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Републиканската избирателна комисия утвърди окончател
ната листа на кандидатите за президент на Сърбия на
изборите, които ще се проведат на 29 септември. В листата са
включени 11 имена: Вук Драшкович, Велимир Вата Живоинович, Бранислав Ивкович, Воислав Кощуница, Миролюб Лаоус, Томислав Лалошевич, Вук Обрадович, Небойша Павкович, Борислав Пелевич, Драган Раденович и Воислав Шешел.

Вук г
Арашкович

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА САЩ ИЗПРАТИ ПИСМА
ДО ПРЕЗИДЕНТА НА СРГО И ПРЕМИЕРА НА
СЪРБИЯ

КАНДИДАТИТЕ ЗА
ПРЕЗИДЕНТ НА
СЪРБИЯ

,Велимир
Вата

Небойша
Павкович

Бранислав
Ивкович

Воислав

Борислав
Пелевич

Миролюб
Аабус

БЛАГОДАРНОСТ
КЪМ КОЩУНИЦА
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Американският президент Джордж Буш изпратипнсмодо
югославския президент Воислав Кощуница,, с което му предаде и
благодарността на американския народ към:.СР Югославия■ зал
неоценимия принос” в кампанията за освобождаването Чна света 1
от тероризма.
^:*ЛрНЛ1-П1:Н
Американският народ е благодарен към Вас и: народа <{на>;
Югославия за неоценимия ви принос в кампанията - за !ОС^ •’
вобождаването на света от тероризма. Приятелските връзки
между нашите две страни ни дават сила да се противопосгваим '
съвместно на нетолерантността, омразата и’ насИлието’V' се1
...
з 4НПШГ
изтъква в писмото на Буш до президента на СРЮ!^
%>.(На 2:стр.)

'на 22 септември,:;;^;;
Томислав

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ
В ДИМИТРОВГРАД
По покана на ръководството на ДСБЮ и КИЦ”.Цариброд”
председателят на Народното събрание на Република Бълга
рия г-и Огнян Герджиков ще посети Димитровград на ^ сеп
тември.
ннмаоногшаЗ фггзмнмМ *
По време на престоя си в Димитровград ^н ^ерджикоа.ще,
разговаря с ръководството на ДСБЮ^ц КИЦ,” Цариброд”*#,
ще посети Димитровградската гимназня. Там,^се,срещне,с,
прсдсравители на Училищния съвет, с'директора? да .уччщщ-,
щето и с четвъртокласници от гимназията. Вечерта ще при
съства на концерта на Фолклорния ансамбъл ” Пирин” от
Благоевград.
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Воислав
Шешел

Араган
Раденович
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СЪСЕЛИТЕ С БАЛКАНИТЕ 'Щ СВЕТЬТ___
БЛАГОДАРНОСТ КЪМ
КОЩУНИЦА И ДЖИНДЖИЧ
(От 1 стр.)

След като се припомня, че
САЩ бяха нападнати па 11 септемпри миналата година, I) носмото се подчертана, че ”терорнзмът застрашава възможността
на хората от цял спят да живеят в
мир, свобода и просперитет”.
”Сътрудничейки със САЩ н
Руската федерация в пренасянето
па радиоактивния материал от
Института ”Виича” в Русия, Сър
бия допринесе значително свстът
пп да бъде сигурно място”, се

ИЗТЪКНИ* II писмото IIл Ьуш.
|{ писмото се добий», че китегоричното решение на Сърбия да
подпомогне борбата с тероричл ч
представлява принос в изгражда
пето па свят, който уважава хо
рата и им осигурява бъдеще, из
пълнено със свобода и вяра.
”Докато сме обединени в борбата с тероризма упорито н смело,
сигурно ще победим”, гласи пос
ланието па американския нрезндеит.

ТРИДНЕВНА ВИЗИТА НА ДЖИНДЖИЧ В САЩ

ПРЕМИЕРЪТ ПРИВИКВА
ИНВЕСТИТОРИ
Председателят на правителството на Сърбия, придружен
от експертния тим, ще има редица срещи в САЩ, за да
обезпечи капитали за оцеляване на стопанството и паз
ара чрез преки връзки с потенциалните стратегически
партньори.

Сръбският премиер Зоран Джинджич започна в четвъртък трид
невната си визита в САЩ е посещение в Ию Йорк н Бостън. Целта на
визитата е укрепване на сътрудничеството с водещите американски
компании, които се нареждат сред пап-големите инвеститори в Цен
трална и Югоизточна Европа.
Най-напред премиерът Джинджич се срещна с бившия директор па
американската народна банка и председател на Трплатералната
комисия Пол Уокър.
В Съвета за бизиссконсултацнн вчера Джинджич разговаря с Хенри
Кисннджър и Браяи Малруни, а са запланувани н срещи с бившия
директор па МВФ Стопли Фшпер п бившия американски заместникминистър на финансите Джсфрн Шафер.
Днес Джинджич и придружаващият го екип ще посетят Хардвардския университет в Бостън, къдсто премиерът ще изнесе лекция и ще
ес срещне с председателя па този университет п бивш американски
министър на финансите Лари Самърс.

ЮГОСЛАВСКА ДЕЛЕГАЦИЯ В БРЮКСЕЛ

ПО-ДОБРИ
ВРЪЗКИ С НАТО
* Министър Свиланович и генерал Кръга разговаряха с
генералния секретар на Алианса Джордж Робертсон и с
посланиците на държавите членки за сътруд ничеството
на нашата страна с НАТО и включването й в "Партньор
ство за мир"

Съюзният министър на външните работи Горан Свиланович прис
тигна от САЩ в главйата квартира на НАТО в Брюксел, къдсто води
важни разговори. Преди това Свиланович сс срещна с белгийския си
колега Луи Мишел, което всъщност беше продължнпс на разговорите,
започнали през април в Белград.

СВИЛАНОВИЧ: ДА СЕ
ПРЕМАХНАТ ВСИЧКИ
БАРИЕРИ
В Националния пресклуб във Вашингтон, преди
заминаването си за Брюксел, шефът на югославската
дипломация Горан Свиланович поиска да бъдат
премахнати всички предписания, с които се обуславя
развитието на търговските връзки между САЩ и СРЮ.
Той прецени, че политиката по обуславяне е постигнала
целта си и че е време за нов курс, който ще насърчава
кооперирането и партньорството между двете страни и
ще позволят на Югославия да използва всички
предимства/които предлагат такива международни
финансови институции, като МВФ и Световната банка.

Освен разговорите си с генералния секретар на НАТО Джордж
Робертсон в главната квартира на Алианса, в Брюксел Свиланович се
срещна и с посланиците па страните членки на Ссвероатлантичсския
пакт. В разговорите участва и изп ълняващият дл ъжността налачалник
па Гснсралщаба на Югославската войска генерал Брапко Кръга.
Преди това генерал Кръга разговаря с белгийския си колега, начал
ника на Генералщаба на белгийските въоръжени сили вицеадмирал
Вили Хертелср.
В Главната квартира на НАТО бяха обменени мнения по редица
въпроси във връзка със сътрудничеството на СРЮ и Алианса, сред
конто и за включването на Югославия в програмата ” Партньорство за
мир”. Извън тази програма на европейския континент са само Босна
и Херцеговина и СР Югославия.

20 септември 2002 г.
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Пк РВАНОВ ВОДИ
ГЪВКАВА ВЪНШНА
ПОЛИТИКА
Българският държавен глава Георги Първа7
нов следна курса на външната политика на България по отношение на борбата с международния
тероризъм и усилията на България за членство в
НАТО и това се оценява положително в Съвета
за сигурност на ООН, коментира журналистката
на БТВ Люба Визова. Положителният сигнал,
който България е получила за това, че не е смснен курсът па външната политика, бил сигурен
признак за останалите държави и за тези, които
ще взимат решение в ИАТО, че България е ста
билна държава.

В статия на "Вашингтон пост” под заглавие
” Българската дипломация” преди няколко дни е
имало интересни оценки та това, че българският
президент дипломатично лавирал между ЬС и
СЛЩ по въпроса та Международния наказателен
съд и настояването на СЛЩ американските воен„ослужсщи и други служители да избегнат прес
ледване от Международния наказателен съд, за
ради участие в миротворителни, опазващи сили една гъвкавост, която била много важна за
решенията на Съвета за сигурност на ООН,
които касаят България.______________

МУРАВЕЙ РАДЕВ:

НЮ ЙОРК

ПРОТИВ СДЕЛКАТА С
ВЪНШНИЯ ДЪЛГ

ДРАГАНОВ
РАЗГОВАРЯ
С КОРЕЛ

Бившият български финансов министър Муравсй Радев призова
депутатите да ие дават съгласието си за ратификация на сделката
ПО външния дълг. Според депутата на СДС, ако сделката бъде
сключена, България ще загуби 2,5 млрд долара за периода 20032005 година.
Разходите на страната по обслужване на външния дълг след
първата сделка от март тази година и след сключването на новата
сега ще нарастват на 7 млрд и 700 млн долара до 2015 година, твърди
Муравсй Радев и посочва, че правителството на ОДС не си е позволявало нодобна броксрска авантюра. Той припомни, че брейдиоблигациите по негово време са били изкупувани по 75 цента на
облигация, докато в момента кабинетът ги търгува срещу 92 цента.
- Това е чиста загуба за България, констатира бившият финансов
министър.
Зместник-министърът на финансите Красимир Катев го обвини,
че спекулирал с цифрите пред депутатите. Катев обвини още
предишното правителство, че е изкупувало дълга срещу 75 цента за
облигация наистина, но е теглило над 160 млн долара от фискалния
резерв в момент, в който България не е била сигурна дали ще може
да се рефинаисира.

СПОРЕД БЪЛГАРИЯ

НОВА
РЕЗОЛЮЦИЯ НА
ООН ЗА ИРАК
България, която сега председателства Съвета
за сигурност на ООН, смята, че е необходима
нова резолюция за Ирак и оръжейните инспек
тори. Това заявил министърът на външните ра
боти Соломон Паси, пише вестник ”ТЬе Т1те5 оГ
1псНа”.
- Има нужда от нова резолюция за Ирак, осо
бено за определяне на мандата на инспекторите в
страната, продължителността на престоя им и
санкциите в случай, че има препятствия пред
мисията им - заявил Паси след връщането си от
Ню Йорк.
Коментарите на българския министър бяха
направени след като Ирак изненадващо се съг-

Българският
заместник-министър
на външните работи
Петко Драганов
разговаря със
заместник-генералн ия
секретар на ООН по
юридическите въпроси
Ханс Корел в Ню Йорк.
Събеседниците са
обсъдили
установяването на
Международния
наказателен съд и
възможността за
сключване на
двустранни
споразумения по
условията на чл. 98 от
Римския статут.

Министърът на външните работи
Соломон Паси разговаря във Външното
министерство в София с посланиците на
петте страни, постоянни членки на
Съвета за сигурност на ООН: САЩ,
Русия, Великобритания, Франция и
Кита . С тях шефът на българската
дипломация обсъди съвместната
работа в Съвета и проблемите, на
които предстои да бъде търсено
решение в рамките на българското
председателство.

ласн да пусне отново оръжейните инспектори на
ООН в страната, давайки възможност за реша
ване на четиригодишния безизходен спор с ООН
и предотвратяването^на нова война.
Соломон Паси изрази надежда, че резолюция
та ще бъде приета преди края на едномесечното
председателство на България.
Държавният секретар на САЩ Колин Пауъл
потвърди, че Вашингтон ” ще настоява за нова
резолюция”.

СТАН И ШЕВ
ПОЗДРАВИ
ЦЪРВЕНКОВСКИ ЗА
ПОБЕДАТА

БЪЛГАРИН Е
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАБЛЮДАТЕЛИТЕ
НА ОССЕ

Председателят на Висшия съвет на Българска
та социалистическа партия Сергей Станишев е из
пратил поздравителна телеграма до председателя
на Социалдемократическия съюз в Македония
Бранко Цървенковски по повод убедителната по
беда на неговата коалиция на парламентарните
избори в Македония.
Освен това Станишев е поздравил и лидера иа
шведската Социалдемократична партия Йоран
Першон по повод неговата изборна победа в
Швеция.

Канцеларията на Организацията за европейска снгурност и сътрудничество. (ОССЕ) за дсмократични институции и човешки права ус
танови 20-членна наблюдателска мисия за из
борите в Черна гора на 20 октомври, с предсе
дател Николай Вълчанов от България, пише
” Вести” от Подгорнца.
- Наблюдатели ще следят предизборната
кампания, медиите и административната подго
товка за гласуването, се казва в съобщението на
ОССЕ.

/
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КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ
НА СЪРБИЯ

ВУК ДРАШКОВИЧ

на Брансоик група. Женен е и има две дъщери.

Роден е на 29

ноември 1946 г. в банатското село
Меджа. Завършил е Юридическия факултет в Бел-

ВУК ОБРАДОВИЧ

дател нГгпъбГИЯ ° ПИСаТел' °т 1990 '■ е предсеСръбското движение за обновление. Като

Р°ДВВ * »а » април 1947 г. в село Конджел в
Топли«а- Завършил е гимназия в Прокупис, Военна

Сърбия ппеУз',,«наЛ,„Нот"3®ОР"ТС 33 пРез1,Де1,т на акаД™ва за сухопътни войски, Висша военнополи31 птеитпт
Нй И
3 г* Оцелял е след два опита т,|чсска школа и Командно-щабна школа но операЖеГ.,1
Р,?аТа автомагистрала и в Будва. тика- Докторирал е На тема за национализма и шо33 Да"ица’ Изборен девиз: ”3нае пътя”.
вннизма в югославското общество. Основател и преВЕЛИМИР БАТА ЖИВОИНОВИЧ
ДсеДател на Социалдемокрация. Бил е кандидат за
„
”
президент на Сърбия на изборите през 1997 г. Женен
Е "а * ЮПИ 1933 г- в сел° Корачица, община с » има двв Депа. Изборен девиз: ”Вук Обрадович,
Младеновац. Завършил е Театралната академия в Д°бро за всички”.
Белград. Изпълнил е повече от 250 филмови и
НЕБОЙША ПАВКОВИЧ
телевизионни роли. Подпредседател на СПС и
народен представител в Скупщината па Сърбия.
Роден е през 1946 година в Опеки рудници. Завъ10,1 е за Юлиана, с която има две деца. Имат и Ршил с Учителска академия в Алексинац, Военна
четири внучета. Изборният му девиз е: "Нашият академ',я за сухопътни войски, Генералщабна акаЬата - наш президент - СПС”.
демия и Школа на националната отбрана.
БРАНИСЛАВ ИВКОВИЧ
оден е през 1952 г. в Бнелина. Докторирал е в
Строителния факултет в Белград. Професор в Стронтелння факултет. Депутат в Съвета на гражданите
на Съюзната скупщина. От 1994 до 2000 г. е бил
министър на строителството в правителството на
Сърбия. Предвожда фракцията ” Социалисти връщане към базата”, която е формирана след нзключването на някои функционери от СПС. Женен е,
баща на четири деца. Изборен девиз: ”3ная, искам и
мога”.

ВОИСЛАВ КОЩУНИЦА
Роден е през 1944 г. в Белград. Докторирал е в
Юридическия факултет в Белград през 1974 г. За
асистент в този факултет е избран през 1970 г., а по
времето на политическите репресии в Университета
през 1974 г. е бил принуден да напусне факултета.
Един от основателите на ДС през 1989 г., а от 1991 г.
е председател на ДСС. Избран е за президент на
СРЮ през 2000 г. Женен е за Зорица Радович. Из
борен девиз: ”3нае Сърбия”.

МИРОЛЮБ ЛАБУС
Роден е на 28 февруари 1947 г. в Мала Кръсна.
Основно училище и гимназия е завършил в Рума, а
Юридически факултет в Белград, където е и докто
рирал. Основател на Института Г 17. Подпредседа
тел на съюзното правителство и министър на икопомическите отношения с чужбина. Подпредседател на ДС. Женен е за Оливера, имат две дъщери.
жж е»и ^
г* г- »
Изборен девиз: Наи-доорото за Съроия .

ТОМИСЛАВ ЛАЛОШЕВИЧ
Роден е на 2 март 1958 г. в Чортановци, община
Инджия. Завършил е маркетинг в Икономическия
университет във Висбаден, Германия. Със званието
доктор по философия и икономика се е сдобил в
Интернационалния университет в Киев. Президент

Службувал е в Баня лука и Бнлеча, участвал е в
борбите във Вуковар. Генерал Нсбойша Павкович е
командвал Прищннски корпус, а стана известен като
кома,'дващ Трета армия на Югославската войска. На
тазн Функция беше до февруари 2000 година, когато
беше назначен за началник на Генсралщаба на Югославската войска. На този пост остана и след 5 октомВРИ» макаР че имаше редица инициативи за неговото
сменяване. През юни т.г., по решение на президента
Воислав Кощуница генерал Павкович беше пенсио
ниран.

БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЧ
Роден на 22 ноември 1956 г. в село Бубле, община
Ораховац. Завършил е Икономически факултет
пРез *989 г'»а магистрирал през 2001 г. Професор в
Полувисшата школа за спортни треньори в Белград.
Подпредседател на Световната федерация по кикбокс‘ За председател на Председателството на ССЕ
е избРап пРез 1998 г- Женен е и има пет деца. Изборен
Дсвиз: Ние държим на думата си .

ДРАГАН РАДЕНОВИЧ
Роден е на 12 април 1951 г. в Сараево. Дипломиран
юрист, раборил в Службата на държавната сигур
ност. Магистър по изкуство и доктор по философия.
Професор във Факултета за приложни изкуства в
Белград. Член на УЛУС и Академията на Руската
федерация за сигурност, отбрана и юридически по
рядък, както и член на Председателството на МежДУваР°Двата академня за национална сигурн ост. Жсввв е и има две дъщери. Изборен девиз: Макар ч с не
се занимавате с политика, тя се занимава с вас .

ВОИСЛАВ ШЕШЕЛ
Роден на 11 октомври 1954 г. в Сараево. Заради
непубликуван ръкопис е осъден през 1984 г. в Сарае
во на осем години затвор. Кандидат-президент на
изборите през 1990 и 1997 г. Основател и председател
на СРС. Женен е за Ядранка и има четири ма сина.
Изборен девиз: ”Сърбия в сигурни ръце”.

НАШАТА "БЕРЛИНСКА СТЕНАМАЙ ОЩЕ НЕ Е ПАДНАЛА

МИТНИЧАР
СВОЕВОЛНО
СПИРА БЪЛГАРСКИ
ВЕСТНИЦИ?!
В Димитровград през шейсетте години на миналия век на всяка
вестник арска будка можеше да се купят тогавашните български
вестници Работническо дело”, ”Труд”... Тогава, в сравнение с
вестниците в Югославия, те бяха само на два големи листа, четири
страници, които бяха за нас, най-меко казано, необикновени. Още
повече, че отразяваха само и строго официалната политика.
По същото време в центъра на София, на будките срещу хал
ите, ” барабар” с всички български вестници бяха изложени ” По
литика”, ” Борба”... И хората ги купуваха и четяха. За съжаление
днес, в началото на 21 век, подобно нещо е невъзможно!? Който
иска да чете български вестник, трябва или да си купи, когато ходи
в България, или да търси от ” куфарните” търговци, или пък да
отиде в помещенията на КИЦ "Цариброд” и там да прочете
”Труд”, ”24 часа”,” Стандарт”... Там български вестници присти
гат всеки ден, когато идва българският автобус София-Ниш.
Дали и къде в София могат да се четат сръбски вестници, не ми е
известно. Но свикналите да четат български вестници от откри
ването на КИЦ насам бяха неприятно изненадани миналата
събота, когато вестниците не пристигнаха с рейса. Шофьорът
поясни, че един ”сръбски митничар не ги пуснал да минат грани
цата и ги отнел”.
Българските вестници вече не са само на два листа и не
съобщават само официални данни. Сега те са с модерен дизайн и
твърде разнообразно съдържание, освободено от всяка цензура.
И почти всичките могат да се прочетат и по страниците на "Ин
тернет” , стига да има къде и да знаете основните неща за работа с
компютър. Интернет също така има и в КИЦ, където е раз
положен и ”Теледом” - Цариброд. Но все пак повечето обик
новени хора не могат да разгръщат страниците на "Интернет” и
предпочитат класическото четене на вестници, т.е. да вземат вест
ника в ръка. С волята на един обикновен митничар това право им
беше отнето миналата събота.
В момента, когато външните министри на двете съседни дър
жави установяват добри връзки и взаимоотношения, когато поли
тиката на двете страни се стреми към честно сътрудничество със
съседите си, което се приветства от всички демократични сили в
света, когато всички се стремят за свободно преминаване през
границите на хора, стоки и идеи, когато и двете страни усърдно се
стремят към Европейския съюз, един обикновен митничар издига
своя "берлинска стена” и ни пази от "идеологично отклоне
ние”!
Може би ще кажете, че това е дреболия, неотговорна постъпка
на един държавен служител. Може би е така. Но нима те, мит
ничарите, не създават оше на прага на държавата ни картината за
нея, първото впечатление? Очевидно е, че нашата ” берлинска
степа” не е паднала. Поне в главите на някои хора.
А.Т.

22 СЕПТЕМВРИ - ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
Съпротивата на българския народ,
попаднал под властта на Османската имд
и
перия в продължение на пет века, е неп
рекъсната. През 1870 г. българите в
Мизия, Тракия, Западните земи и Маке
дония възстановяват Българската православна църква,, а 1876 г. се вдигат на
въстание за политическо освобождение,
Априлското въстание 1876 г. е потушено,
за поредната война мено то стана повод
йх
р
ЖДУ Руската и Османската их
р •
масовата и решаваща П01'*01Д
рите Османската империя
3 март 1878 г. в Саи Стефано е п Д
предварителен мирен договор м жду
двете империи. Според този договор с
създава, зависимо от °сма”““™
рия, Княжество България, граници
което са съобразени с българското етнцческо землище, очертано в диоцеза на
--Българската православна църква и в решенията на Цариградската международна конференция от края на 18/0 •
Останалите велики сили ис потвърждават Санстефанския мирен договор и през
юни 1878 г. е свикан Берлинския г кон
грес. На конгреса е приет договор, с ред който територията, в която българите са абсолютно мнозинство о
лението, е разпокъсана иа пет части.

Макар чс с териториално осакатено,
Княжество България е обременено от
зависимост към Османската империя. За
всякаква ииституционна промяна, митническа спогодба, конвенция или каквото и да е външнополитическо начинатрябва да се иска съгласието на Виние,
соката Порта.
През периода 1878-1908 г., въпреки
пречките, наложени от Берлинския догово„ българите от свободната част на
’1ествотв НзВЪрШват културно чудо и
ИЗПрСварват съседните независими държаци Но колко по-бързи, по-големи и
Т1)ЯЙИИ щяха да бъдат успехите на дър•
и нациоНалното ни развитие,
разделението на българските
земи „ зависимото положение на КняжествоБългария През 1885 г. бълга^ Северна Тракия, обособена в БеР
^ 0сма1|ска пр0винция с местно
р
леш)е 1|арсчена Източва РуУ се присЪединиха към свободната
> отечеството. Но през 1903 г.,
българите в Македония и Южна
ко,.
*ита на въстание, зависиР
,
Княжество България,
>
помогне.
не можа да им н^ ^
_ Кня.

бности за държавно управление, войнски
добродетели и дипломатическо умение,
но зависимостта от Османската империя
тегне и спъва развитието иа държавата,
Българската дипломация внимателно
следи събитията в международните отношения през 1908 г. След промените в
Османската империя и договореностите
между Руската и Хабсбургската империя
през септември 1908 г. в Бухлау, на 22
септември в столицата на Второто българско дунавско царство, Велико Търново, на хълма Царевец е обявена независимост и трибутарното Княжество става Трето българско дунавско царство,
Така и последните халки от 512-годишнитс вериги на османското владичество
се разкъсаха.
22 септември е празник на всички българи и преодолявайки верските, етническите и пратиш,и тълкувания, обединява
нацията в страната и но света. Веднага
след обявяването на независимостта Царство България създава своя наградна н
ордснска система, на каквато зависимото
Княжество няма право. Най-напред е учредей Възпоменателен кръст ” За независимостта на България”. Той се дава за
мслуг„ към държаваТа и в Царство Бъл-

местно България показаха своите спосож*.

гария го получават 11 490 души - побор-

цици, държавни служители, цивилни
граждани, офицери, подофицери, школиици. Учредено е и най-високото
отличие р Царството, орденът ” Св. св.
равноапостоли Кирил и Методий”,
Според закона за учредяването му, с този
орден могат да бъдат удостоени 15
български граждани. Носители на ордена са: Екзарх Йосиф (1912 г.), Иван
Евстратиев Гешов (1913 г.),д-р Васил Радославов (1918 г.), народният пост Иван
Вазов (1920 г.), Варненско-преславският
митрополит Симеон (1922 г.), генерал
Данаил Николаев (1936 г.) и трима
членове на царското семейство. В чужбина носители на този орден са 32 души.
Първият удостоен е руският император
Николай II, защото Рус,и, първа признава независимостта иа България и оказва сериозна подкрепа за признаването от
останалите държави, подписали Берлинския договор. Сред удостоените с иай-внсокия орден са кайзерът на Германия
Вилхелм II, кралят на Итцлия Виктор
Емануил III, кралят на Великобритания
Джордж VI, кралят на Югославия Александър I, кралят на Румъния Карол и др.
Йордан Колев
.
«октор но историческите науки от
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20 септември 2002 г.

СУРДУЛИЦА И БОСИЛЕГРАД ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОО НА ГСС В
ДИМИТРОВГРАД

ТРУДНО СЕ
ПРЕОДОЛЯВА
ТОТАЛИТАРНОТО
НАСЛЕДСТВО
Как да заинтересуват гражданите от решаването на
всекидневните проблеми, как да се освободят те от товара ,
който ги притиска и създава конфузни ситуации, това са някои
от въпросите, върху конто тези дни разисква Общинският
отбор на Гражданския съюз на Сърбия в Димитровград.
” Почти 60 години е правена и прилагана стратегия, такава
според която всичко по тези места да бъде унищожено и да
изчезне. По това време са създадени кадри, които твърде
успешно са провеждали на дело тази стратегия. За съжаление
все още са останали техните наследници, които продължават
да провеждат същата политика. Техните методи са познати на
хората, тъй като мнозина са ги почувствали на собствения си
гърб. Някои от тях все <Лце не са се освободили от страха и все
още, може би по инерция, ги следват като приемат тази
налудничава локална политика като неизбежна. А това за
протагоннетите на тази политика представлява насърчение и
те продължават общата ни агония до самоунищожение , се
казва в съобщението на ОО на ГСС.
Като изход от това положение ОО на ГСС предлага хората
да обърнат поглед към себе си и да създават предпоставки за
включване в общопризнатите процеси, които налага новото
време. Според ГСС-Димитровград, многопартнйността е една
от основните пречки за това да не може да се тръгне по-сериозно и единно напред.” Има ли оправдание за такова
разделение, за раздухване на омразата, за нетърпимост, когато
положението всеки ден се влошава. Как можем да вярваме, че
всичко ни е неясно и странно. Всъщност въпросът е само чии
и какви са намеренията срещу тази среда. А всички онези,
които оспорват и забавят промените, трябва да са наясно , че
само продължават нашето ходене по мъките. Но времето им
ще изтече и те ще бъдат запомнени като тези, конто сложиха
последния отпечатък на тоталитарния режим връху нашата
среда.”
V
По-нататък в съобщението се казва, че в момента
съотношението на силите е в полза на тези, които са против,
че има сили и кадри, които могат да се използват. За
съжаление ” всичките тези кадри са провъзгласявани за
неприятели и шпиони и са били принудени да напуснат нашата
среда”. В ОО на ГСС се питат ”имаме ли правото днес да
търсим помощ от тези наши хора или само ще се хвалим, че по
образованост сме в челните редици в страната.”
Но за да покажем, че наистина сме готови да приемем
промените, трябва най-напред да доведем докрай инициати
вата за връщането на старото име на нашия град -Цариброд,
считат от ГСС, защото това има съществено, а не формално
значение. Особено внимание трябва да се обърне на премахва
нето на бариерата, която е издигната около тази среда и от нея
е ” направен резерват за проверка на човешката търпимост и
издържливост”. За преодоляването на тази бариера е напра
вена първата сериозна крачка с посещението на кандидатпрезидента Миролюб Лабус, чиято концепция, според ОО на
ГСС, е напълно приемлива за населението в Димитровградска
община.
За осъществяване на промените, разбира се, е необходимо
време, ”но от нас зависи колко ще трае то. Първата крачка,
която ние можем да направим, е да гласуваме за Лабус като
кандидат за президент на републиката”, се казва в
съобщението на ОО на ГСС в Димитровград.
А.Т.

СЪЗДАДЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ
УСЛОВИЯ

1=

18 665 пълнолетни граждани, докато в
Според списъците в Сурдулишка община има
Босилеградска 9188

Местните самоуправления в Сурдулишка и
Според данните от последното
Босилеградска общини са създали почти всички
преброяване,в Босилеградска община
условия за успешно провеждане на насрочените
живеят 9850 души, а в избирателните
списъци са включени имената на 9188
за 29 септември президентски избори, съобщават
Воислав
пълнолетни граждани. Колкото и да са
от общинските скупщиии в двете места.
и
колеточни
списъците, в действително
Костич, секретар на сурдулишката ОС,
толкова пълнолетни жители няма. За
гата му в ОС в Босилеград, оповестиха, че Рспубжители на общината все още се смятат
ливанската избирателна комисия е формирала
отдавно изселили се хора, които не
общински работни тела, които са й предоставили
уредили документите си, както и хора,
състави на избирателните отбори. И от двете
които живеят на други места, дори
извън границите на страната, но са
места научаваме, че в отборите, които имат пред- *
□местни жителиО. Само от началото
ссдатсл и трима членове, а също толкова и
на годината досега лични паспорти са
заместници, имало представители на почти
получили над 200 души, родени в
всички партии, които действат в общините.
общината или техни наслединици, а
15 Сурдулишка община ще има 46 избирателни
живеещи в Македония. Но всичко е
места, а в Босилеградска - 34.
възможно, включително да дойдат и
От двете места научаваме, че списъците на
Гласуват.
пълнолетните граждани били преразгледани,
така че са отпаднали имената на починалите и-----преселилите се, а са записани младите, които са „женения в избирателните списъци до 13-ти тоя
навършили пълнолетие, и заселилите се на тери- месец. Гражданите, чиито имена все още не са
ториите на общините. Според списъците в Сур- включени в тях, могат да направят справки само
дулишка община има 18 665 пълнолетни в общинските съдилища. Срокът е до 26 този меграждани, докато в Босилеградска - 9188.
сец, до 24 часа.
В.Б
Общинските служби имаха право да правят

М-Р ДРАГАН КОЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОО НА
СПС В ДИМИТРОВГРАД:

НЯМА ФРАКЦИИ
В СПС
” Гражданите на Лужница като умни и
политически грамотни хора не попаднаха под
влиянието на различни пропаганди и останаха
верни на себе си и на своите убеждения. Вижда се,
че актуалната ДОС-ова власт не е изпълнила
обещанията си, че се разпада като коалиция, че
от ден на ден губи своя авторитет сред народа, че
прави ходове, които би трябвало да осуетят алтернативата на тяхната политика, а алтернативата безспорно е СПС като най-многочислената,
най-голямата партия”, заяви в интервю за вестник
”Лужничке
новнне”'
лидерът
на
димитровградската организация на СПС м-р
Драган Колев.
Отговараяйки на въпрос на журналист на този
вестник има ли сега в СПС две крила и каква е
ролягга на Бранислав Ивкович, Колев сподели:
” Приказката за някакви криле идва от същите
политически кръгове, които имат намерение да
рушат ^опозицията. Няма никакви криле, няма
фракции в СПС. Има само изнудени хора, конто
са принудени да изпълняват определени работи, д
хора, които заради факта, че не знаят или че не са
достатъчно политически информирани, са се
присъединили към групата на Бранислав Ивкович.
Оценявайки обстановката в Бабушнишка
община, лидерът на димитровградските социал

',

исти каза:
” Най-важно
чеГ
то
е,
лужничаии катоИЯИЙ
усърдни хора и? -^ - *
стопани са запазм—р Драган Колев
или своето единство независимо
от политическите подялби и успяха да запазят
стопанството си в тези трудни времена. За ралика
от други общини в Пиротски окръг, гражданите
на Бабушница не сменяха насилствено и
еуфорично властта, не пъдеха кадрите си. За
стопанския живот в Бабушница и нейния модел
за оцеляване в Сърбия се говори позитивно,
Някои се питат каква е формулата за успеха и как
Бабушница е успяла да получи такава помощ от
Европейската
общност.
Отговорът
найвероятно трябва да се търси в предприемчивия
дух на гражданите на Бабушница, както и в
здравите, сериозни и осмислени инициативи на
местното ръководство. Познавайки общинското
ръководство и особено Зоран Спасич, който е
мой дългогодишен приятел и партиен съратник,
вярвам, че Бабушница и нейните граждани ще
имат икономически просперитет и добър живот и
занапред”.
*

И

л4
Б. Д.

ПО ПОВОД ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В СЪРБИЯ

ПУБЛИЧНА ТРИБУНА НА ГСС В БОСИЛЕГРАД
По повод предстоящите президентски избори в републиката Общинският отбор на Гражданския съюз на
Сърбия в Босилеград организира в събота публична
трибуна на тема ” Предстоящите избори за президент
на Сърбия и актуалната обществено-политическа обстановка в страната”,
Публичната трибуна се проведе в малката зала на
Центъра за култура, а като гости на нея участваха Сима
ггсЛйВИЧ’ ДепУтат И член на Председателството на
1 с^.!дОВа™ Ри<7ич’ председател на Регионалния отбор
на I СС, и Далиоор Радич, говорител на ГСС в Ниш.
Участниците в трибуната подчертаха, че Гражданският Съюз на Сърбия' подкрепя кандидатурата на Ми-

ролюб Лабус за президент на Сърбия. Според тях
"победата па Лабус на президентските избори ще
осигури осъществяването на основните цели, към
които се стреми партията - по-добър живот и богата
Сърбия”. Радулович изтъкна, че Миролюб Лабус с
досегашната си дейност и постигнатите резултати
потвърди решителността си за провеждане на реформи
и бързи и справедливи промени в страната, които ще
доведат до икономическа и политическа сигурност, а
също така представляват и най-добрият път към
европейските и световни интеграционни процеси.
Преди трибуната Общинският отбор на ГСС
проведе събрание, в чиято работа участваха и спомена-

тите функционери на ГСС. На заседанието беше
обсъдена обществено-политическата обстановка в
Босилеградска община.
- Не сме доволни от интензитета на промените в
нашата община - подчерта Петър Рангелов, секретар
на ОО на ГСС в Босилеград. - За разлика от повечето
политически сили в общината ОО на ГСС винаги се
стреми към защита правата на нашето малцинство,
както и към по-бързо икономическо развитие на
общината, което може да се осъществи само чрез реформи и промени.
К. Велинова

20 септември 2002 г.

бизнес

ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ВИСШИСТИ В
СУРДУЛИЦА

I * Очаква се почти всички
младежи, завършили факултет
I да получат работа като волонтери

В Сурдулишка
община работа търсят
над 2700 души,
повече от които са
млади хора до
26-годишна възраст.
Над 800 са със средно
образование, над 500
са квалифицирани
работници, около 90
са с полувисше
образование, докато
почти половината от
нетрудоустроените са
без квалификация.

Томислав Маркович, коорди
натор в Трудовата борса в об
щината, казва, че седем фирми и
организации са изразили готов
ност да приемат на работа 11
души, повечето от конто препо
даватели. Той подчертава, че
някои вече са започнали да ра
ботят, като пояснява, че ще те
работят една година, след което
ще се явят на стажантски изпит.
Съществува обаче възможност
повечето от тях да останат на
работа.
Координаторът казва, че ви
сшистите, фирмите и Трудовата
борса ще сключат договори, в

ЩщЩ о

"ПЕКАРА" Е В СПИСЪКА ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ

НЯКОИ
ЗАПОЧНАХА
РАБОТА

Акцията на Трудовата борса
в Сурдулица за трудоустрояване
на младите хор# с виеше обра
зование започна да дава конк
ретни резултати. От 27-те висшисти, включени - в списъците,
десетина ще получат работа ка
то волонтери.

икономика

които ще се регулират конкрет
ните задължения и права.
Трудовата борса, подчертава
той, ще подсигурява на висшис
тите заплата от 3000 динара.
Малка е, но това не означава, че
фирмите не могат да им плащат
и от собствени средства.
Акцията за трудоустрояване
на младите, завършили фа
култет, продължава.От инте
ресите на фирмите зависи дали
всички ще работят като волонтерн или ще получат постоянна
работа и заплата.
В.Б.

От затъващото димитровградско стопанство
«яколко фирми са в списъка на Агенцията за
приватизация при Министерството за стопанство
на
!■ < ьроня. Инициативата за общественото
предприятие Пекара е задвижена още през
средата на юли т.г., а всички необходими
документи и сведения за фирмата вече са
доставени на споменатата агенция. ” Пекара” е в
списъка на 1000-те малки и средни предприятия,
които са предвидени за приватизация до края на
годината.
И макар че необходимата документация отдавна е изпратена от Агенцията не са получени
никакви напътствия какво да се прави понататък.Може би поради това, а и поради
опасенията, които са вече типични за работещите
в обществения сектор, работниците в ” Пекара”
изразяват своето недоверие към процеса на приватизацията. Ако вече има купувачи, но те поне
засега не са известни.
Според директора на фирмата, независимо кой
ще купи димитровградската фурна, той ще
трябва да ангажира значителни средства, за да
модернизира производството и да подобри
качеството ца хляба. Конкуренцията на няколко
частни фурни , които снабдяват града с хляб, до

В ЦЕХА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПЛО
ДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

ИМА РАБОТА - ИМА И
ЗАПЛАТИ
Около 350 тона суров лук е преработен в Цеха за
преработка на плодове и зеленчуци в Босилеград,
който работи в състава на АД ”3дравле” от Лесковац.
По думите на ръководителакта на цеха Сладжана
Ангелова преработката на лука е започнала в
началото на август и все още продължава.
- В момента работим заедно с фирмата ” Балканкомерц” от Тръстеник, от която получаваме
суровините. Освен постоянните 92 души, в работата
са включени и 75 сезонни работрници.
След изчерпването на лука, ”сушарата” ще прер
аботва пащърнак, а има възможност и за преработка
на картофи. В цеха се работи на три смени,
включително и в събота. Според Ангелова, заплатите
на работниците се изплащат редовно.

значителна степен намали производството на
”Пекара”, която преди години бе единственият
снабдител на димитровградчани. Тогава
тя
произвеждаше до 8 хиляди хляба на ден, а днес едва три хиляди, което е съвсем недостатъчно за
успешното производство. Но това до определена
степен се компенсира чрез 12 собствени магазина
за стоки широко потребление, от които седем Са
в града, . а останалите
в селските местни
общности. Но и тук конкуренцията е жестока,
така че няма възможност за осъществяване на
голяма печалба, което в крайна сметка се
отразява и на заплатите. Те не са големи, но поне
за сега са редовни.
” Личната карта” на ” Пекара” ще бъде публикувана в медиите в началото на ноември т.г.
Тогава ще се разбере и кой ще е купувачът на
димитровградската фурна. От Агенцията за при
ватизация изтъкват, че за малките и средни предприятия, каквато е и ”Пекара”, най-добре е купувачи да бъдат самите работници или някои
местни предприемчиви (и заможни, разбира се)
хора. Работниците на ” Пекара” едва ли могат да
си позволят това, а за вторите ще се разбере,
когато му дойде времето,
А.Т.

В БОСИЛЕГРАДСКИЯ БОР" ОТНОВО СПРЯХА
МАШИНИТЕ

НЯМА ПАРИ ЗА ДЪРВЕСИНА
^Единствената възможност да се избегне неминуемият фалит е
ускоряването на процедурата за приватизиране

Продължава агонията на дървообработвателното предприятие ”Бор” в
Босилеград. Преди няколко дни производството отново е било прекратено, сега
поради липса на пари за набавка на дървесина и 110-те работници ще бъдат в
наплатен от пуск до края на месеца.
Дълговете на ” Бор” възлизат на около 13 милиона динара, от които около
10 милиона са към работниците, които не са получавали заплати от една година.
Поради финансови затруднения фирмата не е в състояние да подсигурява
суровина, така че от няколко месеца работят едва около половината работници.
Не е известно дали машините ще се задвижат и от 1 октомври. Директорът
на фирмата Симеон Йорданов казва, че производството ще продължи при ус
ловие, че успеят да набавят дървесина, но не е сигурен как и дали въобще това
ще стане. ” Единственият ни шанс да изпреварим неминуемия фалит е да уск
орим приватизационната процедура, която започнахме със съдействието на
републиканската Агенцията за фиватизация, и до края на годината фирмата да
промени собственика си, подчертава Йорданов.
В.Б.

К.Велинова

РАБОТНИЦИТЕ В КОБОС НЕ СА СЪГЛАСНИ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА РАБОТЯТ В СЪСТАВА НА ЮМКО

ИСКАТ ДА СЕ ИЗГОТВИ
РАЗДЕЛИТЕЛЕН БАЛАНС
♦Работниците в босилеградския КОБОС, който работи от 1998 година като профитен
център в състава на Компания ЮМКО, все още не са на работа. На 1 голи те започнаха
неизпълнени обещания за реорганизиране на
стачка поради неизплатени заплати и
компанията Владимир Янич уволни над 400 от
компанията, а и.д. генерален директор на
стачката била незаконна и че са нарушили
общо 480 работници, с мотивировка, че
трудовата дисциплина

Работниците в КОБОС, почти всички
от които са акционери, на събранието
миналия петък отново категорично потвърдиха решението си да се отделят от
ЮМКО и да станат самостоятелно пред
приятие. Същевременно акционерите
поискаха от Скупщината на акционерите
в компанията да пренесе акциите им в
К01ЮС и да започне да се готви разде
лителен баланс.
Вера Костадинова, юрист в КОБОС и
член иа работната група за контакти с
ЮМКО, казва, че акционерите не присмат предложенията на Янич да продължат да работят в състава на компанията
като бизнесцеит^ьр.
- Работниците, които вече загубиха
всякакво доверие,, и сега подчертаха, че
не приемат да работят в състава на
ЮМКО под каквато и да е форма. Единствеиият вариант е да се изготви разде
лителен баланс, нашите акции да се пре

несат в КОБОС и да станем самостоягелно предприятие, казва тя.
Почти всички работници в КОБОС
съдят компанията за неизплатена разлика в заплати, неизплатени заработки, а
уволнените са поискали от Общинския
съд в Босилеград и да анулира решепията за уволнеиие. Директорът на компанията обаче им предлага сами да решат
всички спорове, без съдебна намеса.
- Отново става дума за загубено до
верие. Когато ние настоявахме спорове
те да се решат чрез взаимно договаряне,
в компанията не ни чуваха. Надяваме се
да стигнем до правата си по законен път,
т.с. в съда - казва Костадинова, като под
чертава, че няколко решения за уволне
ния вече са били анулирани.
Костадинова подчертава, че акцион
ерите не са приели и решението на
ЮМКО отново да бъде открита ” чораиарата” в Босилеград, която работеше в

Възможно е в Босилеград през тази есен да се
задълбочи социалното напрежение, предполагат
някой по-осведомени хора. Работниците в КОБОС и
семействата им, както и работници в някои други
фирми, едва свързват двата края. Обстановката ще се
изостри още повече ако споровете между КОБОС и
ЮМКО възможно най-бързо не бъдат решени, преди
всичко ако не се задвижат машините в
босилеградската фабрика - независимо от това дали
ще остане в състава на компанията или ще стане
самостоятелна фирма.

състава му, но беше закрита от него през
1998 година, а работниците минаха на
работа в КОБОС.
- Работниците не позволяват някой да
ги разделя както си поиска. Това, че директорът па ЮМКО е назначил Васил
Такев за директор па ” чорапарата” е въпрос, който те двамата ще си решават,
защото ние не признаваме Такев за директор. Казват, че той вече е избрал 17
работници, които да започнат работа.
Смятаме, че това е опит да ни разединяват. Ако ”чорапарата” все пак започне.
да работи, тогава всички в нея ще започнем работа. Тя, както и КОБОС, е
наша собственост.
На работниците е известно, продължава Костадинова, че ще има трудности
с разделителния баланс. Ще трябват вре
ме и нерви, но работниците и сега заявиха, че не отстъпват от становището си
- да се отделим. Ако се наложи, а това е

възмож,ю, и за това ще търсим съдебна
защита.
В ЮМКО смятат, че споровете между
работниците’ на КО БОС и компанията са
резултат от това, че босилеградскнте ра
ботници са били манипулирани, че във
фабриката се е намесила политика. По
питахме Костадинова дали това е вярно.
. Това е „оправдание” в стила на погоВОрКаха „Когато се счупи колата, мнозина казвах как е трябвало да се кара тя**.
каква политика! В състояние ли са да
правях хова гладни работници? Но ако
„ашсхо изискване да се спазват правата
пи, преди всичко да ни се изплащат зап
лати, се окачествява като политическа
дСй„ОСХ5 тогава наистина „гладните работници водеха ”ядна ” политика”,
В.Б.

!
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ОТ СЯЛО ЩЗЛСЕАО
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ИДВАТ ЛИ ПО-ДОБРИ ДНИ ЗА ВЛАСИНА И ОКОЛНОСТИТЕ Й?

ОЧАКВА СЕ ТУРИСТИЧЕСКИ
И СТОПАНСКИ ПОДЕМ
ВласинсГ: - Териториалният план за развитието
* Драган Динчич, директор на "Енерго скоро I равителството на Сърбия да го
на Власина и околностите й е готов и се очаква
край да се развива не само
приеме. Това е стратегически документ, който предвижда ози
в туристическо, но и в стопанско отношение

Възможностите за развитие на туризма на Власина
далеч още не са използвани, понеже никой не предлагаше конкретни планове за ио-пълноценно използванеиапр^одиитедадецостшТъйкатои^лиш^
община нямаше сили сама
миналата година тя обедини усилията с белградското
акционерно дружество „Енсргопроект, урбанизъм и
архитектура”, като формираха съвместно предприятие
„Енерго- Власина”. Основната му задача е да се зани
мава с планиране, проектиране, развитие, финансиране
и изграждане на туристически и други обекти.

питейна вода, през всички годишни
иървокачес гоена
времена духат ветрове» така чс съществуват възможностн за изграждане на водни и ветрени централи, причиста и е възможно да се
п^ГиГоГсГсГсгопанскопроизводство.
- Като се имат предвид тези предимства, Власина и
околноститс й ще бъдат защитена зона сьс строго оп-

400 КМ2 ЗАЩИТЕНА ЗОНА
От Драган Динчич, директор на „Енерго - Власина”,
който същевременно е и председател на ИО на ОС в
Сурдулица, узнаваме, че се очаква до края на месеца,
евентуално в началото на октомври, Правителството
на Сърбия да приеме териториален плай за Власина и
околностите й. Документът регулира ползването и раз
витието на пространство от около 400 квадратни ки
лометра, като обхваща не само Власина, но и части от
Босилеградска и Църнотравска община.
Освен с природните си красоти, Власина и околностите й са известни и с други потенциали, които могат да
тласнат туризма напред. Басейнът Власина разполага с
Налага се на Власина спешно да се решат
няколко основни проблема: да се'изградят
пътища, да се прокарат линии за класична и
мобилна телефония, да се регулират
отпадъчните води и да се реши
електрозахранването. Смята се, че тези
нерешени въпроси са основната спирачка за
развитието на туризма.

За да се предоставят евентуални грешки и
нарушения в пространствения план,
Общинската скупщина в Сурдулица от
миналата година не издава разрешения за
изграждане на вили на Власина. Досега са
построени към 600, но само около 150
собственици имат разрешения за
изграждане. Динчич казва, че съществуват
условия повечето от тях да бъдат
легализирани. Какво обаче ще стане с
няколкото, изградени на място за други
цели, все още не е известно.

редСЛСНИ цели, оповестява Динчич и подчертава, че
щс сс СТр0ят не само туристически и инфраструктурни
обекти, но ще се развиват и стопански дейности, които
ще съживят целия край. Най-напред, пояснява той, пла„Ираме да построим търговско-жилищен център с 23
апартамента, всеки от които с площ от 25 до 70 метра
квадратни, както и 20 делови помещения на над 1000
м2. Ще подсигурим необходимите средства от фирми и
лица, заинтересовани да купят апартаментите и
помещенията, а една част и чрез банкови кредити.
Като се има предвид, че Власина и Власинското ез
еро, което е на 1210 метра надморска височина, се пла
нират за развитие на висококачествен туризъм, в тери
ториалния план се предвижда изграждането на пред-

СТО ВЕТРЕНИ ЦЕНТРАЛИ
- Предвижда се изграждането на десетина малки
водоцентрали и точно на 100 централи, които ще прои
звеждат ток с помощта на вятъра. За тях съществуват
всички необходими природни условия- вода има достатъчно, а и вятър през всички годишни времена. Плареални и това говори фактът, че от изграж
дането на централите се интересуват и чуждестранни
фирми - подчертава Динчич.
На Власина и околността й, която все още не е
замърсена, съществуват условия за развитие на сел
скостопанско производство, преди всичко на производство на екологично чиста храна. В това отношение целият край не само ще е привлекателен за туристите, но
и ще може да се разчита на износ на екологична храна.
” Смятаме, казва събеседникът, че по-ускорено ще се
развиват и селата, в някои от които ще се строят и
малки производствени цехове, разбира се, с техноло
гия, която няма да замърсява околната среда.
Сега Власина и частите на Босилеградска и Църнотравска община, които са включени в териториалния
план, са икономически изостанали. Има малко хора, но
и те са предимно стари. С основание се налага въпросът
кой тогава ще съдейства за развитието на тоя край,
когато за развитието на туризма и останалите посочени
области ще трябват около 2500 души? ” Младите ще
останат, някои от изселилите се ще се върнат, а ще
дойдат и хора от съседните общини”, отговаря Динчич.
В.Б.

долно тлъмино

ОО НА ЧК В БОСИЛЕГРАД

ГОТВЯТ СЕ ДА РАЗХУБАВЯТ ЦЕНТЪРА

АКЦИЯ СРЕЩУ
ТУБЕРКУЛОЗАТА
Общинската организация на Червения кръст в Босилеград
започна активно да работи във връзка с тазгодишната акция ” Сед
мица на борбата срещу туберкулозата”. Очаква се тя да допринесе
за предотвратяването не само на тази заразна болест, но и на
останалите заболявалия на дихателните органи.
-Чрез сегашната акция, особено в училищата, ние се стремим да
запознаем хората със здравословния начин на живот, а във връзка
с това да подчертаем и ролята на жизнената среда. Всъщност
целта на акцията е да се подобри битовата култура на хората,
казват в ОО на ЧК.
Като се има предвид, че заболяванията на дихателните органи туберкулоза, астма, хроничен бронхит и рак - представляват се
риозен медицински и социално-икономически
проблем в
общината, очаква се в акцията да се включат и медиците.
От ЧК съобщават, че тази инициатива официално щс
приключи до няколко дни, но различните мероприятия в тази
насока ще продължат и след това.

Ръководството на Местната
общност в Долно Тлъмино започна инициатива за благоустро
яване ча центъра на селото. Във
връзка с това хората настояват
да се поставят олуци на Културния дом, някои части около
обекта да се бетонират, други да
бъдат превърнати в зелени пл
ощи, да се ремонтира чешмата и
да се изгради тоалетна.
Долнотлъминчани смятат, че
трябва да създадат и по-добри
условия за развлечение на мл
адите хора, понеже селото им е
сред малкото в общината, в ко
ито има младежи. За целта жи
телите планират да построят

В.Б.

Една от "цъфналите' от
гърлютевицата бандери с
увиснали чашки

ставитслни туристически, гостил ничарски, спортни, инфраструктурни и други обекти. Запланувано е и да се
строят стопански обекти, но не се допуска промиш
леност, която би замърсявала природната среда.

игрища за малък футбол и баскетбол.
Кроне Николов от Д. Тлъмино казва, че е направена проектосметка, според която за целта
са необходими 1 973 218 динара,

Местната общност няма толкова пари, но разчита на помощ,
главно от американската организация ЦХФ.
В.Б.

ИНТЕРЕСНО

ВОЛЯ
Божидар и Ду шапка Стаменкович са изселници от Косово
и Метохня. В Бабушница са дошли през 1999 г., където найнапред са живеели в гараж. След това решават да започнат да
строят своя къща. Интересното е, че Божидар я е строил с
парчета от строителни блокове, които са били бракувани.
Парчетата е намирал в ^епонията на бабушнишката тухларница ” Юпитер”.

висок

ГРЪМОТЕВИЦИ
УЛУЧИХА СТЪЛБА!
В началото на това лято нямаше почти капка дъжд, а
след това дъждовете прекалиха. Особено в района на Ви
сок.. Там напоследък валеше почти всеки ден. Преваляванията обикновено бяха съпровождани от гръмотевични
бури, каквато имаше и в началото на миналата седмица.
Последиците от нея бяха видими - Висок остана без ток.
От силен гръмотевичен удар бяха повредени седем стъл
ба от далекопровода между селата Изатовци и Болев дол.
Благодарение на бързата намеса на хората от димитро
вградското електоразпределително предприятие, електро
захранването във височките села беше възстановено
бързо.
А.Т.

Освен че е зидар, усърдният Божидар е и водопроводчик,
електричар, дърводелец... В Космет е работил в строителното
предприятие ”Рамиз Садику”. Сега е пенсионер.
Б. Д.
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КУЛТУРА Щ ПРОСВЕТА

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК И
НРАВИТЕ ЦАРИБРОДСКИ
;™Н ”

п'” ВеСТНИК в сила си остава старият учебен
ез.3" " ПрОГрама’ според които българският
Г Щ6 “ ЮуЧаВа ДВа Часа седмичн°- Да*в и
подразни някои чувствителни на тема бълГ'“* ““ Т" “ Царнбр°Д’ КОе™ "р°ляяа и
б^Г"е“
" К<”а “

б1ощГпТе^ГчПпоблемътЦИНСТВ° ' С"Р‘
тернационализиран в ООН ОССЕ^ГГсъвета
на Европа и като такъв пт ,1^
Съвета
стан^п достояние и на
фСВруарН насам е
да незабюавяме Ч<три унал. Нека
с1щу бългапск. ч е ПСрИОДа На бившия реж>™
^ В°ДеШе ЦеЛенасоче‘
лгарски реквизити
ПрИДРуЖаВаи»и я ан™6'Н
й
У
13 11 ОЩе Нещ0, ® момента в Цариброд цари пълен нравствен и духовен упадък,
Много са хората, останали без работа, които
търсят прехраната си в препродажба на цигари.
Много са младите хора без ясна визия за собственото си бъдеще. Голяма е липсата на кадри,
владеещи еднакво добре и двата езика. От години насам, покрай кризата с езика и образованието, имаме криза и в театъра, културата,
медиите. Имаме криза и в културното общу
ване. Така че всичко, което ставаше с езика и
образованието в Цариброд, не можеше да не се
отрази върху всички сфери на обществения и
културен живот в града. След като се стигна до
унизителната повсеместна деградация на българския език, не можеше да не се стигне и до
решението на Министерството на просветата
на Сърбия да се увеличат часовете по български език в училищата на българското малцинство. От I до V клас български ще се изучава 4
часа седмично, сръбският -4 часа; от VI до VIII
български ще се изучава 4 часа седмично, сръбски - 3, докато в гимназията и двата езика ще се
изучават 4 часа. Българският език ще получи
статут на майчин език (след десетилетия под-

Да “ ВаДЯВаМВ' Че ™ва * "ьрвият етап в
Р<Ш'аВанеТ0 на проГ,лема с сзика в училищата
"а българското малцинство. Проблемът ще започне да се решава едва косато българският
език започне да се прилага и по останалите преД«о™ в процеса па образованието. Не може
один език да е майчин и същевременно по веч™ останали предмети преподаването да бъде
на сръбски. А това опира до кадри, нови учебници, програми, опреснителни курсове и семинари по български език. И, разбира се, то няма
да стане без цялостна реформа на образованието в Сърбия, за която напоследък все почесто се говори. Затова вече и самият Белград
няма да позволи на някои кръгове в Цариброд
да му създават главоболия пред света,
В Цариброд обаче някои хора сякаш не разбират, че образованието на българското мал
цинство не е започнало от тях. То е започнало
от будни царибродски българи, създавали учнлища, читалища, театър, актьорски дружества,
културно-просветни дружества, хорове, вестници и списания в края на по-миналия и в началото на миналия век. В зародиша на тази дейност са били учителите, произлезли от царибродския елит. Ако не нещо друго, длъжни сме
поне да им отдадем необходимата почит и уважение. А за по-новите културно-просветни деятели, както и за всички онези, които са защитавали или спъвали образованието на български език в училищата, след време историята ще
си каже думата. И нека да не забравяме, че тя е
единственият съдник, който не прощава,

Тази вечер в Центъра за култура в Димитровград от 20 часа
ще се проведе концерт на свръхталантливата 9-годишна цигу
ларка от Ниш Надежда Цветкова, чиито родители по потекло
са от Димитровград и босилеградското село Груинци.
Надежда е победителка ра републиканския музикален
преглед в Белград и е най-малката солистка, която е свирила с
Нишкия симфоничен оркестър. Тази вечер тя ще изпълни ком
позиции на Ридинг, Тартини, Кихлер, Комаровски, Бакланова,
Маркович и П. Николич.
Б. Д.

РЕШЕНИЕ НА

УЧИЛИЩНИЯ СЪВЕТ в 1ЩЩ11

щ

БОСИЛЕГРАДСКАТА
ГИМНАЗИЯ

ДИРЕКТОР
- АНТОН
ТОНЧЕВ

Г

Зденка Тодорова

В ТЪРШИЧ СЕ ПРОВЕДЕ
68-ЯТ ВУКОВ СЪБОР
С химна за Вук от Стеваи Мокраняц под
диригентската палка на Десанка Тракилович и с
вдигане на знамето, в неделя в Тършич се проведе
заключителното тържество на най-старата мани
фестация в Сърбия - 68-ия пореден Вуков събор.
Заключителното тържество откри предсе
дателят на Общинската скупщина в Лозница Слободан Каитович, а след това реч, посветена на
делото на Вук Караджич, произнесе проф. д-р
Михайло Пантич, редовен преподавател във
Филологическия факултет в Белград.
- Днешният културен модел на обществото в
Сърбия, който само на пръв поглед ни се вижда
някак си относителен, дори произволен, но във
всеки случай еклектичен и нестабилен, без
утвърдени критерии, без йерархия и вертикали,
но същевременно безпрепятствен, по-креативен,
по-динамичен и по-богат, от времето на Вук
Караджич си спомня пряко за него по възможно
най-дълбокия начин, с езика и чрез. езика, и
съвременните лингвисти биха казали, че именно
езикът на Вук Стефанович Караджич е основата
на сръбската култура и литература, както и това,
че нейната реч очевидно много се е променила,
каза проф. д-р Михайло Пантич и добави, че модерната сръбска литература днес създава една
съвсем различна представа за света от онази,
която знаем от фолклорните текстове на Вуковата редакция и неговите последователи.
Още веднъж трябва да се каже, че Вук ни
което
остави велико и значимо наследство,
повлия рещаващо върху оформянето на идентитета на Сърбия, а със същесвения си елемент и
върху оформянето на съвременната сръ ска кул
тура. Онези, които дойдоха след Вук, утвърдиха
езиково този идентитет. На бъдещите поколения
се пада задачата да разберат мисията на Вук и да

ПЪРВИ КОНЦЕРТ НА
НАШЕТО НАДЕ

• "Държа,

лно бях поканена и аз като председател на Хел
зинкския комитет за българите в Югославия
Тъй като взех категорично становище ^
роса, което по известни само на *ТдТ т
причини се пре ™ва биГ„«ала Да каж:
още някои неща за проблей еТб^зоГан^

* За делото на Вук Караджич
говори д-р Михайло Пантич

ТАЗИ ВЕЧЕР В ДИМИТРОВГРАД

Членовете на Училищния съвет в Гимназията в Босилеград
единодушно взеха решение директор на училището да бъде Ан
тон Тончев, което беше предоставено и на просветния министър.
Преди това, чрез тайно гласуване, учителският колектив го под
крепи, като разгледа още три кандидатури.
Тончев е преподавател по физика, завършил е факултет в
София и работи от 23 години в гимназията. От миналата година
досега той беше изпълняващ длъжността директор на учили
щето.
В.Б.

\

През седмицата, предхождаща
заключителното тържество, в
Белград, Лозница, Търщич,
Троноша, Нови Сад и Неготин се
проведоха общо 17 манифестации изложби, крнцерти и други,
посветени на Вук Стефанович
I
Караджич.

я
приспособят към новите времена, които
1|е<гьм11ено ще са под знака нацъзприсмансто не
((а идОЛ01юкло„,шчеството, а на критическото и
градивно отношение към собствената традиция.
защото, само едно такова отношение към
ТраДицията ни води по пътя към осъществяването ||а стремежите ни, изразени с думите на Вук:
■ „ Нека да бъдсм по.умни от предните си, а децата
ни _ от ,1ас’', каза д-р Пантич.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА

УЧЕНИЦИ ОТ
БОСИЛЕГРАДСКО
СЛЕДВАТ В ДУПНИЦА

Шестима осмокласници са
приети в техникума в Дупница в
специалностите: химически профил и профилирано транспортно
училище. Същата бройка гнмназисити ще изучават начална учи
лищна педагогика в колежа ”Св.
Иван Рилски”. След тригодишно
то си обучение студентите от ко
НИШКИТЕ КУКЛЕНИЦИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ФЕСТИ
лежа ще имат възможност да про
ВАЛИ
дължават за бакалавърска степен >
в университетите в Благоевград
или Велико Търново.
За всички е осигурено наета-*
няване в общежитие, а след пър
вия семестър въз основа на пока
заните резултати студентите ще
Нишкият куклен театър тази година за повече, че освен тях, на фестивала в имат възможност да получат стивтопи път ще участва в Международния Суботица от Югославия ще участват само пендия.
фсспаал на куклениците в Суботица, който още и куклеиицитс от Нови Сад. На
Гимназистите и осмокласни
започва ва 22 октомври. Нишките кук- нишките куклешщи се падна честта да зак- ците от Босилеградско са приети в
лсници ще се представят с лиеската рият фестивала в Суботица, понеже те ще учебните заведения в Дупница в
Красавицата н звярът” по Шарл Перо в се представят па заключителната вечер па рамките на сътрудничеството ме
жду филиала на КИЦ "Цари
постановка на Зоран Лозанович. Като се 27 септември,
има предвид, че на Международния фестиТри дни след това - па 30 октомври - брод” в Босилеград и Общинския
вал ВР Суботица може да се участва по нишките куклепици ще отпътуват
съвет в Дупница.
решение на селекционната комисия, може България, къдсто със същото предК. Вел1
саободно до се твърди че второто поредно ставленис ще участват па известния междуучастие на майсторите па кукления театър народен фестивал Златният делфин .
от Ниш е забележителен успех, още
За първи път през тази учебна
година гимназисти и осмоклас
ници от Босилсградско продължават образованието си в техникума
и в колежа ” Св. Иван Рилски” в
Дуппица.

СЛЕД СУБОТИЦА - НА ЗЛАТНИЯ
ДЕЛФИН' ВЪВ ВАРНА

иъпгстПО Ш НАУКА

ОШЯШ
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ТЕХНОЛО

нови книги

СНОЩИ В НАРОДНИЯ МУЗЕЙ В БЕЛГРАД

РЕТРОСПЕКТИВНА
ИЗЛОЖБА НА
ДЕЧКО УЗУНОВ
* На 25 септември в София ще се открие ретроспек
тивна изложба и на Сава Шуманович

В атриума на Народния музей в Белград снощи беше
открнта ретроспективна изложба на великия български
художник Дечко Узунов (1899 -1986). Пред белградчаии са
експонирани най-значителните творби на Дечко Узунов,
конто се пазят в Националната и в Софийската
художествена галерия, в галериите в Плевен, Пловдив,
Сливен и Казанлък, в Историческия музей в Панагюрище
и в галерията-паметник ” Дечко Узунов” в София.
Освен редица видни културни и обществени дейци в
нашата столица, на откриването на изложбата в Народния
музей в Белград присъстваха и представители на
българското посолство в нашата страна, начело с
посланика г-н Яни Мнлчаков.
След но-малко от една седмица, на 25 септември в На
ционалната галерия за чуждестранно изкуство в София ще
бъде открита и рестроснектнвна изложба на един от нанвнднпте сръбски художници между двете световни войни
Сава Шуманович (1896-1942).
^ Ретроспективните изложби на великите художници
Узунов и Шуманович се организират в духа на Спо
разумението за сътрудничество в областта на науката, кул
турата и образованието, подписан миналата година от
правителствата на Югославия и България, а целта на мани
фестациите е да спомогнат за сближаването и по-доброто
разбирателство между нашите две съседни страни.
Организирането на предстоящата изложба на платна на
Сава Шуманович в София е подпомогнато и от югославск
ото посолство в България.
В.С.Б.

УТРЕ В
БОСИЛЕГРАД

КОНЦЕРТ ПО
ПОВОД МАЛКА
БОГОРОДИЦА
По повод утрешния наро
ден празник Малка Бо
городица и традиционния съ
бор, който се прави на този
ден в Босилеград, филиалът
на КИЦ ” Цариброд” орга
низира художествена програма.
В традиционната програ
ма на КИЦ този път ще
участват фолклорният анса
мбъл от Дупница и народ
ният певец Дончо Андонов
от Долно Уйно 'съпровож
дан от гъдулар.
Концертът ще бъде изне
сен в следобедните часове на
открито, доколкото позволи
времето.

к. в.

(С.К. Сотиров, "Поганово - звено между
Земята и Небето", Народна библиотека,
Димитровград, 2002, стр. 347)

Тези дни като книга № 1 от поредицата Роден
край” на Народната библиотека п Димитровград
излезе от печат дългоиавестяпаната книга за
Погапопския манастир ” Поганово - звено между
Земята и Небето” на ироф. д-р Спас Сотиров.
Няма да е изненада, ако твърде скоро тази книга
бъде провъзгласена и за издателски, и за автор
ски подвиг.
Издателски подвиг, защото едно заведение с
относително скромни потенциали, каквато е Ди
митровградската библиотека е успяло да излъчи
книга, която с качествата си не отстъпва на луксозните продукции на който и да е по-известен и
но-онитен издател у нас. Авторски подвиг, защото - както е написано в издателското предисловие
- ”в предлаганата книга за пръв път е събрано и
творчески обработено всичко писано и обнародпано досега за най-нрочутата царибродска забележитслност - Погановския манастир. Въз основа на това авторът дава и оригинално тълкуване
на въпроса за ктиторите и времето на построяването на обителта. Изтъкнато е неповторимото
хармонично съчетание на манастира като сакрален обект и околността като извънредно р азноо«разна неорганична и органична природа”.
Книгата е написана на български език. Об
хваща 350 страници и много илюстрации. Използ-

пана е богата литература - близо 400 заглавия.
Текстът са рецензирали и дали положително мое
„ие четирима видни специалисти по различни оо;|аСти на науката и изкуствата: ироф. д-р Марин
Младенов, проф. д-р Божидар Чурчич, проф. д-р
Владимир Мако, проф. д-р Йован Чирич. Книгата
” Поганово - звено между Земята и Неоето е
отпечатана в 750 егземпляра, а предполагаемата
й цена ще е 20 евро.
Дали книгата ще задоволи от ден на ден все
по-нарастващия интерес за Погановския манас
тир и окръжаващата го природа, ще покажат отз
ивите на критиката и читателите.

ПРОМОЦИЯ В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР !
ЗА КУЛТУРА

ШЕПОТ В
ОМАГЬОСАНИЯ КРЪГ

ЦАРИБРОДСКИ
ПАНАГЮР
Панаир или вашар, както му
впкат хората, преди време е
имало в Димитровград през
септември. В църковните календарчета - там, където са отбелязани пазарните дни и дните
на панаирите, беше отбелязан
и панаирът в Димитровград, ма-

ИЗДАТЕЛСКИ
ПОДВИГ НА
ЦДРИБРОДСКОТО
ЧИТАЛИЩЕ

кар че може би повече от двадесет години не се организира,
Дружеството на ромите от
Димитровград , ” Ром” Цариброд, миналата година за пръв
път се опита доста успешно да
върне панаира на царибродчани. Това направи и тази година.
Така чрез тяхна организация и
спонсорство на общината на 21
и 22 септември в някогашните
войнишки градини щ е се п роведе царибродският ”вашар”. От
една седмица вашарската атмос
фера е вече налице, тъй като
въртележките и ”колодромът”
вече са инсталирани и събират
малчуганите всеки деи до късно
вечерта.
А.Т.

В изпълнената с почи
татели на поезията голяма
зала на димитровградския
Център за култура в нача
лото на тази седмица бе предетавена кнйгата ” Шепот Iв
омагьосания кръг”, чинто
издател е Народната библ
иотека в Димитровград.
Става дума за сборник от петдесетина поетически и кра
тки прозаични творби, кои
то са дело на 20-нна ученици
от Димитровградската гим
назия.
Отличния сценарий за
представянето на книгата
написа Елизабета Георгие
ва. Поетесата Георгиева е
редактор и рецезеит на кни
гата ” Шепот в омагьосания

В света на
компютрите
* "Леджеиш дийкомй” е единственият
суперкомпютър, произведен извън Америка или Япония
Китайската компания ” Леджснт груп”
иредстави първия си суперкомпютър, кой. то се нарежда сред 25-те най-мощни компютри в есета.
^
”Леджети дийкоми 1800” е дело на 60
инженерн във водещата китайска компания за производство на компютри. Той се
състои от 526 процесора "ксион" на ”Иишел” с мемория от 272 гигабайта и твърд
днек с мощност от 6 терабанта.
Уредът ще бъде инсталиран в Отдела за
математически и системни науки към Ки-

ГРЯХ
О, жива съм, \

Жива,
Но не съществувам.
Сбетилина ми липсва,
И не ми трябва.
По-добре летя в тълмиштиг
С фях се храня
И е мръсна страст
Се лекувьелк
Светлината ме предава.
Винрбтщшпе обинФП тъмнината.
Пелена Ранчева :

(Превел от сръбски: Б. Димитров )

кръг”, която е отпеча
тана в 300 екземпляра.
Съиздател на книгата е
Димитровградската гим
назия.
Б. Д.

ПЪРВИЯТ КИАТАЙСКИ СУПЕРКОМПЮТЪР

ГИГАНТ С 526 ПРОЦЕСОРА
тайската академия на науките, където ще
се използва за изчисляване на динамиката
на флуидите, обработка на информации за
земетресенията, моделнровка па климата
и климатичните промени, както и за изследване на ДНК (дсзоксирибонуклеинова
киселина). _
_
"Леджепш диикоми” може да извърши
1067 изчисления е подвижна запетая в еекундата (гпгафлопса), с което се нарежда
на 24 място в списъка на най-мощните суперкомшотри в света.
‘
На първо място в тази класация в момента е уредът на ” Нийон илекшроник,>
(А(ЕС) с теоретичен максимум при изчис-

ленията от 35,86 терафлопса. Този суперкомпютър е наречен "Симулатор на Земята" и сс намира в изследователския
център в Япония, като заема площ, на която могат да се построят четири игрища за
тенис на корт.
Китайският суперкомпютър е единствсният в тази класация, който ие е пронзведен в Америка или Япония. Най-мощен
уред в Китай досега беше този на ”Хюлед
йакард” с мощност от 245 гпгафлопса и се
намира в Пекинския завод за социално осигуряваие.
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ндши селд

МИЛЕВЦИ

, Милевци е едно от малките крайгранични села в Босилеградска община. Намира се на около 5 км североизточно от Босилеград
склонове „а Мнлевска плаГ,инГце,“т ,Гсел°Ге"„рт
училището и е „а 1150 м надморска височина. Милевският
синор се простира между Д. Лисица, Босилеград, Груинци и
югославско-българската граница.
Селото е получило името си вероятно от най-стария си
жител Миле, което не е единственият случай в Краището.
Милевските махали, е изключение па Арнаутска и Гаринска, са пръснати на припек от двете страни на дълбока
долина. Потокът, който тече низ тази долина, започва от
чешмата (кладенеца) Самовилняк. Надолу от махалите
Село и Ливадска долината става стръмна и образува г_
няколко водопадчета, наречени Боботало, под които започва
синорът на Босилеград. На мястото на унищожените бук
ови гори са залесени нови, борови гори, особено от центъра
нагоре, от конто някои вече се експлоатират за строителен
материал. Някои милевчани притежават малко проредена
стара дъбова гора в местността Манастир (в Долнолиспнската клисура), получила името си от съществувалия

Милевци - източните махали
(Снимка: Й. Захариев)

-

някога тук манастир ”Св. апостоли Петър и
Павел”.
Отначало Милевци било ”купно” село - всички къщи били в сегашното Село. Тогава милевските къщи били общо девет, разказал на Йо
рдан Захариев дядо Аризан Кръстев, 92-годишен старец, който добре помнел преданието
за миналото на селото си. Само две къщи били
отдалечени и образували махала Прекопланци.
Милевчани се разселили по склоновете на планйната преди 130 -140 години, за което повлия
ло и освобождението на България от турците.
Както вече -казахме, в миналото цялото се
лище било на мястото на днешната махала
Село, па закрита равнина от лявата страна на
Милсвския поток. Основали го трима братя,
които избягали от Източна Сърбия, след като
убили двама турски насилници. Помни се и
легендата, според която бездетен милевчашш осиновил
изгубено моравско циганче и затова неговите потомци сега
се наричат Калсннци или Моравци. Основател на Арнаут
ска махала бил дядо Филип, а на Дълеа орница
- дядо Марко. В селото дошли преселници от
Горни Коритен, Драгалевци и Власина. Й. За
хариев заварил две големи семейства-задруги:
на Станко Стамснков с 26 души и на Аризан
Кръстев с 19 члена. Потеклото на Банчаии в
село Брод (Власннска река) по женска линия е
от Милевци, казва Риста Николич, а 4 милевски домакинства се преселили в Д. Лисина. По
време на Втората световна война в България
се изселили Раденко и Стамен Цоневи, Алек
сандър Дончев, Никола Петров и др. Едип от
преселниците, Борс Ксрча, се върнал в селото
си.
Просторните пасища по Милсвска планина
били използвани от турци, а 90 години преди
Освобождението Милевци станали кесимиджийско село. Турчинът Кошинко изкарал говеда
и коне на селската мера, същото направил и
Челеби ага от Кюстендил, както и няколко

ЛУКАВИШКИТЕ ТОПКАРИ (5)

ЛУКАВИЦА - РАЗСАДНИК
НА ФУТБОЛНИ ТАЛАНТИ
Освен с името на селото си, лукавчани "кръщавали” своя фут
болен отбор и с названията "Ор
ел” и ”Вихор”. Названието ”Вихор” като че ли най-добре отра
зявало играта на отбора в годи
ните на неговото преуспяване.
Един футболен мач с драгоманчани в Драгоман през лятото на 1944
год. напълно оправдава това наз
вание. Без футболна екипировка,
обути и облечени с кой каквото
има, срещу напълно екипираните
драгоманчани, лукавишките фут
болисти представлявали жалка
картина и предизвикали смях сред
зрителите и своите съперници.
”Леле, ама с такива ли ” сърби
ще играеме”, чували се подигравателни коментари.
И макар че екипировката им
била печалВа, играта на лукавчанн
била майсторска. Като се разви
хрил оня ми ти лукавишки Вихор”, та със 7:1 просто "издухал”
драгоманчани от игрището. А фу
тболният отбор на Драгоман
"Граничар” и тогава, както и
много години по-късно, бил много
силен: Царибродчани знаят това
много добре, понеже ”Асен Бал
кански” много трудно се справял с
него - губеше мачовете и в Дра
гоман, и в Цариброд.
Този лукавишки ”Вихор сти
хва през есента на 1944 година, по
неже през септември футболисти
те заминават на фронта с Първа и
Втора царибродска бригада. Око
ло 40 от петдесетте лукавишки
”топкари” първо и второ пбколение отиват от футболното бойно
поле срещу фашисткия окупатор
на страита, главно като доброво
лци в Първа царибродска бригада,

.която влиза в състава на Осма
сръбска бригада.
И тук, в многочислената Осма
бригада, лукавишкият футбол не
остава незабелязан. В сборния футболен отбор на бригадата, която,
след като завършила бойния си
поход, била на гарнизон в Битоля,
влиза лукавишкият централен нападател Данчо Ценев. Селекционерът и треньор на отбора Стевович, известен югославски национал от поколението на Глазср,
Моша Марянович, Зсчсвич, Перлич и др., които донесоха известпост на югославския футбол в
бивша Югославия, го взима в от
бора по предложение на Мирко
Виденов, също лукавишки футболист, който в бригадата е коман
дир на батальон с чин капитан. Въ
одушевен от играта на Данчо, един
ден Стевович му казал: ”Като те
гледам как играеш, ясно ми е, че
си играел в някой силен футболен
отбор, но не мога точно да си спомия в кой отбор играеше”. Очевидно Стевович го смятал за фут-

ратег, играч, който еднакво добре
играсл и като вратар, и на всички
позиции на терена, той е гръбначпият стълб на футбола в Лукавица
почти 30 години, активно играейки
футбол с три футболни поколспия. Като футболист - ветеран гой
оглавява и третото поколение лукавишки футболни играчи, което
се създава в края па четвъртото и
началото на петото десетилетие
на миналото столетие и владее на
футболните терени по Царибродско през следващите 10 години. На
футболния турнир за околийски
първенец, организиран през лятото на 1956 година, лукавичанн са
отново околийски първенци. Във
финала те играят на игрището в
Цариброд срещу сборния отбор на
селата от Висок и спечелват мача
с 4:2.
На снимката виждаме състапа
на отбора. Клекнали от ляпо на
дясно: Никола и Свободан Спасс-

селото^незад^го. Повсчсто

нови, Божидар Стоянов - вратар,
Божидар Кирков от Сливница и
Милош Алсксов. Прави: Горян
Велев, Миодраг - Драган Наков,
войник от граничната застава в
Сливница, желюшаиите Благой
Атанасов и Стефан Димитров, пак
войник от същата застава и Кирил
Манчев. С тях е и Звонко Спасич,
представител на организатора на

пил явят по градовете, където а,еват нли започват работа.
щастие в Лукавица сн оста„ал КириГтрнфунов Манчев, доайен на футбола в селото. Тих, екпомен' и сериозен, високо нравстромеи и' <*Р
’
футболен
педагог,^ненадминат футболен <гг-

ща. В него са включени футбол..стн от три поколения. Кирил Ма..чев е на 41 години, започнал да играе футбол през 1930 година с първото поколение, а Божидар - Божко Стоянов е вратар от второто
поколение. В отбора има трима
другоселци и двама войииц, гря-

болист на
това време
отбори.
Това военно поколение лукавишки футболисти възстановява

Милевска /па махала Ливада
(Снимка: Сгп.Евтимов)
спахии от Враня, записал Й. Захариев. Пъдарят на спахи
ите тежко измъчвал селяните и не им позволявал да изкар
ват добитъка си по планината. ”3а да завладеят селото,
господарите набили на кол един от най-непокорните
Записано е, че през 1907 г. 53 притежатели
имали 1303 овце и 257 кози, през 1911 г. 52
стопани отглеждали 1233 овце и 116 кози. А за
да си "поминива", едно домакинство от 10
души в планинско село се нуждаело от 80 дка
ниви, 30 дка ливади, 30 дка гора и 100 глави
дребен и едър добитък. Нивите били на
"поделци", а за добра реколта изисквали
торене или прелог.
селяни, но не успеяли. Тогава Челеби ага ги предумал да му
дават по 5 кутли от всяка бащиния за побрето от неговия
добитък и главно да ги пази от насилията па другите турци.
Полска-лека зарад неплатен кесим (един вид данък), агата
завладеял 25 бащинии, а расцки останали само 5” (Й. За
хариев: Кюстендилско Краище).
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фушболнияш отбор на Лукавица околийски първенец през 1956 година
ничари, макар че Лукавица но това
време има добри футболисти за
два отбора, равностойни на тоя.
Тук като че ли проличава нещо,
което е характерно за стратегията
и политиката на Кирил Манчсв,
който разбира футболната игра
като нещо повече от обикновена
нещо? което трябва да
игра
сближава младежите, да създава
другарство и добри отношения,
Впрочрм другоселци е имало в
състава на лукавишките отбори и
по-рано. Така градинчанинът Кирил Ванчев цели десет години - от
1938 до 1948 год. играе футбол с
лукавчанн, а след това е един от
стълбовстс на ” Асен Балкански”
- най-напред като играч, а след това като негов дългогодишен треньор и ръководител. Две години с
лукавчаии играе футбол и пъртопопинчанинът Радко Драгиев Стунтн, изключително бърз (оттук и прякорът му Стунти), добър
футболист и баскетболист, музи
кант в гимназиалния духов орке
стър, завършил стоматология в
София, където играел футбол за
"Академик”, а според някои све
дения и за националния отбор на
България. Живеел и работел в
Сливница, където мнозина цари
бродчани отивали да им поправя

зъбите,
Фактът, че в лукавишките футболни отбори играели и някои от
най-добрите футболисти от други
села показва с какъв авторитет се
е ползвал футболът, който играсли лукавчанн.
Между многото лукавишки
младежи, конто обичали футбола
и били добри футболисти в периода от 1948 до към 1960 година и за
които може да се каже, че са третото поредно поколение, трябва
да споменем следните играчи: братята Милош, Гроздан - Дача и Боголюб - Божа Алексови, Никола и
Свободан Спассновн, Васил и Стоян - Цанко Белови, Велко и-Торян
Велеви, Младен Димитров - Чича,
Младен Златанов, Димитър Тодоров, Петър Виденов, Никола Антов, Иван - Ванча Каменов, Душан
- Душко Пейчев, Петър Раков,
Мирко Манчев, Александър Санда Гогов, Мнодраг - Драган
Наков, Милутин Алексов и Венко
Димитров. Трима от това поколе
ние - Горян Велев, Мнодраг Наков
и Боголюб Алсксов са играли и в
състава на ”Ассн Балкански”.
Подготвил: Венко Димитров
3 В следващия брой: Повече
от игра

20 септември 2002 г.
ЧЕРВЕНА КНИГА ИЛИ СБОРНИК ОТ ЛАМЕНТИ ЗА

ЗАСТРАШЕНИ ИЛИ ИЗЧЕЗНАЛИ БИЛКИ

ЗНАЕ ЛИ СЕ БРОЯТ НА БИЛКИТЕ СТРАДАЛНИЦИ ОТ НАШИТЕ КРАИЩА
ТЪРСЯТ СЕ ДОПЪЛНЕНИЯ И |
ОБЯСНЕНИЯ
I

'1

”Можс би на някои ваши читатели се
риалът за застрашените н изчезнали рас- ЦЦнк\у
тителни видове от нашите краища да с
скучен за четене. За мен обаче той е из- 9'1 Я
ключително интересен. Узнавам, че и
ние имаме природни стойности, които ни
повдигат самочувствието”, обърна се
към ” Братство” един ревностен абонат.
"Харесва ми н това, че съдържанието
предавате във формата иа разказчета, а
не като уроци от учебник, както е в ори
гиналната "Червена книга”. Предлагам
- за да станат текстовете но-нривлекателнн - допълнителни разяснения, ако
такнва евентуално търсят читателите.
Аз например очаквам да дадете кратки
сведения за рецептурите, според които се
приготвят и употребяват лечебни сред-;
ства от смила.”
^

КАК СЕ ПРИЛАГА СМИЛЪТ

Платка - Гребен плача па

|

Става дума естествено за пясъчния
(НеИсгсит агепагшз), а не за оня от план
ина Рудина (Н. рНса(ит), който е забра
нен за бране.
По-ранно изтъкнахме, че пясъчният
смил има широка употреба. Външна и
вътрешна, в зависимост от заболява
нето.
Ако става дума за приложение при
ухапване от насекоми, използват се вън
шните лапи (кашички) на билката (съцветието=цветните главички) - те се на
лагат на болното място. Същото се пра
ви и при лекуване на рани, циреи и подобно.
Когато се касае за вътрешни заболявания - жлъчнокаменна болест, застои
във функциите на черния дроб, хроничен
хепатит, шум в ушите, импотенция, низко кръвно налягане, нервни възпаления,
подобрение на храносмилането, ревматизми, инфекции - постъпва се по следння начин:
Една супена лъжица сух смил се запарва с 400 мл вряща вода и оставя да
кисне един час. Пие се преди ядене по
кафена чашка три пъти на ден.

ЗА СМИСЪЛА НА НЯКОИ
ЧУЖДИ ДУМИ

уништожени същества. Съдържанието
иа Червените книги
фактически, образно
казано, представлява
сборник от ламенти
и некролози по мили
и близки. Значи, ла
ментите са жалейки
за застрашени видо
ве живи същества, а
некролозите са скръ
бни вести за видове покойници.

Стол планина

.

само документира съществуващите факти, а не ги произвежда. Когато говорим
за ”ламент” в основното заглавие, смисълът му е следният. Ботаниците скърбят за всеки застрашен или изчезнал вид.
Тъгата им не е изява на пусто самарянство, току на реална, прагматична преценка от вредата, ако растението бъде
изгубено завинаги. В биосферата - която
всъщност е огромна машина - всеки вид
играе ролята на важен винт от нейния
механизъм. Загуба на който и да е винт
нарушава функционирането на машина
та. А и човекът бива лишен от ценна
суровина за задоволяване на своите нуж
ди. Не се знае какво ще го измъчва утре.
Учените имат на ум жестокия закон,
владеещ в природата: веднъж крахирал,
видът никога повече, но никакъв начин
не може да се възстанови.
Понеже от ден иа ден броят на насил
ствено или ненасилствено убитите видо-

Друг читател пита: "Какво означават
думите ” ламент” и ” протоколист”, които се повтарят във всяка статийка? В
речниците, с които разполагаме, не намерих думата "ламент”.
Отговор: Авторът на статийките се ГоГ“Гк;ЗчеВ^Г„'к;„ег3и"
подписва с протоколист затова, защото - регистри на застрашени или завинаги

ОАЗИСИ НА
РЕДКИ
БИЛКИ

Смилът от Рудина (дясно)
ния: ” Има ли застрашени, а още не вне
сени в Червената книга билки? С други
думи безупречна Ли е или и тя има недостатъци? Второ, колко билки от нашите краища са кандидати за Чер вената
книга (и внесени, и невнесени)?’
Поради недоимък на време при изда
ването или други причини, не всички билки, намиращи се в опасност или са ликвидирани, са описани в Червената книга.
От погледа на авторите се изплъзнал ви
дът Горичка роза от Ниш (Ко5а ре(гоУ1сн). Намерена е към края на XIX век на
Горица край Ниш. Днес там я няма. Съ
щото се е случило и с така наречената
нишка гениста, както и със стахиса, посветен на сръбския крал Милан. Мистерия представлява третият вид рамонда,
Кашопйа пих1а, която навремето си описал С. Петрович. Никога не е потвър
дена. И зеленичето на Острозуб (Ргеш5
1аигосега5И5) е притеснено...
Освен самоникли, от нашите краища
са изчезнали и редица културни расте
ния. Например средновековните оризи
ща в долините на Южна Морава и Ни
шава, сусамът, отглеждан в турско вр еме
при Свърлиг, винената лоза около Ц:ариброд, пшеницата белица в планинските
селища на Босилеградско и Царибродс^о; къде са просото, лещата...

” Следя редовно
сериала за природни
те богатства у нас” съобщава трет чита
тел и задава въпрос:
че
” Забелязвам,
имената иа едни ме
на
стонахождения
билки се споменават
много често. Името
на планината Рудина
при Босилеград или
долината на река
Ерма при Цариброд
се повтарят почти
във всеки брой. За
що?” .
При благоприят
но стечение на основните жизнени условия - климат, почва,
реле(ь хидрография - определени места
стават убежища и закрилят подтискани
видове. Такива места, освен Рудина и
Ерма, са планина Руян в Долна Пчиня,
Сливовишки връх при Бела паланка,
КруПСКОТО блато край Пирот и много
-------други. Ерма дава приют на древни топлолюбиви видове от третично потекло,
Крупското блато закриля студенолюбиви, характерни за Северна Европа, Шливовишки връх с успех опазва степни пре
"ВИАГРА ОТ РУДИНА"
дставители, на Рудина са застъпени предДа споменем, че един читател-шего
иоазийни форми, на Руян средиземномо
биец пита: ” Защо заглавието за смила от
рски и т.н.
Затова не се учудвайте, когато в след- Рудина не сте напсиали като "Виагра от
ващия брой на ” Братство” прочетете, че Рудина”, тъй като смилът лекува импо
сме се спрели върху билката С1асИит тенцията?” Отговор: ”Да бяхме сложитапзсиз (лютиче), която расте пак в... ли вашето заглавие, рудинският смил за
една седмица щеше да се превърне в да
долината на Ерма!
лечен спомен - ннто стрък нямаше да
ИМА ЛИ ЗАСТРАШЕНИ, НО остане!”

НЕЕВИДЕНТИРАНИ ВИДОВЕ

Протокол: Сп. Кр.

Между въпросите прочетохме и след-

КРЪСТОСЛОВИЦА 125
Съставил: Драган Петров
Водоравно: 1. Музикален инструмент. 7. Вечерна танцова
забава. 9. Седмата нота. 11. Съдба (син.). 12. Чиновник, който
преписва служебни и други книжа. 14. Защитник във футбола.
15. Марка холандски камиони. 16. Пристанищен работник. 17.
Терлшн, който в съединение с някое съществително означава
особено тържествено зрелище. 18. Изпълняващ длъжността
(съкр.). 19. Летец. 20. Най—известният бразилски футболист. 21.
Черковен закон. 22. Площадка за пътници на гара (мн.ч.). 24.
Мюсюлманска свещена книга. 25. Вид кройка на дреха, форма
на шапка, обуща и др. 26. Парична единица в Словения. 27..
Учреждение, в което се пазят старини. 28. Египетски бог на
слънцето. 29. Граблива птица. 30. Южен плод. 31. Голям камион
за транспорт на стоки. 32. Пръчка за присаждане на дърво. 34.
Герой на Шекспир. 35. Забранена-за приказване тема. 36.
Страна в Южна Америка. 37. Град-*-държава в древна Гърция.
Отвесно: 1. Трън (син.). 2. Град в Западна Румъния. 3. Под
водна скала. 4. Първенец (син.). 5. Най—красивият гръцки бог.
6. Марка фотоапарати. 7. Нощно питейно заведение. 8. Мярка
за земна площ. 9. Химически елемент. 10. Илия (гальовно). 13.
Част от игра на тенис. 14. Летателей апарат. 16. Парична
единица в Сърбия. 17.' Юнак (син.). 19. Успоредна черга. 20.
Лирическо, поетическо произведение. 21. Велосипед (син.). 22.
Място за продажба на стоки на открито. 23. Марка унгарски,
автобуси. 24. Голям плавателен съд. 25. Уред за наливане на
течности в съд с тесен отвор. 26. Електрическа енергия. 27.

Решение на кръстословицата 124:

ГА. 29. Тек. 30. Салам. 31. Кеф. 32. Бор. 33. Докер. 34. Коне. 35. Ориноко. 36. Анализ.
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СПОРТ ® СПОРТ
ФУТБОЛ: ТРЕТИ КРЪГ ОТ НФЗ

ЖЕЛЮШАНИ ЗАГУБИХА В
ОРЛЯНЕ

I

ФК

Младост'' - ФК

Желюша' 3

• 1 М • 1\
*
• '/

- о?оРлЛоЯ "о^тГеГ-,""1’";“02 Г' ИГ11,Ш(СТО "а ” Младост”, зрители
г
,
1 ът тревист, времето - благоприятно за игоа
Главен рефер - Владнца Голубович от Боговнще (7). Голмайстошг
Цонич в 12, Симонович в 69 и СтесЬанопич к 70
* ’
"Младост”, а Джуиич в 32 та "Желюша” ж™
У
33
Михайловпч, Стойкович и Стояновнч от "Млчпогт”Vртони'
Момчилов от "Желюша”.
Младост , а Ставров и
..
.. ФК ” лауосш : Стаменкович 6, Небойша Марянович 6 (С
Кулнч 6) Нспад Марянович 7. 5, Мнхайловнч 7. 5, Б. СтеАанович
6, Таснч б (Пстровпч 7), Стойкович 6, Симонович 6 (Тодоровнч 7),
Цонич 8, Стояновнч 6 и Л. Стефанович 7.
”
ФК "Желюша”: Стоицев 5. 5, Н. Георгиев 7, Христов 7 (Тозев
а), Дончев 6, Крумов 6, Стефанов 6. 5, Момчилов 6, Р. Георгиев 7,
Джуиич 7.5, Тодоров 7 и Ставров 6. 5.
г
>
Играч на мача: Саша Цонич (8) от "Младост”.
Мачът бе решен в 69 минута, когато домакините поведоха с 2 :
1 след една катастрофална грешка на вратаря Стоицев. Играта бе
коректна. И двата отбора имаха доста добри положения за отбслязванс на голове.
След третия кръг желюшани заемат 14 място с 3 точки.

БАЛКАНСКИ" "РАДНИЧКИ 8 : 3!
Димитровград, 14.09.2002 год. Спортен център "Парк”.
Зрители - 150. Съдия Милан Кръстим от Пирот- 8. Голмайстори:
Перица Георгиев в 3, 5, 10, 81 и 84 минута, Иванов в 37, Станков в
45 и В. Пейчев в 68 минута за ”Балкански”, а М. Стояновнч в 34
минута от дуспа, 51 и 70 минута за ” Раднички”. Жълти картони:
Панайотович от ” Балкански*’ и М. Иванович от ” Раднички’.
**Балкански” : Соколов 7, Стойчев 7, Стоянов 7 (Цолич 7),В.
Пейчев 7, Марков 7, М. Пенчев 7, Георгиев 9, Панайотович 7,
Станков 7(Мнтов 7), Глигориевич 7 (Ценков 7), Иванов 6 .
Гостите пристигнаха само с 11 футболисти, от които двама без
лични карти, така че през цялото време играха само с девет фут
болисти, което се отрази и на крайния ^езу лтат на мача.
След четвъртия кръг ” Балкански” оглавява таблицата със
100% спечелени точки. В следващия к|>ъг ще се играе местното
дерби между ” Балкански” и ” Желюша

АТЛ ЕТИКА

ТРИ МЕДАЛА ЗА
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
На стадиона ”Чаир” в Ниш на 14 и 15 септември се
проведе републиканско първенство по атлетика за пионери с
участие на над 250 състезатели.
В конкуренцията на родените до 1989 г. димитровградчани
спечелиха два медала: Милан Джуиич на 300 м гладко бягане
с резултат 43,59 сек спечели сребърен медал, а Саня Георгиева
в дисциплината хвърляне на гюле спечели бронзов медал със
7,41 м.
& конкуренцията на пионери-старша възраст Джордже
Гогов спечели златен медал в дисциплината скок на височина
с личен рекорд 178 см.
ДС.

ВЕТРОХОДСТВО

Бронзов
медал за
Марио
На езерото Искър край Само10-12 ссцтс.чври т.г. се нроведе международната регата но
ветроходство ” София 2002” Участпаха повече от 100 състезатели от
България, Македония и СРГО. В
КОВ от

Ставров от Димитровград, член на
отбора
Соларнс . Той спечели
трето място и бронзов медал в класа
за възраст до 13 тодинв. В общото
кЛ!и|'|,аис том аао доброто пето
място. Това востижсввс в регатата
важи и за участие в националния
отборна Югославия.Това е най-до5р"’,т >'С|,СХ ,,а МаР"° Д° сега.

СЛАВКО СТОИМЕНОВ
(1968- 2001)
от Босилеград
Панахидата ще се състои на 22 сеп
тември на босилеградските гробища в
11
часа.
Каним
всички
роднини,
приятели и близки да ни придружат.
Трагичната смърт на работното ти
място в с. Бресница само физически те
отлъчи от нас, но в нашите сърца и
чувства си жив. Болката толкова е
силна, че колкото повече минават
дните, толкова по-голяма е нашата
мъка. В нашите сърца, които безмерно
те обичат, винаги ще пазим спомени за
твоята безкрайна любов и благородство. Поклон пред свет
лата ти памет!
Опечалени: майкаБорка, баща Иван, съпруга Сунчица, дъщеря
Сандра, син Йован, сестра Вера, зет Григор и многобройни
роднини от страната и чужбина

ВТОРА СЪЮЗНА
ШАХМАТНА ДИ
ВИЗИЯ ЗА ЖЕНИ

Навършва се ЕДНА ГОДИНА от
смъртта на моя скъп и непрежалим
сестринник
СЛАВКО СТОИМЕНОВ
от Босилеград

Пето място
в първия
сезон
и От „5-13 септември в хотел
” Лвала” в Будва се проведе първе
нството на втора съюзна дивизия но
шахмат за жени. За пръв път в тази
конкуренция игра и женския тим на
ШК ’ Цариброд ’ и в конкуренцията
на осем отбора спечели пето място.
Първото място раздеа.^ тр1 I отШК
'МОгович-Бунспи^груп”1* н ШК
”ПТТ” от Белград с но 16,5 точки.
На четвърто място е ШК ”Срем” с
15,5 точки, а ШК "Цариброд” има
12 точки па пето място.
За отбора на ШК ” Цариброд”
играха Драгана Пснч - Радулови*!,
Слободапка Минч, Оливсра Мато
ви ч, Бояна Алсксова и Анпта Нак
ова.

ШАХМАТ
"Цариброд""Прогрес"
(Пирот) 1,5 : 4,5

Времето бързо минава, но не ле
кува. Отиде си от нас ненадейно в
момента, когато беше най-необхо
дим на цялото свое семейство. Но
обичаните хора не умират. В очите ни
- сълзи, в сърцата ни - болка, в душите
ни - тъга, в паметта ни - свидни спо
мени за теб.
Славе, почивай в мир!
Твоята тетка Фиданка със семейството си

На 28 септември 2002 година се навършва ПОЛОВИН
ГОДИНА от преждевременната смърт на нашия непежалим
съпруг,баща,тъст и дядо
ДУШАН ВАСЕВ
(1951- 2002)
от с. Горна Любата
На тоя ден ще се отслужи панахида
в 11 часа на горнолюбатските гробища.
Каним роднини и приятели да ни при
дружат.
Всеки изминал ден без теб тежи все
повече, болката е все по-голяма. Ра
ната е неизлечима, а любовта към теб
- вечна. Почивай в мир.Поклон пред
светлата ти памет!
Опечалени: съпруга Дафинка, дъщери
Сладжана, Ясмина и Оливера, зетьове Иван, Слободан и
Борчо, внуци Милош, Катарина, Марияна, Дияна и Бояна

На 15 септември в хотел ” Балкан” в Димитровград се игра дер
бито между съседските отбори на
ШК "Цариброд” и ШК "Прогрес”
от Пирот, което гостите спечелиха
с неочаквано висок резултат. По
беда за димитроградчани спечели
само Драгиша Йонич, а Боривос
Тричкович изкара реми. Всички
останали загубиха: Иван Стоиме
нов, Владян Игич, Драган Илнч и
Драгана Пеич-ГаИджелович.
В следващия кръг димитровгридчани пак ще се срещнат с ьс
съседите, но този иът е IIIК ”Пирот”.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 27 септември 2002 г. се навъ
ршват 15 ГОДИНИ от смъртта на
ВЕРКА СЛАВОВА
от Димитровград
Ще я помним винаги с обич и приз
нателност!
Съпруг Митко и дъщери Славица и Ана
със семействата си

На 24. 09. 2002 год. се навършват 40 ДНИ от смъртта на
нашия мил и непрежалим татко, свекър, дядо и прадядо
ТЪЖЕН ПОМЕН
На 9 октомври 2002 г.
ЕДНА
навършва
се
ГОДИНА без нашия мил и
незабравим

ТОШЕ К. ГЕШЕВ
(1912-2002)

(74

от с. Горна Люоата Босилеградско
Вечно ще помним твоята доброта!
Почивай в мир!
*
Панихидата ще се извърши на тази ^
дата от 10 часа на горнолюбатските I
гробища.

ПОРАЖЕНИЕ И ПОБЕДА НА БОСИЛЕГРАД
СКИТЕ ФУТБОЛИСТИ В ПЪРВИТЕ ДВА КРЪГА

У'ГЛм
—

От опечелената фамилия Гешеви,
многобройни роднини и приятели

"МЛАДОСТ" ТРЕШНЕВКА 11:0!
” Младост”
Босилеградска
11:0
тима
на
разнищи
с
от
Буяновац.
”Трешневка”
Срещата се състоя в неделя на
босилеградската ”Пескара
в
рамките на втория кръг от есен
ния полусезон в Пчииска фут
болна дивизия.
С отличната си и резултатна
игра босилеградските футболи
сти по възможно най-добрия на
чин се оправдаха за пораже
нието си в първия кръг мина
лата седмица във Враня, когато
загубиха с 1:7 от ” Раднички”.
След края иа първото полу
време
срещу
"Трешневка
резултатът беше 4:0 в полза на

м т1в^аС?лТп.^У1И 2002 г°Дина се навършва ЕДНА ТЪЖНА
и тжкА ГОДИНА от трагичната смърт на нашия мил и
непрежалим син, съпруг, баща, брат и шурей

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

”Младост”, а до края на мача с
изключителната си игра босилсградските нападатели напълпиха противниковата мр ежа.
Мла- *
Сред голмайсторите на
дост” с три попадения изпъкна
Мирослав Георгиев, а по два
Стефан
отбелязаха
гола
Стойков, Блажа Воинович и
Йордан Григоров. В листата на
голмайсторите се наредиха и
Любомир Димов и Ивав Василев
с по едно попадение.
В следващия кръг Т93И
Млауикенд босилеградска
дост” ще играе в Павловац
срещу едноименния отбор.
К. В.

НЕДЕЛЧА ВАСОВБЕБА
от с. Долни Криво
дол, живял в
Димитровград
Отиде си внезапно
в
разцвета иа силите си, пъ
лен с мечти и жажда за
живот!
Дълбок
поклон
пред светлата му памет!
Семейство расови

ЗАНКА И АСЕН ДИМИТРОВИ
от Желюша
В нашите души и сърца вечно ще
живеете!

Вашите деца

ВЕНЕТА
МАРЯНСКИ
от Враня
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* Кандидат-президенти
>тс ссризио р начитат на
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1 * Някой ” паТрйбтичйй”

каидндат-прсзидс|1ти са,
обичащи мъже: страстно обичат да говорят
езика на омразата.
'
' *0;103Й^ион11Б1те каиди-!
дат-нрезиденти са пре
писали предизборната
си кампания от бившата
опозиция^ В нея е ориги
нално само заместване
то на Милошсвич с
Джинджич.

I

*Нашето хамлетовско
”да бъдем или да не бъ
дем” не се състои в това
да изберем най-добрия
кандидат-президент, а
да оцелеем като нор
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връщане на българския език в
училищата, от телефонен разго-.
В съседния Пирот, по-точно .
\М ^ЖмЛл
вор с надлежните се разора,
в тамошната Радио и телевизия, : : а ш
« '' <я
че е въпрос на ден или два да
в момента стават големи сътренр |ЛГ Ш (Щ Р/ ЮГ1Я Ш бъде обявено в Служебен вестсения. Оставки и несъгласия /
|| |л1 |шЩр'
ннк , че български става майчин
колкото щеш. ^
език и ще се изучава пет часа
I седмично ...‘№.Ъ1ХДШ
I Зя . разлик^ срсТс времето,,*#н. з огег? ■^т
От заседанието на комисията мдиаха почти
когато това се'случваше-в РТВ "Цариброд” и
когато от Пиротската телевизия по поръчка сни две седмици, а в Служебен вестник все още няма
маха всйчк6,РТВ”Царйброд” си мълчи и ”
НН^й ’
»
гледа работата”, имайки на ум онази народната
Не умри Марко до зелена трева , казва
” Ако заиграе мечката.у чичини...”_... ....... .
народната поговорка.
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не.те гази мечката!"
Ия
се гпнпдп
свивао у7./?ггг1
’ Побдрасто, сакам да се патим за «ещо,
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аш»™*.5;гйй;;
значи, ама знам
и > Вати ЙГй"й?работу' Понекига, кита ни размързи, а нйДС
,„^л-то Да
глед^Ш
Да изглйнчимо, ккжу дър^вна работа ни.Шга йе «Е
се свършава. Елем речеше ли йекои: Еве гьй, доидоше ттм^
мечкутуГ, рипайеМо се кико опарекй и вачамо се ?а рабй} 4^: ШйлеРразбра Де1<а мерцедесът бил мечга, а с ню доод^
'‘йаЕМО’ гвенерНлнйят'.:.* *»1* -» <■*»> -Ч <
<Ясъм>сибткрайбил шйлявГсико овъс, нещо отвътре Тхе
~ „„Д
... забаджао
-----------------ми даваше
мира, та
нос и тамо кудетребе, "т*мо
куде не Требе. Имао йедога млоТо арнога шева, па кйга
попрекарам, а он текьи ми рече: "Не чъчкай мечку поп...!"
Я преапем уснице и лрегьлтнем това що щм сакал да
кажем.
%г',>
> \-:лЛ
Са нали ви йе ясно откуде съм набил текъв стра от мечку!
Щом се заорати за мечку, я гледам да се позасълнем.
Онядъй ме срете Йоса Муалото й ме пита?
- Манчо, знайеш ли кво има ново?
, . -к
'
Айде Йосе, не се завутуй, гхри -нас ли йе тражиш ново?
Не видиш ли дека смо се учмаяли и умъртвили, само’ богу
тцо не смо душу дали, а ти братиш за некШово ново... , ; ;
? - Ма йекай, кой каже дека йе при нас?; . ; ’ 1
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, >прт“ойи ком^ийе? Нас оу „ритиенули комшийе от све
, страйе.
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^ПрШпирочайье, Манчб!
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: :г^- Е-е-е?
- -т Заиграла мечката...
- Ма не думай! Нали по-рано оратеше дека нийе цари-броджанъе смо толе.ме будале,-не уМейемо Даз пОгледаМо
_
кико пирочанъе работе, ама смо ко рогове у вречу: Очи не-^
си повадимо! А пирочанье, първо су приочанъе, па геОСЛ^Овеч^^
Друго* Не гледаю кой от кою партию йе, кой кикъв йе, ако'
йе^обьр^ отвара ю.му; сва врата ига помагаю?..- ___
Г - Е, тека беше по рано.
.. „ Л
4 - А са, кво стайе?
Ч-чЧл;Ч = й\^Л ;А.
•
- Наггьрдели тиквете! Покарамбасили се, почела тара

дс •••- ' ' А • ; - с;,%
> пана...
- Требе да йе за големуту кошчину!
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- Тебе кока ти йе радос, Йосе?
^Па п радос мй ;ие донекуде. Заяшили су’ни от све сгране
и хцрл! при нас нехцо изкърсне, а они подгрева«3|!а^4
- Е, комшииска работа! Може само тека да:хй ,се чинИс-*;; /
_ -Чинили мп се^ Крй дъртагмитнчцуту?.- Г1ирочанье!Кой
I ие. на менччницуту? _ Пирочанъе!.,, И да не ти распраям
повече, оти и салг знайеш:, гцолг, се, отвори некрйе потарнд з
.местенце у Цариброд -.тетп га пирочань:} се нарисуйеймщ а ;
1 - А т»ъ Иосе, немои се млого радуйеш...
;, г
__ 1сПа:'озз, тппряйс л„ меч.штя у чичцнн ■ че дойде „ ,Ф„ .
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Не до яйца
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ЦИРК
Навремето, когато царибродскпят панаир беше ежегодно събитие, обикновено по това време
в града идваше и цирк. Миналата и тази година
такова нещо няма. 1 •’ .. ;
' > 4'
-Няма нужда, то и без това в, нашия град
всичко е като в цирк - коментира един от органи
заторите на панаира.

9 Цу» Амй>!/

- г

‘
. т,юВ\ГГ ^«Ъи'зп »орие з
; ! -:<5>тр-о! Ти да си ЖИП и .здрав! 1___________
__________/у.гг...~
ая мечка при
нас ие отдавна
1АО.ЩД.а.и,издруса неколко^ора. Н видгои ли лека се пре-

704бс;д

^Л&^РИГГМО шаза, «е

е:"-;--,- ям

—А*Лг К43Л ЛО

Ъ(МАА4 всесж. ХШЕ&ТЕРА4
Ь КРЪВТ/Ь- |

шщщш«- —
з • -кПШу1^?мтазншз^т”'■
р : *ййшр

2

ви штг’,;
ъчлиг- Е):М
<):! !
» гишпит.!
луди се й-алуДувашетЩШ^1.
■
. ,1 >ли ичп за з зз' ь* г/ои01{.
« “ицил-МГ
-и п? го зачрд' кшр>'тя ин зтишш,
ппръщпН:
-т- гф
ь* 150*»:>/1;*»п 'аиГ
«х«гП-Г-*зАтй ( ^1Л,ч
..кйг?ш1ц;.вя*им'
'>Г(ГП:твГ-г;:еГк;'

Се зйайе, на\й?‘ "н 1,1!<
‘-'Е. ДОК се умни „ау.му1ц,те •наАй?
,,, втъ>1ниичтггш|11 .•
-ш1,И
чул. ИЬ^/йгййЛел!....;
Йосе-й -нилел ^»; >
-'‘И чуя,
га^.гш.и
»*ат!Ш чин';{\(;цгц}
нинупицоп ицт
пот •>у гзог.

—■

•,_________________________ __

•Ч М Г4 0.:Д .3 ТО

; 1.Ш1рфп и
:
»и;ф>г:)

ТИ

ВЕСТНИК'

>ЯГА'РИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ

&“орШ-гвцвБеГв ^=ИвРа::^—■
—ърсн дязайи). Даниела Хржтова (лекшр-корешор).

(3а ^35 еу*°>Тел. 0.8/7.5-691,

