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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ
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МИС ОКСАНА 
БЕЗ ТИТЛА 

ОСТАНАА1
[ На Океана Федорова 

1 беше отнета титлата 
|”Мис Вселена” в 
| понеделник с обосно- 
4 ванис: ”нсизпълнявапс 
I на задълженията”! - 

Сама се отказах! - твърди 
руската красавица. - 
Предпочетох следването 
и кариерата си в Русия, 
категорична е тя.

”Мис Вселена” сега е 
съперничката й от. Пан
ама, заела второ място—
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РЕШЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА
ЕВРОПА

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ НАЗНАЧИ 
НОВО РЪКОВОДСТВО НА НАШЕТО 

ИЗДАТЕЛСТВОПОДКРЕПА ЗА ПРИЕМАНЕТО 

НА СР ЮГОСЛАВИЯ ВЕЛИМИР КОСТОВ Е 

ДИРЕКТОР НА
"БРАТСТВО"I На Съвета на министрите се порепоръчва да 

гласуването на новата конституция вземе окончателно решение след

С мнозинство гласове Парламентарната 
блея на Съвета на Европа (ПАСЕ) подкрепи 
приемането на Югославия в най-старата европей
ска интеграционна институ ция.

На редовната си есенна сесия на ПАСЕ в 
Страсоург за приемането на Югославия гласуваха 
122 от общото 132-ма депутати,

2 * В качеството си на ос
новател Правителството ос
вободи досегашните 
членове на Управителния 
и Надзирателния съвет на 
Издателството и назначи 
чови

С решение от 13 септември 
'2002 година Правителството на 
Република Сърбия назначи 
Велимир Костов за директор 
на издателството на 
българското малцинство в 
Югославия ” Братство” в Ниш.

(На 3 стр.)

асам-
ПЕШИЧ: КРАЧКА НАПРЕД КЪМ 

ЕВРОПА
Съюзният премиер Драгиша Пешич 
поздрави решението на 
Парламентарната асамблея на Съвета 
на Европа за приемането на нашата 
страна в СЕ.

- Приемането на СРЮ в Съвета на 
Европа разбираме като приближаване 
на нашата страна към Европейския съюз 
и като силен тласък на прогресивните 
сили в Сърбия и Черна гора бързо да 
решат всички нерешени въпроси във 
връзка с финализацията на новата 
Конституция, посочва Пешич.

шест от които

СМНВР ПОЗДРАВИ РЕШЕНИЕТО 
НА ПАСЕ

Югославското министерство на външните 
работи поздрави решението на 
Парламентарната асамблея на СЕ да 
препоръча на Съвета на министрите 
приемането на СРЮ като пълноправна 
членка на СЕ.

- Това решение е израз на най-голямо 
признание на демократическата власт в 
СР Югославия за вложените усилия и 
постигнатите резултати на плана по 
укрепване на демокрацията, 
тържеството на правото и спазването и 
защитата на човешките и малцинствени 
права, се казва в съобщението на СМнВР

бяха против, а четирима се въздържаха.
С това решение на Съвета на минисатрите на 

СЕ се препоръчва окончателното решение за 
приемането на Югославия да бъде взето след като 
парламентите на Сърбия и на Черна гора гласу
ват Конституцията на новата държавна общност.

(На 2 стр.)

С ТАТЯНА КАЛ КАН О В А, ДЕПУТАТКА НА 
НДСВ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЕВРОПА Е ОБЩОТО 

НИ БЩЕЩЕГЕРДЖИКОВ
ПРЕДПОЧЕТЕ

ТЪРНОВО

ш

Оповестеното посещение в Димитровград на г-н Огнян Гсрд- 
жиков, председател на Народното събрание на Р България, не се 
осъществи поради неотложни ангажименти на г-н Герджиков.

Както бе договорено , по покана на Общинската организация 
на ДСБЮ и ръководството па КИЦ ” Цариброд” г-и Герджиков 
трябваше да посети Димитровград на 22 септември т.г. Програ
мата на посещението предвиждаше разговор с ръководството на 
ДСБЮ и КИЦ, посещение на Гимназията и среща с чствъртоклас- 

ШШЪДЖ ници. Председателят на Народното събрание на Р България тряб- 
‘ваше да присъства на концерта на фолклорния ансамбъл Пи- 

ловод 22 септември- Деня на независимостта на Бъл-

'с2
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В ДУКАТ 
ПРОДЪЛЖАВА 

РЕШАВАНЕТО НА 
КОМУНАЛНО-БИ

ТОВИТЕ ПРОБЛЕМИ

ДИРЕКТОРЪТ НА СУМ НЕ ПРОМЕНИ 
РЕШЕНИЕТО СИ '

По случай 22 септември - Деня на независимостта на 
България, в неделя в Димитровград пребивава българ
ска делегация, водена от заместник-министърката на 
културата Анда Палиева. В делегацията бяха депутат
ките в Народното събрание Татяна Калканова и Ралица 
Агаин, началникът йа отдел Просвета и култура в сто
лична община София Люба Попова и експертът от Аген
цията за българите в чужбина Йордан Колев.

С представители на КИЦ "Цариброд” и на общинската 
организация на ДСБЮ гостите разговаряха за реали
зацията на съвместни проекти, има ли резултати от съв
местната работа и какво предстои да се направи, за да 
бъдат реализирани' нови интересни и полезни идеи. 
След това те посетиха гимназията, където се запознаха 
с условията за работа и за^мястото на българския език 
в образователния процес и присъстваха на тържестве- 

концерт на фолклорния ансамбъл "Пирин" от Благо-

НЯМА МИТНИЦА НА 

"РИБАРЦИ"ПОМАГАТ ИМ 

"АМЕРИКАНЦИ"
* Не са премахнати причините, предизвикали

и затова няма основание същото да се
дописката на директора на СУМ 

на стоки на ГПП

решението, 
анулира, се казва в 
във връзка прекратеното обмитяване 
'Рибарци"

* Запланувани са 
няколко акции за подо
бряване живота в 
селото * Хората 
участват с пари и добро
волен труд

на митниците Владан 
и не

Директорът иа Съюзното управление 
Бегович не прие искането на отборниците на ОС в Босилеград 
отмени
пропускателния пункт

решението си, с което от година насам на гранично- 
” Рибарци” не се позволява обмитяване на

ния 
евград.

^ (На 4 стр.)(На 4 стр.)стоки.
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КААКАНИТЕЪСВЕТЬТ 27 септември 2002 г.С

СЪСЕДИТЕ даашй_______________
ПОДКРЕПА ЗА ПРИЕМАНЕТО 

НА СР ЮГОСЛАВИЯ
нпиини ОТ БЪЛГАРИЯ

ВЪНШНИТЕ МИНИСТРИ НА БЪЛГАРИЯ, 
РУМЪНИЯ И ЮГОСЛАВИЯ ПРЕДЛАГАТ

ПРОГРАМА ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
От името на югославската делегация пред Па

рламентарната скупщина говори председателят 
на Съвета на гражданите в Съюзната скупщина 
Драголюб Мичунович, конто подчерта, че 24 сеп- 
тември е велика дата за нашата страна, понеже с 
вклюването й в Съвета на Европа тя прави пър
вата си крачка към европейската интеграция.

- Това е велика дата за югославските граждани 
и същевременно велика дата и за Европа, която 
за първи път в историята ще комплектира демок
ратическото си семейство, от което, поради не
щастни исторически обстоятелства, досега беше 
изолирана само Югославия - каза Мичунович ка
то добави, че днес всички европейски народи се 
радват на демокрацията и искат да подобрят ува
жаването на човешките права и свободи.

Като припомниха, че Съветът на министрите

Югославия вносе иск за приемане в 
Съвета на Еврс па на 1 ноември 2000 
година и вече 1:а 22 янусфи 2001 година 
получи статута на специален гост. От 
тогава делегацията на нашата страна, 
предвождана от Драголюб Мичунович, 
участва в работата на Парламентарната 
асамблея и неПните комитети. ________

предвиденото време е продължила срещата 
между външните мипситри на България - Соломон Паси, на Румъния 

Минча Джоан! и на Югославия - Горан Свила,ювич, която се проведе 
вт в вторник във Видин, информира БНР. В пленарното заседание са 
взслиТучастие 'и посланици, депутати и кметове на трите погранични

Два часа повече от

би можал да вземе решение за приемането едва 
след като новата Конституция на нашата страна 
бъде гласувана в републиканските парламенти, 
европейските представители подчертаха,

трябва да разбират това 
наказание, а като един мотив повече да реализи
рат онова, което вече са обещали.

региона.

че юго- 
катославяните не

НОРМАЛИЗАЦИЯ НА ОТНОШЕНИЯТА НА ВАШИНГТОН И БЕЛГРАД

ОЧАКВА СЕ ПОДКРЕПА ОТ 

КОНГРЕСА
Има изгледи за търговски връзки без налагане на условия

Министър Сололюн Паси връчи ключа на Видин 
на колегите си от Югославия и Румъния

търговските отношения между СРЮ и САЩ. 
Премахването на бариерите, наложени през 1992 
година, обаче е обусловено с пълното сътруд
ничество с Хагския трибунал, отказването от ма
териалното подпомагане на определени (главно 
военни) институции в Република Сръбска, както 
и с прекъсване на финансирането на ”паралел- 

” сръбски институции в Косовска Митрови-

Има шанс следващата седмица в американския 
Представителен дом да мине законопроектът, 
който допуска нормализиране на търговските от
ношения между СР Югославия и САЩ без нала
гане на условия. Според кореспнодента на ТА- 
НЮГ от Вашингтон, единствената неизвестност 
засега е какво становище ще заеме американски
ят Сенат.

В добре осведомени среди се смята, че реша
ващо влияние върху възможното оттегляне на 
амандманите, с които се обуславят тези отноше
ния имат Стейт департаментът, сенаторът Джо- 
зеф Байден, конгресменът Крие Смит и предсе
дателят на комитета за международни връзки 
Хенри Хайд.

За първи път след десет години, миналата 
седмица компетентният комитет прие законопре- 
дложение, с което се позволява нормализиране на

В съвместно заявление тримата външни министри са се съгласили 
да предложат на своите правителства създаването на всеобхватна про
грама за транегранично сътрудничество и са препоръчали създаването 
на Тристранен съвет за периодично обсъждане на проблемите на 
сътрудничеството.

ните
Срещата на външните министри на България, Румъния и 
Югославия е знакова за развитието на транеграничното 
сътрудничество между трите региона, каза в интервю за 
предаването "Преди всички” на БНР кметът на Видин 
Иван Ценев по повод срещата на министрите в града 
днес. След учредяването на Еврорегион "Дунав 21 век", 
трите региона са станали един модел за интеграция на ^ 
посткомунистическите държави в Югоизточна Европа и 
важен стратегически съюз, посочи той. Иван Ценев каза 
още, че очакванията му от домакинството на Видин от 
тази среща са свързани с получаване на подкрепа за 
някои проекти, касаещи се за икономическото развитие, 
инфраструктурата, селското стопанство и екологичната 
сигурност.

ца.
Законът за нормализиране на търговията със 

СР Югославия, с който ще се позволи на югос
лавските предприятия да продават изделията 
САЩ при минимално обмитяване, ще влезе в си
ла след като получи подкрепа от страна на Пред
ставителния дом и от Сената, а след това бъде 
верифициран и от страна на президента Джордж 
Буш.

си в

СПОГОДБА МЕЖДУ АЛБАНИЯ И 

ЮГОСЛАВИЯ
Предвид процеса на преговори за евроинтеграция и очакваната 

покана за присъединяване към НАТО, на срещатагв Прага министрите 
на България и Румъния са заявили своята подкрепа за усилията на 
Югославия да започне преговори за подписване на споразумение за 
стабилизация и асоциИране с Европейския <гъюз.Югославската делегация в тези разговори се 

ция и улесняване на условията за търговия в водеше от съюзния помощник-министър на ик- 
региона на Югоизточна Европа, в Тирана се ономическите отношения с чужбина Деян Йо- 
проведоха двудневни разговори и беше парафи- вович, а албанската - от заместник-министъра 
рана Спогодбата за свободна търговия между на икономиката Енгел Шкрели.
СР Югославия и Република Албания.

В съзвучие с Меморандума за либерализа-

СПЕШНО ДА СЕ СТРОИ ПЪТЯТ 
ОТ НИШ ДО СОФИЯ

Българският инвестиционен форум,(БИФ) ще пусне специално 
обръщение към правителството за спешно изпълнение на проекта за 
пътя София-Ннш. Това съобщи шефът на БИФ Георги Табаков.

Транеграничните проекти ще са една от основните теми на 
четвъртото издание на Икономическия форум за Югоизточна Европа, 
което ще се проведе в НДК от 14 до 16 октомври.

Специално за форума заминават за България Филип Вуянович, 
премиер на Черна гора, и премиерът на Република Сръбска, Младен 
Иванич. За първи път ще участва и фондът за частни инвестиции на , 
щатското правителство - ОПИК.

БИФ е приел за свой почетен член американския професор Стив 
Ханке, баща на българския валутен борд, пише вестник ”Труд” от 21 
т.м.

НЕОБИКНОВЕН ПОХОД НА ЧЕТИРИМА БЪЛГАРСКИ КОЛОЕЗДАЧИ

ПРОБЕГ ЗА БЪЛГАРИЯ В НАТО
*След като минат през няколко европейски страни и столици, колоездачите ще прис
тигнат в Прага, където през ноември ще се проведе среща на върха на Северноат
лантическия алианс

Четирима български колоездачи, от които двама 
са слепи, предприеха необикновен поход в подкрепа 
на кандидатурата на България за членство в НАТО. 
Тодор Андонов, Станислав Симеонов, Владислав 
Кацарски И Стефан Вутов ще изминат около 1300 км 
от София до Прага, където през ноември ще ср про
веде среща на върха иа страните от Северноатлан
тическия алианс, на която се очаква Република Бъл
гария да бъде приета в1г1АТО.

Необикновените мисионери тръгнаха’^ София 
на 22 септември - в Деня на българската независи

мост, изпратени от българския външен министър 
Соломон Паси, който покровителства начинанието 
им. Избраният от тях маршрут минава през Дра
гоман, територията на Сърбия и нейната столица 
Белград, Унгария и Будапеща, Словакия и Братис
лава, Австрия и Виена, за да приключи в чешката 
столица. Разпределени в две двойки - незрящ и зрящ, 
колоездачите ще изминават средно от 80 до 100 км 
дневно с почивен ден на всекн пет дни и по два дни 
престой в столиците по маршрута. В столичните гра
дове, както и в други по-големи населени места, ще 
се организират срещи и евентуално благотворител
ни концерти.

Идеята за похода бе подкрепена широко от Ат
лантическия клуб в България, Съюза на слепите, 
Държавната агенция за младежта и спорта и много 
граждани, обществени и държавни институции.

Връщането на колоездачите от Прага трябва да 
приключи до 15 октомври - световния ден на слепите, 
когато Андонов, Симеонов, Кацарски и Вутов ще се 

благотворителния концерт, организиран

А.Т.

БЪЛГАРИЯ СЕ СПРАВЯ 
ОТЛИЧНО КАТО 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА 
СИГУРНОСТСлед обиколката'си на България 

участниците в колоездачния поход до 
Прага ще влязат в Сърбия на 28 
септември, когато ще изминат първия си 
преход София - Пирот. На следващия ден 
ще се отправят към Алексинац, на 30 
септември ще пристигнат в Крагуевац, а 
на 1 октомври в Белград, където ще 
престоят два дни. МарЩрутьт на похода 
след Това ги води през Войводина и на 5 
октомври ще излязат от страната ни при 
Бездсгй

' България се справя отлично с председателството си на Съвета за 
оценката, направена от Вашингтон, 

която е повече от положителна”, каза в интервю за предаването 
Преди новините’’ на радио Нет Любомир Тодоров от Министер

ството на въищните рабти.
По отношение на подготовката на страната ни за членство в НАТО, 

Любомир Тодоров заяви, че оценките били в горната гама на високите 
шансове. Темите, които трябва да бъдат цели на нашите по-нататъшии 
усилия относно присъединяването ни към НАТО, са свързани с ор
ганизираната престъпност, корупцията и прозрачността в привати
зацията, каза още Любомир Тодоров пред радио Нет.

сигурност към ООН. Такава е

включат в 
по повод този ден.

К. Г.
. \
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ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДПОЧЕТЕ 

ТЪРНОВО ПРЕД 

ДИМИТРОВГРАД
(От 1 стр.)

В качеството си на основател правителството 
на Съроия освободи старите членове на ръко- 

органи в Издателството, - <*и бяха 
дали оставката след октомврийския 
през 2000 година

Велимир Костов е роден през 1956 година в 
Димитровград. Основно училище 
завършва в Крушевац, където родителите му 
учителствали. Завършил е Философски 
факултет в Ниш, специалност англистика. 
След дипломирането си известно време 
работи като преподавател по английски език 
в средни училища в Крушевац и Ниш. Бил е 
ръководител на курса по английски език в 
народния университет "Павле Стойкович" в 
Ниш.
Преди да бъде назначен за директор на 
издателство "Братство" Велимир Костов беше 
директор на Кукления театър в Ниш от 1998 
до 2002 година. Под негово ръководство Кук
леният театър в Ниш се утвърди като една от 
най-добрите от рода си културни институции 
в страната, което потвръждават множеството 
награди и признания, които нишките кук- 
леници спечелиха на редица югославски и 
международни театрални срещи и фести
вали. Той установи едно здраво творческо 
сътрудничество с българските кукленици, 
които се нареждат сред най-добрите 
майстори на кукленото изукуство в Европа и 
в света.
Велимир Костов е поет и литературен 
преводач от английски, френски и български 
език. До сега е издал две авторски стихос
бирки и над десет преведени книги. Негови 
стихотворения са превеждани и публикувани 
на английски, френски, словенски и българ
ски език.
Новият директор на издателство "Братство” 
Велимир Костов е член на Съюза на 
писателите и на Съюза на литературните 
преводачи, както и на международния ПЕН 
клуб.

водните
и гимназиячмени

и назначи нови члеиоЬе на 
Управителния и Надзорния съвет на нашето 
издателство.

За председател на Управителния съвет е наз
начена Александра Христова от Белград. Тя е 
юрист по професия и дългогодишен журналист в 
опозиционните до 5 октомври 2000 година бел
градски вестници, а в момента е шеф на кабинета 
на републиканския министър на образованието 
и спорта д-р Гашо Кнсжсвич.

Със същото решение на правителството на 
Съроия .ю членове па Управителния съвет на 

Братство са назначени Елнзабста Георгиева - 
поетеса от Димитровград, поетесата Милка 
(Христова) Станосвич - строителен инженер от 
Ниш, инженер Димитър Мнтов - технически ди
ректор на Тютюневата промишленост в Ниш, 
Петър Рангслов - журналист в Радио Босиле
град, Алекса Ташков - журналист и шеф на коре
спондентския пункт на ” Братство” в 
Димитровград и Славко Велинов - референт за 
общи, финансови и комсрчсски работи 
Издателство.

С решение на правителството на Сърбия 
босилсградският адвокат и поет Арсо Тодоров е 
назначен за

^ (От 1 стр.)
В поздравителния адрес, изпратен от него (и прочетен преди кон

церта) се казва:
- Скъпи приятели, с изключително удоволствие приех любезната 

да присъствам па забележителния празник, организиран отпокана
културната общност на българите в Югославия. За мое дълбоко съ
жаление, поради изключителната натовареност в законодателната 
програма на българския парламент и поради неотложни държавни
чески ангажименти, не мога да участвам лично в тържеството.

Убеден съм , че присъствието па почитаемите български депутати 
Ралица Агапп и Татяна Калкапова ще бъде възприето и като израз на 
моето лично уважение към вас. Сигурен съм, че днешният празник тук 
красноречиво говори за отличното развитие па културния обмен, за 
дълбочината па духовните връзки между българската общност в Юго
славия и народа на България.

Нека концертът тази вечер на елитния ансамбъл ”Пирин” от Бла
гоевград бъде израз на нашата искрсна симпатия към всички вас! 
Приемете моите сърдечни пожелания за-много здраве, лично щастие и 
благоденствие”, се казва в поздравителния адрес, изпратен от г-н 
Огнян Герджиков.

Както узиахме, председателят па Народното събрание на България 
е присъствал на тържествата във Велико Търново по повод Деня па 
независимостта па България, заедно с политическия елит на 
България, начело с президента и премиера.

в нашето

председател на Надзорния съвет на 
издателството, докато за членове на съвета са 
назначени Симеон Костов - икономист от Бел
град и Миланка Зарева - новинар-редактор г 
дакцнята на детското списание ^Другарче .

На заседанието си от 13 септември правител
ството на Република Сърбия освободи от длъж
ност досегашните членове на Управителния и 
Надзорния съвет на ”Братство”, конто непос
редствено след демократичните промени в Сър
бия и в Югославия от пети октомври 2000 година 
си бяха дали оставките .

ПРИ СЛУЧАЙ НА НЕДОСТАТЪЧЕН БРОЙ 
ГЛАСУВАЛИ

в ре-

ТРЕТИ КРЪГ ИЛИ 

НОВИ ИЗБОРИВ.С.Б.
■

При случай, че в първия и евентуално втория тур на президент
ските избори в Сърбия не гласуват достатъчен брой избиратели, ще 
бъде организиран трети, а са възможни н нови избори.

В член 6 на Закопа за избиране на президент на Република 
Сърбия се посочва, че за избран се счита кандидатът, който е 
спечелил мнозинството от гласовете на избиратели, при условие че 
са гласували поне половината от гласоподавателите в Сърбия.

Правото да избират държавен глава на Сърбия имат .6 555 405 
граждани. За да може някой от 11-те кандидати да получи мандат 
още в първия тур е необходимо в неделя да гласуват 3 277 -703 
избиратели (50% +1), а едни от кандидатите да получи 1 638 852 
гласа. Ако пито едни от кандидатите не спечели необходимото 
мнозинство, в срок от 15 дни ще се организира балотаж (втори 
кр ъг). В него участват минимално двама кандидати, спечелили 
много гласове в първия кръг. Теоретично е възможно във втория 
тур да участват и повече от двама кандидати, които са получили 
еднакъв и същевременно иай-голям брой гласове.

Според Закона на балотажа ще бъде избран онзи кандидат, 
който спечели мнозинството от гласовете, при условие че са гласу- 

понс половината от избирателите. Следователно и в балотажа

БОСИЛЕГРАД ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ

ИЗБОРИТЕ МОГАТ ДА ПОЧНАТ
Създадени са всички технически условия за 

успешно провеждане на президентските избори в 
неделя, оповестиха от общинското работно тяло 
на Републиканската избирателна комисия в Бо
силеград. Пълнолетните граждани в общината (в 
списъците са записани 9188 души, но едва ли има 
толкова) ще гласуват на 34 избирателни места.

Очаква се в малобройната Босилеградска об
щина в изборите пряко да бъдат ангажирани над 
400 души, най-много от които в избирателните 
комисии, които включват в съставите си по три 
члена и председател, както и по толкова замест
ници. Партиите са предложили и свои членове (и 
заместници) за разширения състав на тези ко

мисии.
Разбира се, всичко това трябва да се плати. РИК 

неотдавна оповести, че за едно избирателно място 
били нужни три хиляди динара, главно за бензин, 
материал, пощенски услуги... Ангажирането на три
членното общинско тяло пред изборите, по време па 

след това струва 45 000 (по 15 хиляди), раб 
на председателите на избирателните отбори и на з- 
аместииците им 1500 динара, а па членовете и замест
ниците - 1300.

Член на избирателен отбор, който пожела да ос
тане анонимен, каза, че той, както и мнозина други в 
общината, едва чака изборите. В условията когато 
много хора останаха без работа, 
пари за мнозина представляват ”цяло състояние .

В.Б.

1К1П-

(П атаТЯХ и

вали
трябва да гласуват повече от три милиона гласоподаватели в 
Сърбия, а един от претендентите да снсчлни над 1 600 000 гласа.

Доколкото и в ъв вторня тур инто едни от кандидатите не получи 
необходимото мнозинство, ' цялата избирателна процедура се

тон, тезипоясни

повтаря.

ОТ КРЪГЛАТА МАСА НА ТЕМА: "I
ОБЩНОСТИ В СЪРБИЯ"

УЧАСТИЕТО НА РОМИТЕ В 

ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТТА - МЯР 

ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА
ромите в Югославия - каза 
истър Ляич и добави: _ 

”Първият етан е за) 
дателството и ние вече го 
изирахме успешно, защот< 
осмата държава в Европа, ь 
със закон е признала на ромите 
статута на национално малцин- 

Предстоят обаче по-труд
ните и по-важни етапи: създава-

Проскт за етнически отноше
ния.

Във вторник в Ниш се прове-
разговорИрКрай^^кръглата ^ ^ ^ „а-

Сър- ционално малцинство в Югосла- 
получили такъв статут в

доха
маса на тема: 
етническите общности в
бия”, в които участваха и съюз- вия,
ният министър за човешките и най-новия закон за надионал^ 
малцинствени права Расим ните и етнически общности 
Ляич, вицепремиерът на Сър- Югославия, каза 
бия д-р Жарко Корач, градон- Ляич, откривайки срещатъ

Ниш Горан Чирич, подчерта, че с това у нас е напра 
първата съществена крач

ка напред в решаването
проблеми, които не са мал-

та вицепремиерът Жарко Корач
и добави, че за успешното ромската общност, която 
осъществяване на тази задача е дава конкретни резултати, 
необходимо ромите все повече Подпредседателят на Изпъл-

ниятлния отбор на Общинската

ономическо възстановяване на 
вече

министър 
Той ство.

да се отварят към своите съседи 
пето на условия за културна, „ към друГ11ТС етнически общно- скупщина в Ниш Осмаи Балнч 
просветна и друг вид еманци- ^ ^ с|)Сдите, в които живеят. подчерта, че основна мярка за 
нация и по-активното им включ- Ниш от.шта забележи- демокрацията, според ромите, е
ване в местните органи на управ- ^ ^ хн „ р<.шгша„ето на участието им в органите на

проблемите на нашите роми, властта на всички равнища, от 
Горан парламента до местното самоу-

аланикът на
Осман Балич, председател 
Юром центъра и подпредседа
тел на Изпълнителния отбор на 
Общинската скупщина в Ниш, И-.шонор;адитожви ие
както и представители на ром- же д -„чииитепно
ски огранизации у пас и в Бъл- дат решеш н еДи" 
гария, Македония, Унгария, кратък период. ‘ стап. 
Съвета на Европа, на ОССЕ и на шихме да приеггпьпнм къас, ех 
организатора, американският ио решаване на проблемите

на вена
на тех

ните

лсние.
- Уважаването правата на ма

лцинствените общности е една 
от най-важните задачи на пра
вителството на Сърбия, подчер-

каза градоначалникът 
Чирич и подчерта, че още през правление. 
май тази година в Ниш е задви- В.С.Б.

жена програма за соцнално-ик-
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решаване.
* Един от тези проекти са ретроспек
тивните изложби на художниците 
Денко Узунов в Белград и па Сава 
Шуманович в София..

(От 1 стр.) циативл и да направим предложение, но 
конретното подписване на съответните 
договорености са 
външните министерства.

* Какво е между парламентарното 
сътрудничеството, им I ли разменни 
годстувапия на депутатски групи от 
двете съседни страни?

На въпроса нп може ли и как българ 
парламент да сномощува

Югославия, та 
полагаемото

ангажименти нанаският
сънародниците ни в 
майчиният език да получи 
му се място в образователния процес г- 
жа Калканова каза:

- Парламентът и всички български 
институции са готови във всеки един мо
мент да оказват съдействие за изучаване такива контакти. През декември

българския език. Тук присъстваха и палата година участвах на една конфер- 
представители на Министерството на Снцня в Белград, на която имаше пред- 
културата и на Столична община, които ставитсли 
пряко отговарят за образователния изпълнителните власти н на нсправитсл- 
процес в България. Ние сме убедени, че стисни организации. Тогава се търсеха 
те вече оказват помощ и са готови на конкретни решения на проблеми в двете
децата, конто желаят да изучават страни, 
български език да осигурят всички нсоб-

такива. Ние 
изложба на

- Да, но имаме и други 
искаме, да организираме 
Слободян Сотироп в Народното събра- 
ние и се надяваме до няколко месеца това 

. И в двете страни трябва да се
;

съм била и- В Димитровград 
по-рано, ио за пръв път съм в 
гимназията, която просто ме 
въодушеви. Въодушевена съм 
от хубавата и модерна 
сграда, от цветята, от ценните 
картини в хола, коридорите и 
в стаите, а най-много от това 
как всичко се поддържа без 
нито едно петно. Ние

-Има. Аз лично съм участвала в
ми да станс

реализират повече такива проекта.на
* През септември България предсе

дателства Съвета за сигурност на 
ООН, което говори за високия й между- 
народения престиж. Същевременно 
Югославия с всички сили се стреми да 
се включи в различните между
народни интеграционни процеси.
Може ли Югославия да разчита на 
подкрепата на българските предегна- 
вители в тези международни органи
зации и институции?

1
напарламентите,на

Друг интересен форум, в който аз 
беше през пролетта. Една

говорихме за 
сътрудничеството 
разменни гостувания, през 
които съм сигурна, че и 
софийските средношколци ще 
има какво да научат от 
връстниците си тук.

и заходнми материали за това.
* Освен югославския, голям брои наши 
сънародници имат и български пас
порт, макар че все още л<ежду 
нашите страни няма спогодба за 
двойно гражданство. Има ли инициа
тива 6 Народното събрание за 
сключването на едно такова спо
разумение ?

участвах
българска неправителствена органи
зация беше организирала конференция в

нашият 
замсстник-мин- 

нстърката на външните работи на 
Югославия, както и посланиците 
двете страни. Темата на конференцията 
беше образът на всяка една от страните 

- Това по-скоро би трябвало да е при- цМ в другата, в съседите. Тогава бяха

София, на която участваха 
външен министър,

- Конкретен отговор на този въпрос 
съответнитемогат да дадат само 

дипломати, но имайки предвид, че 
общото бъдеще на двете страни е 
присъединяването им към европейските 
институции аз смятам, че отговорът би 
трябвало да бъде положителен.

- Това училище е просто 
уникално - една прекрасна 
атмосфера, в която могат да 
растят децата, добави 
колежката й г-ца Ралица 
Агаин.ротет на съответните външни миннетер- предложени конкретни проекти за това 

ства. Единственото, с което българският как МОжс хората от двете страни да 
парламент би могъл да бъде ангажиран и научат повече едни за други, за общите 
полезен, е да изучим има ли такава иии- С|, проблеми, за да търсят общ начин за

В. Богоев

ПО ПОВОД ОПОВЕСТЕНОТО ЗАКРИВАНЕ НА МИТНИЦАТА В 
ДИМИТРОВГРАД НЯМА

МИТНИЦА НА 

"РИБАРЦИ"
БЕГОВИЧ: ПРИБЪРЗАНО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(От 1 стр.)Директорът на Съюзното управление на Митниците г-н Владан Бегович неотдавна оповести 

предложението, според което няколко митници , между които и димитровградската, да бъдат 
закрити. Използвахме присъствието на г-н Бегович на митническите спортни игри в 
Димитровград, за да отговори на няколко въпроса, свързани с това.

* Как коментирате предложението на Европейския 
съюз за закриване на лштницата в Димитровград 
и присъединяването й към Ниш?
—Както казахте, това е само предложение и 

Съюзното митническо управление няма правомощия 
да решава това. Въпросът с откриване на нови 
митнически пунктове, още повече със закриването им- 
винаги е въпрос на по-широката общественост. Що се 
касае до нас, много по-голям проблем за нас е организ
ирането на държавата, за да разберем кое митническо 
пространство ще покриваме, коя граница. Самата 
териториална организираност на митническата служба 
ще зависи след това от новосъздадената общност. Но 
това ще обмисляме по-късно.

След като посочва, че дописката на Общинската 
скупщина е анализирана задълбочено и подробно, 
Бегович казва:

- Въпреки проявеното разбиране във връзка с 
всички аргументи, конто сте посочили в дописката, 
все пак е оценено, че не са премахнати причините, 
поради които е взето решението, и затова няма ос
нование същото да се анулира.

В Босилеград все още не е известно поради какви 
” технически и други причини” миналата година бе
ше забранено обмитяването на стоки на ГПП ”Ри- 
барцн”. Не е известно и защо решението беше взе
то непосредствено след инициативите на Босиле- 
градска община и на висши представители на Югос
лавия и България за модернизиране и повишаване 
на капацитетите на ГПП ”Рибарци” и ”Олто- 
манци”. С решението на СУМ обаче стана така, че 
пътници не могат да внасят през този преход стоки 
от чужбина, чнято стойност надвишава 100 шатски 
долара. Доколкото планират такова нещо, те са 
принудени да се връщат през Македония и ГПП 
"Чукарка” или пък през "Градина” край Димит- 
ровград. Какво представлява това за хората от 
Босилеградско показва и фактът, че Босилеград се 
намира на 12 километра от ” Рнбарци”, а от ” Град
ина” на около 300!

стопанските субекти, понеже развитието на 
общината е основано върху граничния преход. Ще се 
вземе ли под внимние пюва при обсъждането на 
предложението?

—За откриване на една митница е необходимо да се 
изготвят проекти за икономическата оправданост, 
както е направено и за митницата в Димитровград. Тя 

’ съществува от десетилетия и е една от най-старите 
митници у нас. Във всеки случай това не е въпрос само 
за митницата. Затова мисля, че всички обстоятелства 
ще бъдат взети предвид - стопанството, политическия, 
икономическия и националния състав както и евенту
алните проблеми, които вероятно ще възникнат във 
връзка с това. Когато всичко това се обсъди , ще се 
вземе конкретно решение. За нас, за службата, закри
ването няма много голямо знамение, но в определен 
план бихме имали и повече разноски. Защото в такъв 
случай тук, в Димитровград, в сградата, която е наша 
собственост, биха останали 9 митничари, а това няма да 

е доста бъде икономически оправдано. В такъв случай би 
приоързано и според нас не е обмислено достатъчно, трябвало да търсим под наем други помещения. Един 
Със съюзното и републиканското правителство, както управител на митница по -малко, или евентуално една 

министерствата на финансите ще търсим решение секретарка - за нас нищо не означава, 
на въпроса. Но аз лично мисля, че това , поне засега, 
няма да стане.

*С предложението не са съгласни не само в митни
цата в Димитровград, но и локалната власт и

* Няма ли присъединяванепю на димитровград- 
ската митница къле нишката да предизвика 
допълнителни трудноспш в работата на лштни
цата на ГКПП "Градина"?
—Не, но мисля, че предложението

и с
| *Кога се очаква конкретно решение? - Това създава недоволство сред хората в 

общината, понеже им е отнето правото нормално и 
безпрятствено да комуницират с приятели и род
нини в България... Това се отразява отрицателно и 
върху икономическото развитие на общината, коя
то се числи към

—До края на този месец ние ще внесем нашето 
предложение, а до края на годината компетентните 
органи ще вземат окончателно решение.

най-изостанали^е в Сърбия. По 
този начин я заобикалят и пътници, и стоки от Бъл
гария, Турция и Гърция, се казваше в дописката на 
отборниците, с която те поискаха от директора на 
СУМ да преразгледа решението си.

- В момента, когато нашата община предприема 
различни инициативи за либерализиране и модерн
изиране на ” Рибарцн”, за да може да преминават 

с товарен транспорт, и разбира се да се 
обмитяват, ограничаването е абсурдно и неприем
ливо, казва Раде Станоев, секретар на ОС в Бо
силеград. - Не сме съгласни с отговора на директора 
и затова ще поискаме по този въпрос да се изкажат 
републиканското и съюзното правителство - уточ
ни той.

РАБОТАТА НА ДИМИТРОВГРАДСКА МИТНИЦА
В ЦИФРИ

От началото на тази година до 1 септември митничарите от димитровградската митница са проверили 2 
милиона и 246 хиляди пътници, което е с 60% повече от миналата година. До края на годината се очаква тази 
бройка да надмине 3 милиона пътници. По същото време са "обработени” 250 300 пътнически автомобила или 
52% повече от миналата година, като се очаква до края те да стигнат до 300 хиляди. Проверени са също така и 
138 700 товарни камиона, което е дори 130% повече (миналата година само 60 хиляди).Проверени са също и 20 
690 автобуса, което е с 43% повече. Очаква се до края на т.г. общо 30 хиляди автобуса да преминат границата. От 
минаващите пътници са взети 130 милиона и 460 хиляди динара за митнически такси.

Според управителя на митницата в Димитровград Иван Денчев, който 
красноречивият аргумент срещу закриването на митницата, още повече че броят на пътниците се увеличава, 

а товарният транспорт е колкото на три други прехода заедно.

стоки и

ни предостави тези данни, те са
най-

В.Б.А.Т.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 
БОСИЛЕГРАД

БИЗНЕС Щ ИКОНОМИКА
в

УЧЕНИЦИ ОТ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЧЕТИРИ ГОДИНИ 
ЧАКАТ ПАРИ ОТ ШИПКИ

ДОНОРИ ВДИГАТ 

ПОКРИВ А ОТ ПАРИТЕ - "ШИПЪК"
*Деца от основното училище набрали шипки, ръководството ги продало, но 
предприятие от Лесковац не ги гуштило. Сега е трудно пред децата да се 
изнасят лекции за морал, отговорност и правова сигурност

* Училището ще бъде покрито със скосен покрив ще се ое- 
монтират всички санитарни възели, а в плана е в^ночен и 
ремонт на постройките за парното отопление в Цен^ра за 
култура, към което ще се включат основното и «едно 
училище. За тази цел швейцарската организация СДЦе^от- 
пуснала 110 хиляди евро НЧ

Сградата на основното училище план за ползване на средствата 
Босилеград скоро ще се сдобие с включва и подобряване на парното 

1>ив, а частично ще бъде ре- отопление. Това 
монтирана и вътрешната й част,, като се ремонтират не само 
оповести Методи Чнпев, директор тройките за парното отопление в 
на училището, като подчерта, че училището, но и в Центъра за кул- 
швеицарската неправителствена тура, които са не работят почти две 
организация СДЦ е отпуснала за десетилетия. Последните са толк- 
целта 110 000 евро..

Учениците в основното училище в Боси- 
леградска община преди няколко дни съб-

мов, секретар на училището, който е рабо
тил във връзка с делото.

Сизифовите мъки за децата и училището 
като цяло продължили, понеже, както под
чертава Евтимов, компетентните съдебни и 
държавни органи не им. оказали помощ за 
прилагането на решението. Училището по
търсило помощ от Службата за изчисления 
и плащане в Лесковац, но разбрали, че фир
мата отдавно била неплатежноспособна. По
търсили помощ и от Министерството на вът
решните работи, понеже смятали, че пред
ставители на фирмата са извършили стопан
ско престъпление. И това не дало резултат.

Метод^| Чипев, който отскоро е директор 
на училището, казва, че няма да се откажат 
да търсят парите си. Той подчертава, че на 
последното си заседание членовете на Учи
лищния, съвет решили училището отново да 
актуализира решаването на проблема.

Учителите, конто са изненадани от фак
та, че* никой досега не можа да даде отговор 
на въпроса къде се прахоса трудът на децата, 
попаднаха в твърде деликатно положение. 
ВсъщЛ)ст, те са изправени са пред допъл
нителни проблеми, понеже трябва да из
насят пред учениците лекции из областта на 
морала, доверието, отговорността, правова
та сигурност... Та нали казват, че „правдата 
винаги побеждава”. След всичко това остава 
въпросът дали учениците ще могат да им 
вярват.

раха шипки, които купувачът веднага зап
лати. Преди четири години обаче техни връ- 

• стипци почувстваха на собствения си гръб 
неправдата, която им причиниха възрастни
те, и безсилието на съдебната система да ги 
защити. А чакът от години. Напразно!

Да припомним, че през септември 1998 го- 
^>брали шипки и се надявали, че с 

парите от тях ще организират екскурзии, ще 
помогнат на бедните си връстници и ще 
добрят твърде ниския си стандарт. Трудът 
им на кантара струвал точно 10 600 кило
грама. Толкова го измерили възрастните. 
Парично - нищо!

в
нов пок

ще се постигне 
п ос-

дина те

по-ова мощни, че могат да отопляват

По случай предстоящия ремонт на сградата на основното 
училище, швейцарската Дирекция за развитие и 
^трудничество СДЦ" и Общинската скупщина в Босилеград 
подписаха договор за сътрудничество. Владимир Захариев, 
председател на ОС, който подписал договора, казва, че 
общината трябва да осигури и надзорен орган, който да 
контролира качеството на работата.

Ръководството на училището организи
рало търг, на който участвали няколко заин
тересовани фирми, и продало шипките на 
Производствено-търговското предприятие 
„Европа-комерц” от Лесковац. Представи
тели на същото поели задължението да пла
тят 32 330 динара. Те обаче не дали особени 
гаранции, по-точно казано,

- Средствата, ще бъдат използ
вани за премахване на най-сериоз
ните проблеми -поясни Чипев. - 
Вместо досегашния плосък пок
рив, който на много места беше 
като „решето”, ще бъде поставен 
скосен покрив. Ще бъдат подме
нени водопроводната и канализа
ционна мрежа на обекта, като са
нитарните възели ще се ремонти
рат изцяло.

Чипев казва, че изготвеният

и основното училище, и гимназия
та. Затова към парното на Култур
ния център ще бъдат включени и 
двете училища, което ще бъде от 
значение и в икономическо отно
шение.

Работата е поверена на босиле- 
градското строително предприя
тие „Изградня”, което се е наело 
да я завърши до два месеца.

почти всичко
минало на вересия.

- Като разбрахме, че предприятието няма 
да изпълни задължението си, го дадохме на 
съд. Към края на 1999 година тогавашният 
Стопански съд в Лесковац му наложи да ни 
плати дълга, лихва върху него и съдебните 
разноски. Решението трябваше да се изпъл
ни, но възникнаха нови проблеми, когато то 
трябваше да влезе в сила, - казва Иван Евти- В.Б.

В.Б.

ПОМАГАТ ИМ "АМЕРИКАНЦИ 5
В селото има дарак, но собственикът 
почувствал тежестта на годините си и го 
затворил. Има и валявица, но и тя не 
работи, понеже собственикът й се наранил 
и минал в пенсия. Има три магазина. Всеки 
четвъртак е пазарен ден, когато хората 
идват да си вземат от пощальона пйема и 
пенсии, да пазаруват от черноборсадздии... 
Има и амбулантория, в която веднъж в 
седмицата идва лекар. "Трябва ни поща", 
казва Ников и подчертава, че все още 
нямат отговор от ПТТ във Враня.

(От 1 стр.)

Село Дукат, едно сред по-големите в Босилеградска 
община, е пълно с комунално-битови проблеми и тук 
животът на хората в планината е далече по-тежък, от- 
колкото в други селища. Но не са малки и стремежите 
им възможно повече да улесняват селския си бит. За
това и решаването на комунално-битовите проблеми е 
по-различно, отколкото в други села. Някои проблеми 
решават сами, за онези, които не могат, търсят помощ.

чествено”.
- ЦХФ отпусна и около 9000 щатски долара за по

чистване на телефонната линия и на електромрежата 
за високо и ниско напрежение, понеже те бяха „за
душени” от клони и дървета - казва Ников - с акцията, 
която приключва, са постигнати три цели: телефонната 
връзка и електрозахранването ще са редовни, а дукат- 
чани, които почиствали линиите, си заработвали днев
но по 10 долара.

Дукатчани разчитат и на по-нататъшна помощ от
като определиха хора от селото, Босилеград, Враня и 
други места, които да събират парите.

-Състоянието на черквата, строена в 1934 година, е 
такова, че не ни позволяваше повече да бездействаме. 
Налага се не само да подменим покрива, но да ремонти
раме външната, и вътрешната й част, - казва Нцков.

Според груби първоначални преценки, за ремонти
рането и уреждане на черквата са необходими около 
150 000 динара. Една част от средствата са подсигурени, 
досега най-много - 1000 евро - е дарил дукатчанннът 
Никола Стояичов, който временно работи в Белгия. 
Набавени са около 1500 керемиди, местната общност 
поискала от ” Сърбия-шуме” да й даде боров материал 
(от някогашна собствена гора) за покрива, един част
ник обещал да дари 50 чувала цимент.

организация ЦХФ.
От няколко години миграцията спря. В 

селото има около 180 домакинства, в които 
около 450 души. Те са предимно 

напреднала възраст. Смъртността е далече 
по-голяма от раждаемостта. В четириклас- 
ното училище в центъра на селото учат само 

махала Дудинци - шест. Има и

вживеят

три деца, а в 
около 40 младежи, почти всички ергени. Ня-

им,кои от тях, а заедно с тях и родителите 
един сериозен проблем: как да 

нят, когато няма моми в селото, а девойки 
свиват семейни

се оже-имат
V

отстрани не се решават да 
гнезда със селски ергени!?

- Тоя и много други въпроси ни накараха 
сериозно да помислим за решаването на про
блемите в селото. С някои от тях се справи
хме или се справяме сами, за други поискахме 

Засега ни помага организацията

Понеже селото е голямо колкото една малка дър
жава, както си казват дукатчани, в него има гробища на 
три места. Преди няколко години дукатчани построиха 
сграда до гробищата край центъра на селото, 
налага да се завършат още някои "дреболии”, сред 

”да доведат” вода, която преди десетилетия 
прокарана до гробищата.

Ников, за когото съселяните му казват, че бил ини
циатор и организатор за изграждане на сградата, казва, 
че се налага да почистят и гробищата от тръни. Тези 
дни, подчертава той, ще организираме еднодневна 
ция, когато ще почистим и гъсталаците около гроби
щата, конто ги "стесниха”. Та нали гробищата свиде- 

какво е отношението на живите към

кукатската клисура
но се

помощ.
ЦХФ, казва Вене Ников, председател на ме
стната общност в селото.

ЦХФ. Освен всичко останалото, те настояват органи
зацията да финансира изграждането на някой малък 
промишлен цех, който да е от полза за населението, 
преди всичко за младите. Ще бъдат доволни, ако това 
бъде обект за изкупуване и сушене на горски плодове, 
лековити билки и зеленчуци. Това е една от възможнос- 

хората да подпомогнат семейния си бюджет. До 
момента обаче не е известно дали тези идеи на местните 
хора ще залегне в плановете на организацията.

които и

"ОСВОБОДИЛИ" ЕЛЕКТРОМРЕЖАТА, 
СТРОЯТ ПЪТИЩА

съдействие с Общинската скуп- ак-'Гази организация 
щина в Босилеград нос да финансира почистването и 

селото. Акцията е в ход и
в тите

изграждането на пътищата в 
за целта ще бъдат изразходвани над два милиона ди- 

25 на сто подсигурява ОС, а останалите -
телствуват за това 
техните мъртви, за цивилизацията и културата им!СЪБИРАТ ПАРИ ЗА РЕМОНТ НА 

ЧЕРКВАТА
нара, от които 
канцеларията на ЦХФ-във Враня. Дукатчани казват, |е 
са доволни от жеста на ЦХФ и на ОС, но не и от из 
пълнителите на работата - босилеградскитс предприя
тия „Изградня” и „Кварц”, чийто стремеж бил да по
стигнат печалба, без да работят съвестно и доброка-

В.Б.Домакинствата в Дукат се готвят да ремонтират 
черквата си и да я спасят от по-нататъшна разруха. Те 
започнаха инициатива за подсигуряване на средства,
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ш.
5?;ЧК-ЗГРАКИТА НЕ ПРЕСТАВА ДА 

СЕ НАДЯВА па х4^..

И| 1ИК
г. до 1960 г. и ” Ерма” са рабо- 
тил и около 800 работници и то 

смени. Ракита сс сдобива

На 24 километра от регион- дневно да се движи популярния!
Бабушинца-Звонска влак Киро. От всички страни в 

селото започват да идват спсци- ■IIIалния път
баня, от дясната страна, през па три

е полицейски учасгък, няколко 7Ш
I ! ~§ , .

новно
що и за благоденствието на се- хлебопекарница, месарница и 

неговите жители. Една кино. През 1960 г. започва из
граждане на ново минно селище 
в местността Огледало.

то знание, жалаят да сторят нс-надалече село Ракита.
Разположена в котловината 

под планината Руй, Ракита се 
простира успоредно на своята 
рекичка, бистра и чиста 
капка роса. Още през 20-те го- днешен съществуват. През 1924

лото и
след друга изникват жилищни от началото иа тазигерманец 

приказка, който би надникнал в 
нейната утроба и би предприел 
нещо.

През цялото това време нито 
една власт не е искала или не е 
имала сила да стори нещо по
вече за подобряване живота 
ракитчани. Особено да реши 
проблема е моста, който свръз- 
ва Звонци и Ракита, понеже 
ществувашият мост отдавна е 
станал несигурен за движение. 
Да е бил построен добър мост 
преди 30-ина години, биха се ра
зкрили възможности за откри
ване на автобусна линия и Ра
кита днес със сигурност би изг
леждала другояче.

През 70-те години на 20 век 
започва масова миграция на на
селението като резултат на тъ
рсенето на по-добри жизнени 
условия. Основното училище 
Ракита, в което някога са се уче
ли 50-ина деца, сега е пред зак
риване, тъй като в селото има 
все по-малко млади хора.

Разбира се, надеждата умира 
последна. Жителите на Ракита 
са били и остават оптимисти. 
Още се помнят думите на после
дния управител на мината ” Но
ва Ерма”, които май са проро
чески: ” Драги приятели, жал ми 
е, че се разделяме, но тази мина 
не закривам аз, а петролът. Сиг
урен съм, че именно петролът 
един ден пак ще я открие, но 
много от нас няма да доживеят

почва да се разнася мълвата, че 
По топи време въодушевени- при взимането на това нсобмис- 

те селяни са били изключително лено решение е ” кумунал един 
гостолгобипи към многоброни!!- партиен силен на деня от Сло- 

а тамошните соб- вения. Според тази версия сло
венецът е заменил мострите въ-

сгрлдн, някои от които н денкато

те нрппгьлци,
ствсннци на ниви, попаднали в 
градоустройствените проекти, глища в Института но минно де- 
ги давали безвъмездно на унрл- ло в Белград, като но тоя начин

се е получило, че една мина в 
Всички тези дейности, които Словения е по-рентабилна от 

са изменили лика на селището и тази в Ракита. Други са спекули-
е било мо-

на

вата на мината.
съ-

са открили още по-големи пер- рали, че решението 
спсктиви за развитие на целия тивирано 
район, в началото на 60-те го- причини: крайгранична зона, па
дини секват. През 1962 г. започ- ционално малцинство и пр. 
ва да се шушука, че ще бъде взе
то решение мината да се закрие, жава да живее, но този път по 
За съжаление, още през следва- един съвсем различен начин. 40

от геополитически

Както и да е, Ракита продъл-

щата 1963 г. това става реалност, години след умирането на мина- 
Пак политика! Макар че черно- та и преселването на популяр- 
то злато на Ерма по своята кал- ния Киро в легендата, Ракита 
оричност (44 600 по целзий гра- продължава да се надява. Но на 
дуса) е било на първо място в кого?!Вероятно на някой свой, 
Европа, спасение за него не е някой най-близък, ако някъде

го има, или пък на някой добро- 
След закриване на мината за- намерен гост, какъвто е бил оня

г., благодарение на малка хидро
централа, Ракита получава еле
ктричество преди Пирот.

След този период на подем, 
Ракита се превърща в ” ничия 
земя”, а мината временно се за- 
кнрва. Започват политически 
игри и борба за минното богат
ството между Сърбия и Бълга
рия. В това размирно време гра
ниците се преместват, а Ракита 
си остава на същото място, не 
знаейки чия е.

След Втората световна война 
мината отново се открива под 
названието ” Нова Ерма”. Село
то пак се променя коренно. Бла
годарение на малката хидроеле
ктроцентрала, която не е била 
под удара на военните разоре
ния, селото получава улично ос
ветление и така повече от по
ловината селяни се снабдяват с 
електрическа енергия. От 1950

дини на миналия век Ракита е 
привличала вниманието както 
на наши, така. и на хора от чуж
бина. Най-голям интерес към 
екелоатацията на нейните под
земни богатства (каменните 
въглища) е проявил един богат 
германец. Залежите от въглища 
са били толкова големи, че биз
несменът не е щадял пари да 
”прекопае” каньона на Ерма.

Прокарвайки тунели, той е 
строил много, в това число и тес- 
нолинейката от Бело поле през 
Трънски Одоровци и Звонци до 
Ракита. Тогава в Ракита за пър
ви път се открива мината за ка
менни въглища ”Ерма”. Благо
дарение на инвестициите на гер
манеца, Ракита започва ускоре
но да се развива, да става своео
бразен индустриален и културен 
център. По релацията Ракита- 
Бело поле -Ракита започва еже-

в

имало.

това.
{ИрдЯНТя***
Зоран Костич 

"Лужничке новине" 
Снимки: Алекса Ташков

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
ВЛАДИМИР ЗАХАРИЕВ ОПОВЕСТЯВА: КРЪВОДАРИ

ТЕЛИТЕ
НАМАЛЯВАТ

ЩЕ СТРОИМ КЛИНИКА!
Председателят на ОС в Босилеград Владимир Захариев стационар. Ще 

заедно с още десетина лекари поде инциатива за изграждането всичко за спешни 
на пулмоложки център в Босилеград, който е необходим на състояния, за лекуване на болни от туберкулоза и други пул- 
цялата югоисточна част на Сърбия. Според идейния проект, моложки заболявалия, за възстановяване на хора след опер- 
обектът трябва да бъде изграден край гора и в незамърсена ации на заболели от рак бели дробове, а ще има и 
среда.

- Според мнението на лекари специалисти от нашия край,
които работят във вътрешността на страната и в бившите прокара път, ще реши останалите комунални въпроси и ще 
югорепублики, болницата ще има център за диагностика и издаде необходимите удостоверения за изграждане, а сред

ствата за клиниката ще се подсигурят от донори. В това 
отношение се разчита и на помощ от държавата, но се предпо
лага, че по-голямата част от апаратите и съоръженията ще 
трябва да си набавят самите лекари, които са заинтересувани 
да работят тук, пояснява председателят.

- В общината имаме само Здравен дом, липсват всички 
циализирани служби, които са предвидени в законопред- 
писанията, а Сурдулица и Враня са отдалечени. Трудно 
преминаването през Власина, особено през зимата, не 
съществува възможност хора от нашия край да се лекуват в 
съседна България. Затова нямаме друг избор, освен да пос
троим клиника - казва Захариев. - Наскоро Общинската 
скупщина ще открие джиро-сметка за събиране на пари и ако 
всичко върви според плановете, изграждането може да 
започне още следващата година - оповести той.

има повече специализираш! кабинети, преди 
интервенции, третиране на инфарктни Преди една седмица в Димитров

град се проведе трета поредна за тази 
година акция по кръводаряване. Тя е 
организирана от Завода за транефу- 
зия от Ниш и от Общинската органи
зация на Червения кръст. Въпреки 
че акцията бе за всички граждани, на 
призива се отзоваха само 37 димит- 
ровградчани.

Защо броят на кръводарителите 
намалява , като се има предвид, че в 
Димитровград са организирани ак
ции, в които са участвали и по 200 
кръводарители? Може би причината 
е в нерешения статут на хуманните 
хора и в премахнатите облекчения, 
които по-рано имаха, или пък в това, 
че голямите фирми не работят? Не
зависимо от причините ли остава фа
ктът, че събирането на тази най-цен
на животоспасяваща течност в Ди
митровград става все по-трудно.

малка
хирургична зала - казва ЗахариЬв.

Общината ще даде място за изграждането на обекта, ще

спе-

е и

ДС.
В.Б.
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ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБАТА НА ДЕЧКО УЗУНОВ В БЕЛГРАД
САВА ШУМАНОВИЧ 

СРЕД СОФИЯНЦИВЕЛИКОЛЕПНО ИЗКУСТВО
На 25 септември т. г. бе открита голяма ретроспек

тивна изложба на известния сръбски художник Сава 
Шумановнч. Изложбата бе осъществена в рамките на 
реализацията на подписаната през миналата година 
спогодба за културно сътрудничество между правител
ствата па Югославня и България.

За значението на изложбата на Шумановнч в Со
фия, както и на Дечко Узунов в Белград говори Бо
жидар Абрашев, министър на културата на Република 
България. За творческия път и картините на Шума- 
нович говори посланикът на СРЮ в София Чедомир 
Радойкович, който и откри изложбата.

На откриването присъстваха представители на кул
турния и обществен живот на София, представители на 
дипломатическия корпус, изкуствоведи и художници, 
както и граждани на Сърбия, конто живеят й работят в 
София.

В рамките на международното. ж сътрудничество по
инициатива на Министерството на културата и инфор
мирането на Р. Сърбия, Министерството на културата 
на Р. България, Посолството на Р. България в Белград, 
Народния музеи в Белград и Националната галерия за 
чужди изкуства от София, на 19 септември в атриума 
Народния музей в Белград бе открита изложба 

български

на
на из-

_ - Дечко Узунов.
Изложоата представя около 60 творби на този майстор 
и ще бъде открита до 15 октомври.

Пред видни културни и обществени дейци и много- 
бронни ценители на изобразителното изкуство 
изложбата беше открита от г-н Милосав Марпновнч! 
заместник-министър в Министерството на културата 
на Р. Сърбия и г-жа Дияна Данаилова, директор 
Дирекция за международно сътрудничество в Минис
терството на културата на Р. България.

Г-жа Дияна Данаилова

вестния художник

на
А. Т.

Дечко Узунов е изключителна личност на българската 
художествена и културна сцена, Русев подчерта, че 
” езикът на Узунов е език на светлината, на морална 
поетика, че се касае за живопис, която докосва нещата

прочете поздравителното 
писмо на министъра на културата на Р. България г-н 
Абрашев, отправено до участниците 
изложбата. В писмото той

в откриването на 
изтъква удовлетворението 

си от факта, че почитателите на изобразителното 
изкуство в Белград и София ще имат приятната 
възможност да се запознаят с творбите на най-видните 
представители на изобразителното изкуство в двете 
страни.

и която е изпълнена с невероятна виртуозност...
На откриването на изложбата присъставаха и наши 

сънародници, живеещи в Белград, сред които и 
художникът Слободан Сотиров, литературните творци 
Милорад Геров и Симеон Костов, журналистът Слобо
дан Алексич и др.

Дечко Узунов, Вечерен звън

Д. Рангелов 
Фото: Владимир Вукадинович

ТАЗИ ВЕЧЕР В ДИМИТРОВГРАД

ПРОМОЦИЯ НА 
ПОСМРЪТНАТА 

СТИХОСБИРКА НА 
БИЛЯНА

В Малката зала на димитровградския културен^цен- 
тър тази вечер ще бъде представена стихосбирката "Ли
рика” от трагично загиналата поетеса Биляна Цветкова- 
Антова.

За творчеството на трагично загиналата млада димит
ровградска поетеса на промоцията ще говорят редакто
рът па кннгоиздатслската дейност на ” Братство” Денко 
Рангелов и рецензентът па стихосбирката "Лирика” Сте
фан Николов, а димитровградски артисти ще декламират 
стихотворения на Биляна Цветкова-Антова.

Промоцията се организира от Народната библиотека 
в Димитровград и Издателство ” Братство” от Ниш, което 
печата тази книга.

Българският посланик в 
Белград Яни Аначков говори на 

откриването на изложбата приветствено културното сътрудничество между двете страни, което

слово към участниците се обърна и г-н Яни Милчаков, трябва постоянно да се задълбочава, 
посланик на Р. България в Югославия. Между другото, За художествените достойнства на Дечко Узунов го- 
той изтъкна, че и предишните (1933, 1968), и сегашната вори големият български художник Свстлнн Русев, 
изложба на Дечко Узунов в Белград са свидетелства за един от неговите най-добри познавачи. Изтъквайки, че В.С.Б.

ДЕВЕТГОДИШНДТА ЦИГУЛАРКА НАДЕЖДА ЦВЕТКОВА ВЪОДУШЕВИ И ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

ГАЛИ
СТРУНИТЕ - 

РАДВА 

ДУШАТА
облечена в бяло и сама със своите музикални 
приказки. Нейната сигурна и самоуверена 
ръка изпрати хиляди ноти, конто докоснаха 
душите на хората от публиката, която тя не 
пожела да разочарова. Въпреки отсъствн- 

корепетиторката си, Надсто не се по- че класическата музика си пробива път сред младитесто на
колеба сама да изнесе концерта си.

Пред притихналите димитровградчани се редуваха 
композиции, изпълнявани с голямо умение,

димитровградчани.
Надето бе доволна от първия си концерт, от който 

ръце, пълни с цветя. А за харак- 
нзключителния й талант, освен комен-

различии
коиго бяха посрещани и изпращани с много емоции и

тръгна усмихната и с
тернзиране на

бурни аплодисменти. Музиката, звучаща в залата, с ко- та.,ите на присъствалите, че е толкова спокойна и съв- 
я го Надето даряваше посетителите, не можеше да ос- сем естествена, са достатъчни и думите на известната 
тави никого равнодушен. Нежните звуци от Концерта бъл ска ц1,Гуларка Лидия Радиопова, която е и пре- 
„омер 2 на Вивалди до Мазурка на Бакланов и другите подавателка „ софийското учлище за изключителни 
композиции, както и изпълнението на песента Майка талант11. Много похвални думи изрече тя за нсвероят- 
Йову у ружи родила” предизвикаха вълнение, което се иия тала|1Т на Надето, като съвсем искрено и спонтанно 
движеше от насърчаващи усмивки до сериозни разми- д ече ”„„шлифован диамант”, и изрази желанието 
ели. Увлечена, публиката почти не усети кога изтече си и тя да работи с за да й помогне в бъдещето и 

пигулапка Надежда Цветкова времехо на концерта, след който посетителите бяха звит|1с Като цигуларка.
Малката ^"„^'/коицерт „ред Димитровград- п'0.богати „ духовно, .. емоционално. Голяма част от 

ек!1а публика* На 19 септември вечерта на сцената в „рисъсХващите бяха деца, което е показателно за това,
Центъра за култура в Димитровград тя се появи

Д. Христова
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КОНЦЕРТ НА
ПИРИН'

невижданото досега тук ишътшше 
иа шопски 
впечатлена и 
оритии народни носии от различни 
краища на България.

На концерта присъстваха г-жа

танци. Публиката бе
от богатите и кол-

Анда Полиева, заместник министър 
Р България, Татянана културата на 

Калканова и Ралица Агаин,депутати 
от ПГ на НДСВ, г-жа Люба Попова 
от Столична община София-отдел

^ култура, д—р Боян Давизков, нрсдсе- 
озй , > дател на Общинската скупщина в 

Петър Йованович, 
I култура и 

на Общинската

Димитровград и 
директор иа Центъра за 
подпредседател 
скупщина. На концерта присъсзва и 

кметът на община Блато-заместник - 
евград, която финансира гостува
нето, както и художественият ръко- 

ансамбъл ” Пирин” г-н Кирил

1, - **А-

на водител и основател напредставен
на 22 септември т.г. от фолклорния (Стефанов.

Истински 
димитропградчани 
ансамбъл ” Пирин” от Благоевград, който гостува в 
Димитровград но покана на КИЦ "Цариброд и 

22 сситември-Дсня

спектакъл
С гостуването на ” Пирин” може да се каже, че се 

затваря кръгът от гостувания на трите най-известни 
български фолклорни ансамбли в Димитровград: 
”Филип Кутев”, ”Тракия” и ’ Пирин .

иаЦенгьра за кул тура по повод 
иезависТ1Мостта на България.

С весни и танци от цяла България членовете на 
ансамбъла дигнаха на крака публиката, особено с

А.Т.

НАРОДНА ТРАДИЦИЯ

НА МАЛКА БОГОРОДИЦА Ш -
БОСИЛЕГРАД

Народният събор на Малка
Богородица в Босилеград всяка
година продължава да тачи на
родната традиция. И в събота
всичко беше под знака на събо
ра. Наистина, традицията полу
чава нови моменти.

Хора започват да пристигат
още в петък привечер. Идват
при роднини и приятели. Мноз- вотът с чашката е много по-лек,
ина от тях живеят във вътреш- пеят. Някои, хей така, за душа-
ността на страната или в бивши- Съборянски хораиграят.та.
те югорепублики. Босилеград обаче няма. Традицията като че
започва да се готви за,-големия ли спира.
празник. Ето и една новина. Беше при- ч

Събор, а на него... Съборяни стигнал и българският фолкло
рен ансамбъл ”Струма”. Фолк-се тълпят още в ранните часове.

Улиците се задръстяват от хора лористите изкараха хоро от учи-и коли. Идват занаятчии и тър- лпщния двор до центъра, по- то-говци от вътрешността, преди чио до чешмата иа Гуйчак и об-всичко от Лесковац, Враня, ратно. Малко хора обаче се от-Търговище, Буяновац, Сурду- биха в училищния двор, къдетолица... Идват и черноборсаджии фолклорният ансамбъл органи-- и наши, и от България. Тоя ден 
инспекторите не им ” четат зак
они”. На сергии или по тротоа
ри - различни стоки. Предлагат
се текстилни изделия, детски иг
рачки, бижута, селскостопански
алати, пластмасови изделия, ка
ци, бурета, сувенири, кревати,

.. Няма самоказани, зеленчуци. 
”от пиле мляко”.

За събора са се подготвили и дразнят сетивата. Му-тукашните търговци. Добре са зика повдига настрое-заредили магазините си, мноз- нието. В някои кръч-ина са сложили стоки и на тро- ми пристигнали музи-тоарите. канти, в други музика-Специално за големия събор —-та идва от касетофони.са се подготвили кръчмарите. Времето хубаво.Кръчмите пълни. Собственици зира концерт. <гКато за събор. Боси- Следобед потеглят пълни ав-на няколко кафенета край ули- леград - пълен със съ- тобуси към Лисина и Любата, аци открили „подвижни” кръчми. боря ни. На Малка Бо- привечер - к1ьм Бистър, Тлъми-Дим и миризма от кебапчета городица и на Умни но и Карцдеаница. Търговците 
събират непродадените си стоки
и си заминават. Остава боклук.
Събор е, какво да се прави.

Сега големият събор беше 
място и за политически промо
ции - чрез малки афиши. Когато
съборяните си заминаха и ули
ците се изпразниф от хора, по 
асфалта останаха „купове”
афиши, с конто политически па-петък той има най-много хора. за нашите шарени торби, с кои-

Някоиса дошли специално да си то Босилеградски край, заедно с Ртии призовават хората да гла- 
купят нещо, други купуват и интелигенцията си, стана нзве- суватзатехникандидатизапре- 
стоки, които отдавна са търсили стен във всички страни по света. 3,,Дент на Републиката. Може

би времето налага традицията иили в момента им харесват. Все по-малко ги има.
Мнозина идват с пълни торби, Какъв събор това е, ако няма пшштиката да вървят заедно.
което показва, че се е повишил музика и хора. Музика трещи по 
стандартът им. Но не става дума кафенетата. Хора, В.Б.на които жи-
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СЕЛО НА ЗЕМЕДЕЛЦИ И 

СТРОИТЕЛ И-ПЕЧАЛБАРИ
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Животът на населението 

ство Югославия" бил

и здрави, животът в Милевци беше 
имаше повече приятелство, интересен. Имаше млади хора, имаше свадби, 

уважение и готовност за помощ", разказва Станка Митова
весел и

от Босилеградско в Крал- 
затрудиеи поради 

далечеността на този край от пазара в Сурдулица и 
трудно проходимата Власина

милевчанин и допреди една година живеела в Милевци, 
а сега живее 
години, когато бяхме 
Милевци беше весел

спечелил добри пари и си направил хубава къща в До
бри дол. Предприемачи били и Крум Дончев и Пене 
Тошев. Сенко Пенев и Саве Тошев били терзии, както 
и Донка от махала Дълга нива.

Днес милсвчани все по-малко се занимават със зе

мното от- при дъщерята си в Ягодина. ”През ония
млади и здрави, животът в 

и интересен. Имаше млади хора, 
имаше свадби, събори, седенки... Сред хората 
повече

през зимата,
заради откъснатостта му от България впоследствие!." 
новата граница между двете имашедържави. Твърде 
ограничени били и възможностите за образование на 
младите поколения, особено за

приятелство, уважение и готовност за помощ. 
Имаше много

меделие и животновъдство. Остарели Са и не могат да 
окосят всичките си ливади и да изорат нивите си. За
това все повече намаляват добитъка си. В по-ново 
време селяните са опитали да възобновят овощните си 
насаждения, като са засаждали нови сортове ябълки,

овце и говеда, а и деца, които пасеха
завършване на средни, 

полувисши и висши училища. Тази оценка за общото 
положение на жителите в Босилеградския край 
вата държава с цялото си значение

добитъка. За бачия се ставяхме по няколко семейства, 
правехме ’премуз’, гощавахме се с ’бел муж’, баница, 

.. Милсвчани се подпомагаха взаимно по време 
на коситба, жетва, вършитба. Често

в но- агнешко.
е валидна и за круши и сливи, но без особен успех, най-вероятно по

ради неподходящия климат, а може би и заради все 
по-голямото настъпление на боровите гори.

Големи заслуги за ^благоустрояването на Милевци в 
вземаше Нова Югославия имал Йордан Васев. Под негово ръко- 

го биеше, привиквайки селяните да дойдат водство милсвчани направили ново училище (сега без 
на молоа при закъсалия...”. деца и учител), сграда за търговски магазин, в който

Както ни разказа Митова, в Милевци се раждали работил Данче, а след него Иван Дончев. Днес обаче 
зеленчуци, фасул, картофи, ечемик, ръж... Под Ливад- магазинът не работи. Местната общност заградила 
ска махала е засаждана царевица, която била напоявана гробищата, прокарани били пътища към Дълга нива, 
с вода от потока. Падина и по рида към Груинци и Босилеград. След

мнозина Васев, като селски активист и отборннк се изтъкнал

пъти хората се 
сдружаваха, един ден работят при един стопанин, друг 
ден при друг и все така, докато не се завърши работата. 
Ако някой

положението на милевчани. Милевските млади пок
оления получили истински шанс за образование 
след откриването на босилеградската гимназия 
есента на 1941 г. Така и от Милевци 
висшисти: Григорови - Гоне, гимназиален преподавател 

Босилеград, Владимир, строителен инженер в 
Скопие, и Александър, учител в Божнца; Добреновн - 
Асен, строителен инженер

Ягодина; Арсови - Надка, икономист в 
Кюпрня, Васил, юрист в Свилайнац, и Гоне, агроном в 
Белград; Петрови - Спасенка, икономист в Белград, 
Станиша, професор по математика, и Бонка, иконо
мист в Скопие...

едва 
през 

са излезли
селянин е закъсал, останалите хора му се 

притичваха на помощ. Петко Амереиканецо 
тъпана си ив

Скопие, и Драганка, ик-в
ономпет в

Освен земеделци и животновъди, 
милевчани били и строптели-печалбари и преди, и след Кирил Костов. 
Втората световна война. Предприемачът Йордан 
Зарев водил и по 20 души на работа в Словения,

- Следва -За село Милевци през втората половина 
век разговаряхме със Станка Савева Митова, род е 
Долна Лисииа. През 1949 г.

на миналия
Евтим РАНГЕЛОВнаправил си по една нова къща в селото си и в Босиле

град. И Крум Стоичков бил печалбар в Словения,
на в

тя се омъжила за

'Ш\ .1Т;, & Ш

ЛУКАВИШКИТЕ ТОПКАРИ (6) ЛУКАВИШКИЯТ 
ФУТБОЛЕН ОРТОПЕД

Футболът е мъжка игра 
наранявания, особено на кра 
Футболните травми на лука 
ките тонкарн оили лекуван 
лно успешно от баба С гал 
яката на Мирко Виденов. Когато 
по време на един мач Начко Стоя- 
нов ечуиил костите иа една от гле- 
зениитс стави, баба Стамснка бър
зо и с пълен успех го излекувала. 
Лекувала успешно всички изкълч
вания, а върху раните слагала ко
мпрес или ги намазвала с жълт ка
нтарион, отлежал 30 дни в олио.

РЕФЕР ЗА ПРИМЕР

Постоянен рефер от класата на 
националните рефери бил Васа 
Джаджин. Данчо Ценев си спомня 
за него: ” Със съдийската си 

шетвеи 
е повод иг- 
асяшс спо- 
лът се I

! 5
с чести 

ката.
ВИ1Н-

е нанъ- 
!енка,ма-ПОВЕЧЕ ОТ ИГРА нре- 

о по-високото нр; 
ой не даваш 

нерви, ви 
ка футбол 
зкуство за удоволс 
затслите, и на нублп- 

без нари и претен- 
облагн. Ех, къ- 
(Ьутболнн съ-

ЦИЗНОСТ II
веденис т 
рата да 
конствнс и та 
връщаше в из 
вие и на състс: 
ката. Свиреше 
цип за матср!

- -; т

се пз1
След 1960 година царибродскн- стн. Най-добрите от тях се ориси

те села, вследствие па пптепзпв- тират към градския футболен от- 
иата миграция, остават без млади бор ”Ассн Балкански”, в чинто 
хора, а с това и без футбол, без състав почти постоянно има и ия- 
сиорт изобщо, без културно-заба
вен живот. Същата съдба споле
тява и Луковица - особено Горната
махала. Лукавица вече няма фут- ни с един от неговите главни нг- 
болеи отбор, макар че и ио-ната- рачи, а от най-младите в него се Ценев 
тък тук израстват добри футболи- проявяват Дарко Костов и Деян

Тодоров.
И макар че Лукавица е 

голям брой добри футболисти, ня
кои от които вече споменахме, до-

|ре-
мст-

1ПЛНН
акивакой лукавчанин. От по-младите 

поколения в него играят Николай 
Виденов, Новица Тодоров с годи-

днссде
Реферъп1 Виси Джаджин и Асен 

Вчцчн
ДШ

Вече споменахме, че през сен- 
срсдио техническо училище и бил тември 1944 година почти цялото 
директор на завод. първо и второ поколение лукавн-

Асси Вацип, Данчо Ценев и шкн топкари е па (|)ропта с Първа 
други талаитлнпи лукавишки топ- и Втора цармбродска бригада. Ня- 
кари не докоснали вч»рховете иа кои от тях заемат и важни ръко- 
футболния спорт не само защото водни длъжности в Осма сръбска 
били далече от очите иа тогаваш- бригада. Така Тодор Колев, едни 
ните футболни мениджъри, но от първите царибродскн партиза- 
иросто затова, че футболът тогава ни в царибродскня парти 
наистина бил само игра, той не бил отряд ” Момчил Войвода”, е пача- 
професия, от която може да се жи- линя щаба в Осма сръбска брн- 
вес, още по-малко да се забогатее, гада, Мирко Виденов е командир 
какъвто е случаят днес. Незамс- на Първи батальон в бригадата,
ИИМИЯТ
югославския

казва:
Гой играеше последен в отб

раната - лнберо. Възхищавал съм 
ецнз-стабнлността му, от пр 

пия му далечен нас, устойчивата 
му психика. Той изпълняваше по
чти всички свободни удари, вклю
чително и дузпите. При тяхното 
изпълнение той беше хладнокръ
вен и ударът му беше 
лучлив. Трудно можеше да го ми-

имала се от

брнтс. познавачи на лукавишкия 
футбол и на футболната игра изо
бщо изтикват двама от тях като 
футболисти, които със своя фут
болен талант, знания и умения са 
могли да бъдат играчи и иа най- не противниковият нападател, до 
изтъкнатите футболни отбори в съвършенство владееше фалци-

раието на топката и често пъти 
рия, дори и на техните национални вкарваше гол нанраво от корпер. 
отбори. Един от тях е често сно- Той можеше да играе успешно във 
меиаваиият и цитираният тук Да- всяка национална футболна гар- 
наил - Данчо Ценев, а вторият - ннтура. Като централен нападател 
Асен Василев Тодоров - Деец Ва- от него съм получавал извънредно

прецизни и навременни пасове и 
Данчо Ценев играел като цен- тогава слагах отбраната на нротн- 

трален нападател, бил голмайстор вннка в мат позиция. 1он имаше 
отличавал с изключителна поглед върху играта и като някои 

Своята фут- шахматист предвиждаше нещата 
няколко хода напред, а това пъп 
футбола може да го нрави само 
човек, който притежава талант. А

запскп
винаги сно-

цснтралси нападател иа Станко Станков е член на щаба на 
национален отбор Четвърти батальон, Александър 

Моша Маряиович например из- Ценев - Цале, за когото ” Братст- 
карвал хляба си като файтонджия во” неотдавна обншрно писа, е ед
на белградската гара. плетеният нървоборец от цари-

Но футболът все пак е и нещо бродско, комендант на Втора ес- 
”повече от игра”. Така озаглави- кадрила на НОВИ). Осем лукавн- 
хме това последно продължение шки футболисти стават офицери 
от поредицата за историята на фу- на важни военни постове с много 
тбола и село Лукавица, като ясна военни отличия. След войната Ва- 
асоциация за известния югослав- енл Колев е кмет на Лукавица, а в 
ски телевизионен сериал "Повече общинската управа на селото са и 
от игра”. И тук, в Лукавица, както футболистите Кирил Мапчев и 
и там, в градчето Градина, топка- Данаил Ценев. Повсчето оттрудо- 
рнтс се открояват като твърде ха- любнвнтс и ученолюбиви футбо- 
рактерни личности,
’ време разделно” пред и но време се учат и завършват средни, полу
да Втората световна война играят висши училища и факултети, като

някои от тях заемат директорски и 
други ръководни постове в пред
приятия и други ведомства. Д-р 
Асен Станчев, агроном-овощар, е 
един от най-известните учени от 
тази област в Сърбия с много нау
чни трудове и открития.

И третото поколение лукавнш- 
кн топкари със своето трудолю
бие и ученолюбив не изостава от 
първите две. Очевидно футболът 
и спортът изобщо имат силно вли
яние върху формирането и разви
тието па характера, индивидуал
ността и идентичността па човека, 
те го правят упорит и устойчив, 
създават амбиции за съревнова
ние и победа. Ето защо футболът 
не е само игра, но и нещо повече от 
игра.

тогавашна Югославия и Бълга-

цпн.

и се
футбоЛйа техника, 
болна автобиография той започва
така:

1 беше приятно. Тонка- В лукавишкия футоолеп отбор
1 Ма- Асен Вации играл 12 години - ог

1936 до 1948 година. Завършил

листи от първа и втора генерацияконто в онова

топката не
та, която силно беше ритнал 
рин Тодоров,
”изкара” ми въздуха, 
рах и съм паднал в безсъзнание. 
Когато прогледнах, поп Срстен, 
свещеникът на селото, ме държе-

и важна обществена роля.ме удари в корема, 
аз колаби-

|| ФУТБОЛЕН ФАНАТИЗЪМ

Всеизвестно е, че футболната страст често преминава във футболен 
фанатизъм. При лукавишкнтс топкари може и да посочим цонетри такива

шев Петров, известен като Бая Мада, бил аай-горещнят футболен 
запалянко не само в Лукавица, но и в цяла Царибродскн околия. Играел 
карти ио царнбродскнте кръчми и довял всеки спечелен Динар иа 
лукавишкия футболен отбор. А когато лукапишкият или цврибродскнят 
Футболен от бор играели мачове, които той никого ие пропускал, заставал 
кнай централната линия на игрището, зорко следил играта, махал с крака 
й оъне извивал се по посока иа топката, пикал но играчите и съдията. 
Голяма’ част от зрителите повече следели и се забавлявали от неговите

състав на ” Балкански” и доста често бил стартер . По време на един ма I 
н Цариброд, при единоборство стартира с глава там, където др)Г не би 
стартиран е крак, получава удар, от който го облива кръв. 1ича към 
близката амбулатория па нрепързко, но постоянно се обърща и вика иа 
треньора Кирил Ганчев: ” 4,.па Киро, аз бързо ще се върна, не вкарвай 
друг вместо мене”.

Младен - Млад: 
че бил със слабс

ще в ръцете.
- Не се плаши - каза ми той - в 

битките има и ранени, ще се оп
равиш.” •

За Лукавица и за Асен Ьал- 
кански” Цепеи играе до 1М7 го- 

заминава за София,

случая.
Мла;

дина, когато 
където следва и завършава меди
цина. В София с в състава па Ло
комотив”, но понеже задължени
ята в отбора и тези в университета 
са големи, той предпочита ур 
те в университета, напуска Л 
мотив” и постъпва в един желез- 
ничарски отбор на гара Яна, къ
дето натоварването било поноси
мо. Престава активно да играе 
футбол През 1951 година.

За Асен Вацип самият Данчо

оци-
око-

жа Златанов от Горна ЛукавнЦа играел футбол, макар 
сърце”. По време па един мач н Цариброд, при едно 
сърцето "отказва”, той пада и издъхна. ФутболнияI 

а жертва.

- Край-)че
бързо стартиране, сър 
фанатизъм взел своята

Подготвил: Венко Димитров
Данчо Ценев в акция
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СБОРНИК НА ЖАЛЕЙКИ ЗА ЗАСТРАШЕНИ И ЗАГУБЕНИ БИЛКИЧЕРВЕНА КНИГА -

ПАПУР МЕЖДУ СКАЛИТЕ НА 

ОДОРОВСКОТО ЖДРЕЛО
коталпа в Ниш от-ЗАЩО ЕДРОЛИСТНАТА КАТАППА НЕ 

Е ВНЕСЕНА В ЧЕРВЕНАТА КНИГА
Присъствието на едролистната 

бсляза местният печат, което бе недостатъчно тя да 
Червената книга, въпреки че преби-бъдс поместена в 

вавансто й у нас бе неоспоримо. Какво е вашето мнение 
за тоя случай?”

Отговор: Случаят с С. цегапсШоПа е наистина особен 
и ние не знаем как авторите на Червената книга ще 
постъпят с него. Понеже е запланувано издаването на 

томове Червени книги, надяваме се, че и този
внезапно изчез-

” Уважаеми господин редактор, позволете ми малък 
(ро8(-$кНр1ип1) към статийката от миналияпослепис

брой за застрашени и затрити растения, описани от 
офицналмата ботаническа литература, но невнесснн в 
Червената книга!” - отново се обади ревностният чи- 

” Братство”. ” Познат ми е случаят с дървото 
С>а(а1ра вгашШоНа, дърво-мираж, което през 1978 го
дина прекара вегетативния си период в Ниш и подпре 
безследно изчезна. ”Игра само едно лято!”, както об
разно навремето се нари,1аше една популярна финланд- 

филмова мелодрама за тягостна момичешка съдба.

нови
случай на мистериозна интродукция и

растение ще бъде обхванат в отделна
тател на

кате-ванс на 
горни.

СЛУЧАЯТ С ЕДРОЛИСТНАТА 
КАТАППА НЕ Е САМОТЕН

ска

Попътно да споменем, че подобен случай се сбъдна 
едно сгзотично животно. През 1968 година препо

давателка по биология в Кюнрия със своите гимназ
исти екскурзнрала край Велика Морава. В малко край- 

забслязали във водата

Хабитусът
на

растението 
по времето 
на цъфтеж 
(рисунка)

Как изглеждат съцветияша па 
С1. шапхеихи с

брежио мочурище учениците 
чудни вещества. Експертизите показаха, че експеди
цията е попаднала на много рядък вид прссноводна 
медуза от рода СгазрейасшДа. Инак, по нравило медуз-

дълги столони. Те спомагат за вегета
тивното размножаване на растението.

2 метраСтъблото достига и до

прссноводна медуза попаднала в Моравско. След
ващата година изчезнала, а следата за нейната поява 
останала единствено в популярния печат.

поставенолистните ивици. Съцветието е сложно, 
встрани или на върха на стъблото. Плодът е орехче. 
Цъфти през юни-юли, а плодовете узряват от юли до

животни. Те

и как

септември. Опрашването извършват
БЛАТНО РАСТЕНИЕ СРЕД ЛЮТ 

ВАРОВИК
разнасят и плодовете.

ПОТЕКЛО НА ПАПУРА ОТ ЕРМА
И папурът, С1асИшп тапзеш», е твърде интересен 

вид. Не колкото едролистната каталпа, обаче находи
щата му у нас наистина са чудни. Папурът е космо
полит, има го навсъде по света, предимно по блатни риод, преди около десет хиляди години, се спусна от 
локалитетн. Нормално е и в Югославия да заема мо- Северна Европа към юг. Понастоящем го няма в Скан- 
чуршцата. Действително установен е при Бечей, Земун, динавия. В Ерма битува от терциера - епоха преди за- 
Сремски Карловци, Скадарското езеро, а е регистриран ледяването. 
и в торфовете на Тара и в клисурата на Ерма! В Ерма е 3 Югославия е отбелязано намаление на присъстви- 
отбелязан през 1995 година от ботаника Савич. Излиза, ето Му. в Ерма се регистрирани около 50 индивида в 
че освен в блатищата на Войводина кладиумът свива Одоровското ждрело, 
гнездо в торфищата на Тара и в пясъчните почви край 
бреговете на Ерма.

Родът С1а<Иит обхваща два вида, от които само един 
се среща в Югославия - С. тагЬ>сш>. Това е растение, 

клони към топли биотопи. След ледииковня пе-което

Причини, застрашаващи съществуването на тоя вид,
са мелиоративните мерки, засушливите години, замър
сяването на водата... Затова билката е окачествена ка
то ”СК” - крайно застрашен вид, който заслужава спе- 

Народът го нарича лютик, тъй като наподобава на циални охрани. За щастие находището в Ерма е об- 
блатното парливо лютиче. Принадлежи към същото хванато от проектопредложението за защита на уще- 

е). Многогодишно рас- лието на Ерма, така че папурът има шанс да пребъдне.

Кръгчетата върху картата показват 
находищата на папура у нас ОТ ДОСИЕТО НА СЬАОШМ МАК13С1Ж

Едролистната каталпа в Ниш никна спонтанно на 
две места - в двора на основното училище ”21 май” и в 
градината на стопанин от периферното селище Медо- 
шевац. Тайнственото дърво за денонощие нарастваше 
20-30 см без да дава разклонения. Най-силно впечат
ление правеха огромните му листа, с повърхност колк
ото 2-4 лопати. Специалистите установиха, че пришъ
лецът е близък роднина на декоративната билка Са1- 
Иа1ра 1мут)П(нс1ез, внесена от чужбина...

Димитровградските кореняци помнят, че екземпляр 
от Са(Ьа1ра Ь^попоЮез украсяваше тротоара пред дю
кяна на Жорж Гайдаров в Цариброд. Отличаваше се с 
извънредно дълги плодове - шушулки, приличащи на 
исполннски плодове зелен фасул.

семейство папурови (Сурегасае 
тение с дебело пълзящо коренище, от което се отделят УПОТРЕБНИ СТОЙНОСТИ

Не са известни проучвания върху практическата 
употреба на С. тапзсиз в лечебни или други цели. Във 
всеки случай и този вид показва колко е широк ек- 
оложкият диапазон на клисурата на Ерма, на нейните 
гостоприемни обятия и готовност да даде приют и под
крепа на най-различни видове в борбата им за съще
ствуване...

С1ас1шт тапзсиз (Ь.) РоЬ1 $иЪ$р. таг1зсиз
1_)Шак
СурекасЕае- Гаш зазсуа

-
Факсимиле на заглавието в Червената книга

Протокол: Сп. Кр. С.

' ■ _____________________________________________________

КРЪСТОСЛОВИЦА 126 
Съставил: Драган Петров

2 3 51 4 6

11 12
о коси трева. 5. Област във Войводина. 9. 
11. Гръцки футболен отбор от Солун. 12. 

Тържествен преглед на войска. 13. Окоп, яма (син.). 14. Част от 
денонощието. 15. Хидролокатор. 16. Една нишка фабрика. 17. 
Марка руски самолети. 18. Хранилище за зърно, стоки и пр. 19. 
Кубически метър. 21. Планина в България. 22. Княжество в 
Европа. 23. Голям тропически плод. 25. Дървено седло. 26. 
Влакнодайно растение. 27. Част от дреха. 28. Седмата нота. 29. 
Дълбоко място в река. 30. Водач (син.). 31. Една димитровград
ска фабрика. 32. Политура (син.). 33. Пределна граница. 34. 
Модел на "Фолксваген". 35. Наименование за някои висши 
учебни заведения. 36. Парична единица в Словения.

Отвесно: 1, Марка автомобили от САЩ. 2. Граблива птица. 
3. Мъжка рожба. 4. Първенец. 5. Тропически плод. 6. Град в 
Западна Румъния. 7. Вечнозелено плодно дърво. 8. Пъкъл (син.). 
9. Безалкохолна напитка. 10. Името на френския певец Мон- 
тан. 12. Град—държава в древна Гърция. 13. Въдичар (син.). 15. 
Метални отпадъци. 16. Река в Европа. 18. Слог, межда (син.). 19. 
Дребно жилещо насекомо. 20. Продълговато помещение в 
къща. 21. Внезапен страх. 22. Модел на архитектурна, пос
тройка; театрална сцена и др. 24. Човек, който отскоро

вил с някоя работа. 25. Футболен съдия. 27. Съзвучия. 28. 
Мощ,; могъщество (син.), 30. Река в Черна гора и Сърбия. 31. 
Попадение във футбола. 32. Шестата нота. 33. Авто— 
Лесковац. 34. Река в Италия.

• '. V .: л..
Водоравно: 1. Ко йт

Лично место имение. 15 16

18 19

21

24

27

30

33 34

се е
зало

№№ . . 1еше*“е на кръстословицата 125 - Водоравно: 1. Барабан. 7. Бал. 9. Си. 11. Орис. 12. Писар. 
, за 1 14- Бек. 15. Даф. 16. Докер 17. Гала. 18. ИД. 19. Пилот. 20. Пеле. 21. Канон. 22. Перони. 24. Коран.

- 36 Б^лиГия^7 П^ис7- МуЗСИ‘ Ж Ра‘ 29‘ °рел' 30‘ Банан- 31. Тир. 32. Калем. 34. Лир. 35. Табу.
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МИТНИЧЕСКИ СПОРТНИ ИГРИ 

"ДИМИТРОВГРАД 2002" =нжтвтя^=
септември

7- ’ и д _ • °Ра* Ниш (в чийто състав бе и митницата в Лимит- в 29 и 42, Иванов в 53 и 84 и Марков в 69 минута. Жълти и червени
ни^ГгТвлаТан Б^гоГ0 У"ра“ »а — РовгРа*> с Р-Ултат 6 : 5 нри дузпи" В борб^тТза 

' ниЦнте г 11 Владан Бегович откри игрите а от трето място отборът на Белград победи Кралево
с 8 : 5 - също чрез дузпи. За най-добър играч и 

ИЗДДОкЙ вратар бе провъзгласен Младен 
Звйер от Нови Сад, а за най-до
бър голмайстор - Раде Стояно- 
вич от Белград.

В състезанията по волейбол

СПОРТ ® ПЕТИ КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ

ФК "Желюша" - ФК 
"Балкански" 0 : 7 (0 : 3)

На 21 и 22

картони нямаше.
В мача от петия кръг от първенството на НФЗ, който се^ игра 

предварително поради съюзните митнически игри, ” Балкански” дек
ласира местния си съперник. Желюшкият отбор беше изкючнтелпо 
слаб, така че димитровградчанитс като на тренировка пронизваха 
мрежата му.

Учудваше липсата на сърцатост и жалание за игра при желюшан-
ДС.ите.

ПЧИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯпри жените първо място спечели 
отборът на Ниш, който победи с 
2 : 0 отбора от Нови Сад. В бор
бата за третото място Кралево се 
наложи над Белград с 2 : 1. Най- 
добра волейболистка - Наташа Босилеградският отбор ”Младост” спечели с 1:0 мача срещу тима
Милосавлевич от отбора на Ниш. ,,а ”Павловац”, който се играе в неделя в едноименното вранско село.

В състезанията по шахмат пъ Срещата между двата отбора се състоя в рамките на третия кръг от 
рвото място спечели Нови Сад с есенния полусезон в Пчинска футболна дивизия.
к _____________ В 16 минута на мача от пряк своооден удар футо
15 точки, втори са митничарите -Младост» цладица Манасисв улучи вратата на ^Павловац” и от- 
от отбора на Ьелград со,5 , а тре- бел яза единствения гол на срещата между двата тима. Освен Манасисв, 
ти Кралево с 8 точки. Наи-добргг в отбора на ” Младост” играха: Любомир Динов, Спаско Пенев, Даниел 
в индивидуалното класиране са Зарев, Дарко Димитров, Драган Мнцов, Иван Василев, Сладжан 
Иелана Бокан и Данило Раду- Димитров, Блажа Воинович и Стефан.Стойков. Вратар бе Дарко

Спиридонов.
В следващия кръг този уикенд на босилеградска ”Пескара” „фут

болистите на ” Младост” ще посрещнат тима на ” Младост” от
К. В.

"Павловац" - "Младост" 0:1

олистът на

лович от отбора на Нови Сад.
Всички отбори получиха дипломи и благодар

ствени писма, победителите - купи и награди. Иг
рите минаха във ферплей и спортна борба, а ор- Сувоииица. 
ганизацията бе на високо равнище , за което осо
бени заслуги има Симеон Манов, митничар от 
Димитровград и член на организационния съвет.
Неоценима беше помощта на Общинската скуп-

На 29 септември се навършва ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на нашия мил и 

Я непрежалим син, баща, съпруг, брат и 
‘ ДЯДО^ щипа и на няколко колектива, които, както изтъ

кна Бегович , макар и в толкова бедна община, са 
при организирането на игрите. Това са 

- V ” Балкан”, ”Комуналац , ”Металац”, ПП ”На- 
на” от Ниш и др.

Тези митнически игри се провеждат след пауза 
от 12 години (последните са били в Тузла през 
1990 г.).

Участниците в игрите посетиха Погановския 
манастир и Звонска баня.

Ь ' . ::
\ КИРИЛ ВЕЛИНОВ 

(1946-2001) 
от Босилеград

Панихидата ще се отлеужи на 28 
, септември от 11 часр на босилеград- 

^ ските гробища. Каним роднини и 
ОЬ приятели да ни придружат.
ИН В тишината на вечния мир нашата 

любов ще бъде по-силна от забравата.

помогнали

Д.С.

Опечалени: майка Надежда, съпруга Влатка, дъщери Красимира 
и Татяна, зет Цветан, внучка Теодора, сестра Цана, братя Спаско 

и Станиша със семействата сиБЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО НА ВЛАДАН БЕГОВИЧ ДО ИВАН ДЕНЧЕВ

НЕЗАБРАВИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
нашия мил и незабравим съпруг, 
баща, брат и дядо

V

т' л
Митническите спортни игри, четиринадесети ганизацията на игрите е още по-голям, ако се има 

поред, завършиха миналата неделя в Димитров- предвид Ву

признание Пристигн7Гпонед“л.шк и^а емит™“ неголям брой ентусиасти, които показаха изкл.о- 
иата в Димитровград. То е от директора на Съюз- чителни способности за организиране и коорди- 

управление на митниците, адресирано до уп- нация на такива спортни манифестации. В 
павителя Иван Денчев, в което между другото се смисъл изказваме благодарност и но вси ши оо- 
Р щински структури, органи и организации, па вой

ската и полицията, които подпомогнаха органи-

ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ 
(1928-1997) 

учител в пенсия от 
Димитровград

1пия и вече са на

Споменът по теб е вечно жив в сър
цата ни. Времето никога не ще заличи 
твоето благородство, честност и пре- 
данност.

Поклон пред светлата ти памет!
От опечаленото семейство

този
ното

казва:
” Носим незабравими впечатления от възоо- 

нпкрннтр митнически игри, проведени във ваше- зацията на игрите.повените мигни ‘ески игри, ■ 1 " мство Убедени сме, че благодарение па Вас тези сре-

===== 1 На 2 октомври 2002 г. се навършва 
ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на

СТЕФАНКА-ВАНА МИЛЕВА 
от Димитровград

|г 4 Шест тъжни месеци изминаха без 
теб, но твоите най-близки - син, дъ- 

Щ щеря, сестра, брат и внуци и всички, 
| които те уважаваха и обичаха, не те 

забравят. Ти беше нашата най-оби- 
чана кротка душичка и с добротата 
си отиде. Затова ще оставим на твоя 

гроб на 28 септември, когато е панихидата, много сълзи и 
цветя.

А.Т.
рите.

Необходимо е да изтъкна? че успехът в ор-

АТЛЕТИКА: КВАЛИФИ- • 
КАЦИОННИ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА 

ЮПАЛ 2002

ШАХМАТ: ТРЕТИ КРЪГ ОТ 
ПЪРВЕНСТВОТО НА СРЪБСКА ДИ

ВИЗИЯ ЮГ - ГРУПА Б
!'. М

■.

ЖЕЛЕЗНИЧАР СЕ 
КЛАСИРА ЗА 

ФИНАЛА

ШК Пирот" - ШК 
"Цариброд"2 : 4 С голямо преклонение от скърбящите за теб: син Саша , дъщеря , \ у . 

Лила, сестра Троянка, брат Васко и твоите многообичани внуци у.. | .

вТ,а°мкитеС1ГтреВтРИИя2кръгГ'от първенството „а 
...

По-голсми успехи постигнаха Димитров, Р9Д4“1'-
Ето и индивидуалните резултати: Йовица Кости^ 

- Иван Стоименов 0 :1, Милан Митич -Л“™" «л"
0 : 1, Роки Стоименов - Боба,, Ранджелович 1 • 0, 

' • Сърбислав Миичич - Боривоие Тричкови , 0,. ■ > ■’ 
Томнслав Безмаревич - Владан Игич 0, 5.0, 5, Иван 
Мити* - Драгиша Йонич 0:1. „„„мпцното

След третия кръг от първенството временното
класиране изглежда така: 2. ЦК "Про

грес” (7 то.шиР7 2 мача). 3. ШК ” Чели,, »*«* <«
точки от 2 мача). 4. ШК УаРи^Род * ’ « маЧч 
мача). 5. ШК - Економист уточни от! м „

* Екоиомист” от Ниш. 
от 10 часа.

На 3 октомври 2002 г. се навършват 
ТРИ претежки, предълги и преболни 
години от преждевременната смърт на 
нашия мил и безкрайно обичан

ТОДОР СТАМЕНОВ - ТОША 
преподавател по математика 

от Мъзгош

^ьТтадиоп^Чаир”2 се проведоха квалифика
ционни състезания за финала „а тазгодишния

,0Г^и7<шг;”^ Г7;,.
п„ и си осигури място във финалите, които ще се 
„поведат през октомври най-вероятно в Белград.

Най-значителни резултати постигна Джорждс 
Гогов, който победи в две дисциплини - скок „а 
височина (175 сантиметра) и дълъг скок (5, 28 мет
ра).

Благороден, скромен, пожертвова
телен и нежен съпруг, баща и дядо 
беше Ти. Затова дните и годините след 
теб бяха за нас дни на тъга и отчаяние, 
но спомените за теб ни дават сила. Ще 

вечно в сърцата на всички нас, които те обичахме

” Железничар”

отборът „а ” Вожд” от Ягоди,,а с 1972 точки.

останеш 
безпределно.

най-мили: съпруга Райна, дъщеря Драгана и внучка СаняТвоитеВ следващия кръг от п 
брод” е домакин на ШК 
Срещата ще се играе на 29 септември

Д.С. *
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' КАРИКАТУРЕН ЕКРАН. гТв
' . ■ I I1 I \

- Манчо бре, иди при бакалинатога да узнеш на 
рабуш сол, шикьер и зейтин, трунчицу немамо дома- 

бабата сабале.- засече ме 
51 си кьутим.
- Чуйеш ли, бре, кво ти оратим? - надиже глас 
Я пак си кьутим.
- А бре глупчо, начъска ли оглуве? - съглам се ядоса

она.
ь

она.
Я се прайим ич да не гьу чгуЙем. Стиснул съм уста и 

ни "гьк". Кьутим ко риба. •
- Тека ли? - рипну се она. - После нрмой да ми сакаш 

ни закуску,.ни обед, ни вечеру...
Кво да прайим? Требе да прооратим:

бабищерняку, знайеш ли кой йе дън дънъска?
- Знам, ещо?
- Знайеш - ама не знайеш! Чу ли кво синочка рекоше 

по телевизиюту?
- Чу, чу гьи, ама ти кажем вану да 

повече. Ужкьим орате свак да разбере, ама оратата им 
некиква теквая усукана...

* - Айде-де!
- Ка ти кажем... Еве вечимка месец 

почеше да се надоратую за изборйете, све ми йе не-, 
кико терсене...

- Е-е-е?
- Па думаю ли дека добре живейемо? Думаю! А айде 

ти ми канен иситна ли йе? Ней е. Никига по-лоше не 
смо живеяли. Пензията се истопи за токат, теливонът, 
водуту и данъкът. Айде кажи ми сечаш ли сетшга смо 
ишли при бакалина на рабуш да узимамо йедно- 
друго? Ако не се сечаш - че те подсетим: кига завърши 
Втората светска война. Ама после се поопрайимо, еве 
и некикъв ижляк струпамо, децата изучимо та патите

' градищата...
- Бабо, не ми прави провокациго!

. - Кво да ти прайим?
- Това що чуйеш: провокацию!

-Ти

Прокопяевич
не разбирамгьи

- Не!
- Тогава бързо ми дайте 

една торта с моркови! •яошчвви?
ТОЯГА

и повече от кико

ИЗБОР 5ТОРТА С 
МОРКОВИ

!Починал един човек и ко- 
гато се озовал пред свети 
Петър, попитал ключаря на 
Рая и Пъкъла къде ще го 
изпрати. Свети Петър бил в 
добро настроение и му 
казал:

- Надникни в Рая, надни
кни в Пъкъла и си избери!

Покойникът надникнал в 
Рая и там видял само мъже и 
жени, който се целуват, ми- 
луват... Надникнал и в Пъ
къла и за голяма изненада 
видял същата картина! Оза
дачил се твърде много и ре- 
шнл да се върне при св. 
Петър.

- Ами..., откога няма раз
лика между Рая и Пъкъла? - 
попитал плахо.

- Грешиш, приятелю, раз
ликата е голяма! - казал све
тецът. - В Пъкъла мъжете 
милват собствените си жени, 
а в Рая - чужди!

На победителите и участниците в 
митническите спортни игри бе по
дарена и статуетката на известния 
”Бай Онзи”, дело на скулптора 
Димитър Илиев.

Всички останаха доволни от изгледа 
на Бай Онзи, само че те имат една за
бележка т- тоягата, която носи зад 
гърба си, е малка, 
проблемите на града. Защото те май 
само с тояга могат да бъдат решени.

А.Т.

Влязъл Запо Байо в една 
сладкарница, ударил с юм
рук по тезгяха и изревал:

- Дайте ми една торта с 
моркови!

- Нямаме торта с морк
ови, отговорили му любез-

г.’ .

за да реши
но.

На другия ден пак влязъл 
Зайо Байо, ударил с кпйрук и 
изкрещял: ” Дайте ми торта 
с моркови!” Отново му обя
снили, че няма.

И така няколко дни на
ред, докато на продавача му 
писнало и казал: ”Ако още 
веднъж ми удариш с юмрук 
по масата, ще ти закова ла
пите за нея!”

На другия ден влиза Зайо 
Байо и плахо пита:

- Извинявайте, моля ви 
се, случайно да имате пиро
ни?

- Айде да си оглувел, да си занемел, некико и да 
разберел!, ама дибидуз да си излапел за йедну ноч -

ДА ЖИВЕЙ, 
ЖИВЕЙ - 
МЕТЛАТА!

никико не ми иде у главу.
- Ти рече дека знайеш къв йе дън дънъска, ама 

не знайеш...
- Па айде кажи ми къв йе дън дънъска щом толко 

знайеш!
- Дънъска йе дън за къутанье!
- За кво?

еве

на ” Братство”
оправя - За къутанье, оглувела ли си? Или за мълчанъе, ако

ти се арексуйе! Дънъска не смейе да се орати 
за никакву политику, нити да ме наговаряиг за кога у 
неделю да гласуйем...

кел1 да

Новият директор 
веднага започна Да
положението в издателството - нареди тека по<:
да се купи нова прахосмукачка и метла!

Сега предстои да се разбере па кои 
от работещите ще бъде ” понзчукана” 
прахта, а кои ще бъдат изметени!

- Я ли ти бре оратим за политику? Я 
купиш сол, шикьер и зейтин, оти смо однемали...

- И това йе политика!...
- А кига тражиш да йедеш, политика ли йе?
- Знам ли, може и да йе политика, требе да питам... 

Е, кига питуйеш, а ти питай и това: дали млатенье
на празну сламу йе политика? И дали су политика 
онея големе лъже що изтришаю кико из рукав...

- Може да не су лъже, може свс това да йе истина...
- Истина йе колко що йе истина да се дигал из 

гробищата покойният ми татко...
- Е ти га па прекара! Ако су рекли тия дън да се кьути, 

а ти закьути баремка йедън дън.
- Че за кьутим, ама за нищо немой да 

нищо немой да ми тражиш!
- Кво ли па може да тражим от бабичку?...
- Еве заключуйем уста, с триста ключа нел1а да гьи 

I отворим, ама йоще йедно че те замолим! ‘
- Кво, па са?

| - Може ли да питаш тия що прогласите тия дън за
кьутанье, да га прошире на целу годин? Цслу годину 
да кьутим, а да работе. Оти ми се смучи вечимка от 
ньинюту орату!

ти ка>

:АСЕН т
шжгагйЕРаЕ: Май е сериозно |рисуиа: С Длияг^юи

;-Г7рО ЛЕКАР ,
я! 'Да сем

НЕ Бих 34 й;НА

Ш■

иЛ1е питаш

;

в,„. в™. -ьрттйо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ!
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