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ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В СЪРБИЯ шшшшшшшшшшвшшшшщштавшяяяг*
Коначни резултати 

гласан>аКОЩУНИЦА И ЛАБУС НА 

БАЛОТАЖ
;П

Изашпо

4ЙЩДАж
Гласапо 3,637.062

НийI изашло
В първия кръг на президентските избори в Сърбия Кощуница получи 30,89, а Лабус 27,24 
%* Трети е Шешел с 23,24 процента от---------------- " —7

Бро]тажа на 13 октомври ще се над
преварват лидерът на ДСС д-р 
Воислав Кощуница и кандида
тът на група граждани д-р Ми- 
ролюб Лабус. В първия тур Ко
щуница спечели доверието на 1 
123 420 избиратели (30,89% от 
гласувалите), а Лабус 995 200 
(27,36%). Трети е лидерът на 
СРС д-р Воислав Шешел, за ко
гото гласуваха 845 308 избира
тели (23,24%).

РИК реши балотажът, в кой-

бирачких в 
места \ Р* ;:■

8.615

6,575.413

нI 74.534 2,05%
3,559,964 97,95%

. .....;

то ще участват двамата канди
дат-президенти, спечелили най- 
много гласове, да се проведе в 
неделя на 13 октомври от 7 до 20 
часа на избирателните секции, 
които бяха уточнени с решение
то за първия тур на 29 септем
ври.

У

55,5% от общия електорат в 
Сърбия.

ДУШАН МИХАЙЛОВИЧ:Въз основа на окончателните 
резултати, които във вторник 
съобщи Републиканската изби
рателна.комисия (РИК), в бало-

Останалите осем кандидат- 
президенти поединично спече
лиха под 4,5% от гласувалите

Ъ (На 3 стр.) НЕ СМЕ
ВЪНШНОТО МИНИСТЕРСТВО НА СРЮ ПО 

ПОВОД ИСКА НА ОС В БОСИЛЕГРАД 
БОЛНИ ОТ ОБЩИНАТА ДА СЕ ЛЕКУВАТ В 

БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВА

•По броя на населението си Чехия е единствената страна 
в Европа с по-малка престъпност от Сърбия ‘Наскоро 

ОВР в Босилеград ‘Югославия и България 
трябва да имат спогодба за двойно гражданствоКОНВЕНЦИЯТА 

НЕ ПРИЗНАВА 

БОЛЕСТ

началник на

Промените в полицията се виждат, тя все повече става модерен 
гражданите. Реформата все още е в ход, сега сме на”сервиз на

половината път. Важното е, че със съдействието на международ- 
общност, преди всичко на Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и Европейския съюз 
за реформата, която Правителството

пата

направихме концепция 
ирис. Работата на полицията е отворена, за разлика от преди, 
когато ръководството на министерството беше корумпирано и 

беше подложено на политически натиск. Извършена е де- 
понеже организираната

* Подписаната през 1957 година Конвенция за социална 
осигуровка между ФНРЮ и Република България, която

възможността насе-все още е в сила, не предвижда 
лението от крайграничните среди да получава здравна 
защита в съседната държава. Такава възможност не се 
допуска и от новата спогодба между двете държави

когато
и дскриминализацня,политизация

престъпност беше в сговор с върха на полицията.
Това заяви пред в-к „Братство” и Радио Босилеград мин

истърът на външните работи на Сърбия Душан Михайлович, 
който пребивава миналата седмица в Босилеград, където Нова 
демокрация, чийто лидер е той, формира общинска организация.

(На 4 стр.)

Поетеса и 

художничкаМинистерството на външните работи на СР Югославия не прие 
на Общинската скупщина в Босилеград

помощ, да се 
Кюстендил. (СТР.7)

(На 6 стр.) РЪКОВОДСТВОТО НА ИЗДАТЕЛСТВО "БРАТ
СТВО" В ДИМИТРОВГРАД

МИТНИЧЕСКИ СПРАВОЧНИК
у'/ Г

А й IN А
,^С/0051.АУУ)^^

ДОГОВОРИ ЗА 

РАЗШИРЯВАНЕ НА 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
всичко,

КОЕТО ТРЯБВА ДА 

ЗНАЕТЕ

,АРИН_

I Миналия петък в Димитровград пребивава ръководният 
издателство "Братство", начело с новоназна- 

директор Велимир Костов.
екип на 
чения(Стр. 5)

(На 3 стр.)
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СЪСЕЛИТЕ (5? БАЛКАНИТЕ СВЕТЪТ _
}ШИ 'ОТ ь

българският президент в
ПЪРВАНОВ ПЛЕДИРА ЗА НОВА 

ПЪТНА КАРТА

4 октомври 2002 г.

ОШтШ Ъ1\ГМ>Ш\В НАЧАЛОТО НА СЛЕДВАЩАТА СЕД
МИЦА В БЕЛГРАДУТРЕ В ЧИКАГО

Ще се 
открие 

югославско 
консулство

РЕГИОНАЛНА 

МИНИСТЕРСКА 

СРЕЩА
всички среши в Брюксел за 

на България към ЕС

октомври. Повод ТВ визитата Д Президентът Георги Първанов
” Европалия-България 2002 и аудиенция при крал Алберт Втори и

и обяд в чест иа българекяя държавен глава и

На 5 октомври в 
американския град 
Чикаго ще бъде 
открито генерално 
консулство на СР 
Югославия, съобщи 
външното 
министерство.

В началото 
чикагското
консулство ще върши 
основни консулскии 
функции,каквито са 
издаването на 
документи за 
пътуване и визи и ще 
приема искове за 
получаване на 
югославско 
гражданство.

Югославия и САЩ са 
се договорили за 
откриването на 
генерални 
консулства и в Ню 
Йорк и Лос 
Анджелос.

I на БалканитеЗа либерализация на търговията

осемте страни членки на 
Югоизточна Корона в наче
наМинистрите на търговията 

Процеса за сътрудничество в 
лото на следващата седмица ще се съберат на Междуна
роден делови форум та либерализация па търговията и тър
говските облекчения в региона. Целта на участниците в сре
щата и па Югославия, конто председателства Процеса за 
сътрудничество, е да се даде тласък па започналите вече 
преговори за свободна търговия между страните в региона, 
подписали Меморандума за разбирателство и либерализа-

съпругата му. делегация са министърът на външните
Сред чле110Петс па йь Р « мшш<ггьр „о европейските въпроси

работи Соломон Паси, гне У Стефан Данаилов, председател на
и главен преговаряш за • • ' д , Палисва, заместник-министър
парламентарната комисия по кУл^ ^п „„ Националния комитет
» Е в роиал ия-Бъл га р и я Иш”/.ю-а пикът „а България в Белгия и НАТО 
ЕмГвъ еп, «Щ|аш.кът „а България „ Европейските общности Станислав
Даскалов.ция на търговията.

Срещата се организира от съюзното правителство (мин
истерствата на външните работи и за икономически връзки 
с чужбина) н Югославсклата стопанска камара в сътруд
ничество с асоциацията на търговските камари на балкан
ските страни.

Освен Югославия, членки на Процеса за сътрудничество 
в Югоизточна Европа са и Албания, България, Гърция, Ма
кедония, Румъния и Турция, докато Хърватия има статут на 
наблюдател. 4

На Белградския бизнес форум сс очаква да присъства и 
генералният директор на Световната търговска организа
ция Майк Мур, както и висши представители на други меж
дународни организации.

НАТО ще бъде сред темите наПоканата към България за членство в

дателя на
да тел и министър па външните работи, и др.

отбранителна политика на ЕС и с Жан-Люк Деан, заместник-председател на 
Конвента за бъдещето на ЕС и бивш премиер на Белгия.

Белгия е на едно от първите места сред инвеститорите в България и от 
белгийска страна има желание за увеличаване на инвестициите. През
идентът Първанов говори пред близо 100 представители на едрия оизнес от 
”ЕЬеси11Уе С1иЬ Ве^ит”, който обединява шефовете на най-големите 
белгийски и многонационални фирми в Белгия.РАЗГОВОР С ПОСЛАНИКА НА СРЮ В СОФИЯ ЧЕДОМИР 

РАДОЙКОВИЧ КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО 
НА БЪЛГАРИЯ В ЕСОТНОШЕНИЯТА НИ С 

БЪЛГАРИЯ СА 

НАЙ-ДОБРИ В 

ПО-НОВАТА ИСТОРИЯ

Седмото заседание на Конференцията по преговорите за присъединяване 
на България към Европейския съюз на ниво министри се проведе във 
вторник в Брюсел, като делегацията на ЕС бе ръководена от Пер Стиг 
Мьолер, министър на външните работи на Дания, в качеството му на предсе
дател на Съвета на министрите, съобщиха от дирекция ” Информация и 
връзки с обществеността” на Министерството на външните работи.

Конференцията по преговорите за присъединяване направи заключение,
позволяваче постигнатият напредък в областта на финансовия контрол 

закриването на преговорите по Глава 28 "Финансов контрол” и потвърди 
постигнатите договорености на ниво заместник-ръководители на делегации 
за закриването иа преговорите по Глава 25 "Митнически съюз”. В резултат 
на министерската среща общият брой на закритите глави от бъдещия дого
вор за присъединяване е 22.

жители. Регоинът Видин - 
Калафат - Зайчар обхваща 
около 600 хиляди жители. 
Значи ние и по този начпм 
вече сме влезли в Европа, с 

настояваме 
между

съседите да се повдигнат 
на най-високо равнище, а 
успехът на съседа да се 
счита и като собстрен ус
пех. Това, ще признаете, е 
най-добрият билет за вли
зане в Европа.
*Не мога да не би попитам 

! кога всичко това ще го 
почувства и обикновеният човек, който ми
нава границата? Защото тази сутрин, 
идвайки тук, аз почти два часа чаках на 
границапш? ъ
—Преди два дни се проведоха и разговори 

между министрите на вътрешните работи иа 
СРЮ и България и тук конкретно е до
говаряно как всичко това да се реализира на 
практика и аз се надявам, че това ще стане 
наскоро.

* Според Вас има ли Димитровград своя шанс 
6 тези разговори и, разбира се, около коридор 
нолсер 10, към който принадлежи?
—Още как! На 18 октомври ще имаме семи

нар в гр. Кладово, на който ще бъде изнесена 
програма за начините на изготвяне на соб
ствени програми в общините, намиращи се в 
споменатите региони, въз основа на които ще 
се търсят средства от чуждестранни донори. 
Понеже става дума за недостатъчно развити 
градове край границата, наясно сме, че само с 
регионално сътрудничество може да бъде 
прекратен отливът на населението и да бъде 
насърчено икономическо развитие на тези гра
дове.

Изложбата на Сава Шума- 
нович в Соф|уз на 25 септември 
т.г. бе удобен момент да попи- 

посланика на СРЮ в В своето експозе минситърът на външните работи Соломон Паси изрази 
очакванията на България от Европейския съвет в Копенхаген за реал
истичен график и за скорошно приключване на преговорите н членство в 
Европейския съюз не по-късно от 1 януари 2007 г. Комисарят по разширява
нето на ЕС Гюнтер Ферхойген посочи, че в Редовния доклад за 2002 г. 
Европейската комисия ще препоръча пълна, подкрепа за членсвото на 
България. Равното третиране на България ще бъде основен приоритет в 
препоръките на Европейската комисия. ' >

таме
София Чедомир Радойкович и 
за някои неща, които не са свър
зани само с културата. Той лю
безно се отзова на нашата по-

което
отношенията

кана.
*Г—н посланик, освен култу
рните връзки между двете ст
рани, какво е направено през 
последните години за подобря
ването на отногиенията меж
ду двете съседни страни?
—Мисля, че сме постигнали 

много. Най-напред политическите отношения 
днес са най-добри в модерната история на 
Югославия и България, което е охрабряващо. 
Започнаха да се решават и икономическите 
проблеми и към края на годината трябва да 
бъде подписана спогодба за свободна тър
говия. Разговаряме за пътя Ниш-София и 
търсим начини за неговото изграждане, а 
стопанските дейци от двете страни се срещат 
постоянно, за да могат след подписването на 
споменатата спогодба да работят без препят
ствия, тъй като тогава би трябвало да бъдат 
премахнати митата. Аз бих изтъкнал и по
хвалил регионалното сътрудничество, което 
на практика започна от базата, т.е. от 
общините и градовете край границата. На 24 
септември се проведе среща между минис
трите на външните работи на Румъния, 
България и Югославия, които по символичен 
начин откриха сътрудничеството в рамките на 
еврорегиона ” Дунав 21^’, в който са осем 
града от Сърбия, девет от България и пет от 
Румъния. Мога да кажа, че на 25 октомври в 
македонската столица ще бъде установен още 
един еврорегион: София - Ниш - Скопие. Този 
регон ще обхване 80 града и почти 6 милиона

БЪЛГАРИЯ ТЪРСИ ПОДКРЕПА 
ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

ЗА АЕЦ КОЗЛОДУЙ
Президентът на България Георги Първанов призова членовете на 

Европейския парламент да подкрепят плана на страната да запази работещи 
двата ядрени реактора след датата, па която ЕС настоява те да бъдат 
затворени, пише,Кей(ег$.

България е една от бившите комунистически страни, която води прего
вори за присъединяване към ЕС и част от тези преговори е и бъдещето на 
строената по съветско време атомна електроцентрала. ’

Преди месец България обяви, че ще затвори двата си най-стари реактора 
централата в Козлодуй през 2006 година, но отправи молба другите два да 

продължат работа и след планираните дати за спиране през 2008 и 2010 
година, тъй като са сигурен и важен генератор на електроенергия. За послед
ните два модерни реактора не е определена дата за затваряне. ‘

Въпреки че ръководител на

в

преговорите с България е Европейската 
комисия, президентът Георги Първанов се надява, че Европарламснтът ще 
подкрепи неговата позиция. В послание, прочетено от пратеник на сесия иа 
парламента, Първанов заявява, че Еврокомисията трябва да се съгласи 
реакторите да бъдат проверени от независими експерти. Ако те обявят, че 
реакторите са сигурни, ЕС трябва да спре да настоява те да се затворят 
по-рано.

Група от 20 депутати от Европейския г* 
ларация, подкрепяща българската позиция. 

"Мислим, че ще е коректно да

парламент вече са подписали дск-

се направи нова техническа проверка на 
трети и четвърти блок на АЕЦ-Козледуй”, заяви финландският депутат-дсс- 
ноцентрист Пия Нора Каупн след заседанието. България не е сред страните, 
които очакват да получат покана за членство в ЕС през 2004 година, но се 
надява да бъде включена в следващата вълна на разширяване на пакта, 
заедно с Румъния. За да сс присъединят към ЕС, държавите-кандидатки 
трябва да изпълнят тежките изисквания па Брюксел.А.Т.



"5* СЕДМИЦАТА Щ4 октомври 2002 г.

ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ
ДИМИТРОВГРАД

КАЗАХА СЛЕД 
ПЪРВИЯ ТУР

Кощуница: 

УВЕРЕН 

СЪМ В 

УСПЕХА СИ

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ЛАБУС, 

ПЕРИФЕРИЯТА ЗА 

КОЩУНИЦА И 
ШЕШЕЛ

Миролюб Лабус:
ОЧАКВАМ
ПОБЕДА

* Прекратяването на реформите е пагубно за
Сърбия

Кандидат-президентът на група граждани Миролюб 
Лабус изрази удоволствието си от факта, че в първия 
кръг на президентските избори в Сърбия е спечелил 
почти един милион гласове, като подчерта, че очаква 
победа в балотажа.

Лабус благодари на гласувалите за него граждани и ги 
призова да гласуват и на балотажа, като изрази увер
еността си, че тогава ще спечели гласовете и на неопре
делените досега избиратели.

Десетината ми съперници се опитаха да злоупотребят 
трудностите в провеждането на реформите, но аз го
ворих истината пред гражданите. Истина е, че Сърбия е 
на добър път и че всичко ще приключи благополучно, 
каза Лабус пред журналистите в избирателния си щаб.

Той смята, че една трета от избирателите са ” гласу
вали за миналото”, а за съжаление, двете трети от гласу
валите през октомври 2000 г. избиратели са се разделили 
по въпроса трябва ли да спрем или да продължим рефор
мите. Аз им поръчвам, че спирането на реформите е 
пагубно за Сърбия и призовавам всички избиратели 
непременно да гласуват, понеже ни предстои тежък път 
към Европа, докато най-трудното вече е зад нас, каза 
Лабус.

Изборната надпревара продължава, разликата от 100 
000 гласове е незначителна и аз предвестявам интересна 
кампания през следващите две седмици, добави още той.

Дали поради дъжда, който непрекъснато валя по време на 
изборите в неделя или заради факта, че избирателните места са 
намалени само на 17, на територията на Димитровградска община 
за пръв път броят на гласувалите бе малък - едва 55,15 % от 

9 851 избиратели или 5 433.
Излезлите пред избирателните урни се определили най-много 

за Воислав Кощуница - 1 881 или 34,62 % и за Миролюб Лабус - 1 
357 или 24,98 %. Изненадващо е 
който на територията
гласа или 16,73% от избирателите. Останалите президентски
лТо," "ечсл*™о-малкоот 5 % от гласовете: Еук Дращкович - на предварителните резултати от 
4,05 /о, Вата Живоннович - 3,88 /о, Бранислав Ивкович - 1,38%, изборите, че поради големия брой канди- 
Томислав Лалошевич - 1,20%, Вук Обрадович - 1,93%, Небойша 
Павкович - 4,95%, Борислав Пелевич — 2,56% и Драган Раденович 
-0,42%.

записаните

*Сьрбия се нуждае от нова Кон
ституция и закони

Кандидат-президентът на ДСС Воис
лав Кощуница заяви след обнародването

класирането на Воислав Шешел, 
Димитровградска община спечели 909на

кан-

дати беше трудно да се избегне балотажа 
и че той очаква този път да гласуват и 
онези, които се въздържаха в първия 
кръг.Ако се анализират резултатите, стига се до извода, че изби

рателите в центъра на общината, по-точно в централната част на 
града (тези, които са гласували в Центъра за култура) са се опре
делили за Миролюб Лабус. Тук той е спечелил 327 от 909 валидни 
гласа. Колкото повече се отдалечаваме от центъра, гласовете 
печелят Кощуница и Шешел, за да се стигне до там, че в Желюша, 
Белеш и Гоиндол лидерът на радикалите е на второ, а в Куса врана 
на ^ърво място.

- Аз съм уверен в успеха на политиката 
и на програмата, за които се застъпвам и
вярвам, че с тях са съгласни и мнозин
ството от нашите граждани, каза той.

Лидерът на ДСС подчерта, че съпер
ниците му Воислав Шешел и Миролюб 
Лабус са екстремни, въпреки че по навик 
това определение се приписва на Шешел, 
понеже, както той посочи, в случая Лабус 
става дума за един опит на некритично 
приемане на чуждите условия без пра
вови рамки за това.

А.Т.

БОСИЛЕГРАД

ГЛАСУВАХА САМО 

45,55 НА СТО СПОРЕД СВЕДЕНИЯТА НА ЦЕСИД

В БАБУШНИЦА - ШЕШЕЛ, А В 

ПИРОТСКИ ОКРЪГ - КОЩУНИЦА
Поведението на гражданите на Босилеградска община на през- 

иденските избори почти по нищо не се различаваше от това на 
хората в цяла Сърбия. Те предпочетоха Воислав Кощуница, който 
спечели доверието на 44,69 сто от гласувалите, на второ място е 
Миролюб Лабус (19,75), а на трето Воислав Шешел (17,48).

За разлика от всички досегашни избори в общината, сега В Бабушнншка община право да гласуват са гласове е получил д-р Воислав Кощуница-14610
участието на гражданите беше сравнително слабо - отзоваха се имали 13 642 гласоподаватели. Пред изборните (27, 64 на сто), след това д-р Воислав Шешел - 12 
само 45,55% от записаните в избирателните списъци 9188 души. урни са се озовали 8 198 души. 263 бюлетини са 972 (24, 55 на сто), д-р Миролюб Лабус - 10 916 
Някои смятат, че тази ниска активност е била продиктувана от били невалидни. Най-много гласове е получил (20, 65 на сто), Вук Драшкович - 2961 (5, 60 на 
силния дъжд през деня, други, че политическите партии не са д-р Воислав Шешел-2669, след това д-р Воислав сто), м-р Борислав Пелевич - 2738 (5; 18 на сто), 
действали достатъчно, докато трети са убедени, че в общината Кощуница - 2395, д-р Миролюб Лабус- 1009, Вук Велимир Бата Живоинович - 2615 (4, 95 на сто), 

пълнолетни граждани, колкото са включени в изби- Драшкович - 490, Небойша Павкович - 462, Небойша Паковнч 2285 (4,32 на сто), д р Бранис-
Велимир Бата Живоннович - 400, м-р Борислав лав Ивкович - 965 (1, 83 на сто), д-р Вук Обра- 
Пслсвич - 217, д-р Бранислав Ивкович - 131, д-р дович - 643 (1, 22 на сто), Томислав Лалошевич -

и 480 (0, 91 на сто) и Драган Раденович 150 (0, 28 на

няма толкова
рателните списъци.

На 30 избирателни пункта, от общо 34, най-много гласове 
получи Кощуница. Лабус имаше превес в четири - един в Босиле- Вук Обрадович - 85, Томислав Лалошевич - 48 
град (от съществуващите четири), в Милевци и Долно Тлъмино, Драган Раденович - 29.
докато Шещел беше пред Кощуница и Лабус в Горна Лисина. В Пиротски окръг е имало общо 89 236 изби-
д ---- ратели. Гласували са 52 866 от тях. Наи-много

сто).
Б. Д.

В.Б.

к\
РЪКОВОДСТВОТО НА ИЗДАТЕЛСТВО БРАТСТВО В ДИМИТРОВГРАД

•ДОГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
>!

—;ш. \
екип но издотелство "Братство", , гI Димитровград пребивава ръководният 

Велимир Костов.Миналия петък в 
начело с \новоназначения директор

назията. Предстои да се дого- 
притур-Представителите на ”Брат- люстпи пр0екг„„ др. Бсчпе ко,,- яе|)иодиката 11а

отсъствието на председателя, тря вада библиотеката са учениците ще проявят много по
биха приети от председателя на всче- б сдо. ГОлям интерес към вестника, а,
Изпълнителния отбор Емил Со- ^еД „ брой книги, от друга стра,,а, те ще получат
КОЛ°В- мМежГве-инГ”Брат- издадени от"” Братство”. възможност за журналистите-

между вестни | в ДимитровГрадската пшна-

чииите за преодоляване на въз- ^”о„П^‘Д"яардДа с изпълнява- тата па
никналите проблеми и по-на- „ ж1,осгга директор "Ми- град досега почти не се появя- 
татъшиото сътрудничество. шия д ов 0свс1, за рЯзп- ваха на страниците на вестник формации към

След кратката среща в общи- лисав " ' на вест11ИКа ” Братство”, а косато това ста- вения
иата представителите па Брат- рострл 6еше разг0ва- неше, то беше със закъснение, сложи край на тази практика,
ство” посетиха Народната биб- сред уче ц > оститс за констатирано бе по време на като същевремено е договорено 
лиотека, където преведоха раз- ряио и за да или ПО_ среЩЯта с управителя на митни- в ” Братство” да бъдат публику-
говори с директора Иван И. печатане „рнтурка цата Иван Дончев. Причините вани основните митнически пра-
Иваиов за сътрудничество пре- точно която взцЯЛ0 би- за този пропуск най-често са „ила, конто всеки минаващ гра-
димио в областта на книгоизда- к ьм ятвя ’ 11е1Ш1,ите от Гим- били субективни, персонални, цицата трябва да знае. По този
валето, за реализацията на съв- ха подг

ш Шт,
на митницата в Мшитровград

л

При Иван Аенчев, управител
тенията 
ство” и локалната* власт, за ла

ски изяви.'
Повилите, свързани с рабо-

митницата в Димитров- тъй като досега журналистите 
винаги са били насочвани за ин- 

Пирот. В откро- 
разговор бе решено да се

ще се до-начин митницата 
ближи до обикновения гражда
нин.

Най-отговорните 
” Братство” накрая присъства
ха на промоцията ий книгата па 
Биляна Антова ” Лирика”, изда
дена от нашето издателство.

хора в

А.Т.
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ОЩЕЕДНГолГич”«л™РАДСКАТА
*5? ОБЩЕСТВО (>ОШшШВ'

КОЩУНИЦА И ЛАБУС ЩЕ ИМАТ
ТВ ДУЕЛ

ПРЕД БАЛОТАЖА

ФОРМИРАНА НД 

ДВИЖЕНИЕ ЗА 

БОСИЛЕГРАДI Лабус прие поканата на РТС, а ДСС е за Медия центъра
1121 псички елек-Кандидатът ма група граждани за президент па това предлагат "рнко ■ФВДавятс 

Сърбия Миролюб Лабус прие поканата на Те- ториннн медии и е граната. нодпред-
левизия Белград за два дуела но националната Шефз.т па Н|>б<Ч”"яв« "
телевизия където да съпостави програмата и ста- ссдатслят па ДСС Дрипи Марти шпии смята, телевизия, където да „а дсс „.й-добре е да приемат добрите услуги на Медия

центъра.
- Струва ми се, че това предложение е много до- 

|це се осигури най-голяма гле- 
интсрсссн дуел. Разбира

I подпредседател 
на Изпълнителния съвет

е Любен Дионисиев,•Лредсед 
Стойне Борисов, а председател 
Наташа Тодорова

ател

новнщата си с тази па 
Воислав Кощуппца, съобщи РТС.

Националната телевизия предложи на каидндат-
едиочасови термина за дуел пред бро, защото 
вторник, на 8 октомври, и

формирана общинска организация на партията 
добавено локал-нагри- 

й название е Нова демок-

В Босилеград е
Михайлович, към която етака

в даност за този несъмнено
се, с това трябва да се съгласи и изборният щао на 
господин Лабус, а е ясно, че и РТС би го предавал 
пряко но своя канал - каза Марпнпанип.

на Душан
гггичиото определение, така че пълнотооти шото 1 Босилеград. Най-напред с едноминутно мъл-

Милан Мицов, които 
създаване на об-

президентите два 
камерите 
четвъртък, на 10 октомври в 20 часа.

Белградският Медна център също така покани 
двамата кандидат-президенти да съпоставят про
грамите сиЪрсд камерите в този център, като при

във
рация - Движение за
чанис беше отдадена почит към починалия 
беше председател на Инициативния комитет за 
щинската организация. На учредителната скупщина, на която при- 
еъства и лидерът но партията, както и представителя яа неин 
организации от няколко градове, за председател ое ^бран Люоен 
Дионисиев, строителен техник, за подпредседател Стойне Бори
сов, водач на рейс в „Автотранспорт”, а за председател на Изпъ - 
нителния съвет Наташа Тодорова, продавачка.

Новодемократите подчертаха, че партията им е силен демок
ратичен център между левицата и десницата в Съроия, че са ко
ректни и към едните, и към другите, но че могат да оъдат „люти 
противници и на едните, и на другите. Казаха, че една от спе- 
цифичиостите им е, че са локал-патриоти, според които центъра 

„моето селище”, че силно настоявали да се развиват

ПАРТИИТЕ ПРЕД 
БАЛОТАЖА

ДИМИТРОВГРАД

Учреден ОО 

на ДДС
президентските избори вЗа успешно приключване на 

Сърбия е необходимо в балотажа да гласуват 50% +1 от общия 
електорат п Републиката, повеляват Конституцията и зак
оните. Известно е обаче, че нашите избиратели не са толковаПреди броени дни в Димитровград бе 

учреден Общински отбор на Движението 
за демократична Сърбия (ДДС); На 
учредителното събрание присъстваха 
Нсбойша Михайлович, председател на 
Изпълнителния отбор на ДДС, и Алек
сандър Маринкович, генерален секретар 
на тази партия.

За председател на димитровградската 
организация на ДДС бе избран Владо 
Уичар. Членове на отбора са Бобан 
Велев, Ясмина Грашаревнч, Трендафил 
Каменов и Цветан Петров.

отзивчиви, както при първо гласуване.
Бстествсно е, че сега започват калкулациите и прсс-

кой ще се на света е в
средите, в които действат.

-Босилеградска община, когато 
притежава онова, което другите нямат и мисля, 
нейното предимство. Екологично чистата среда например е преди
звикателство за развитие иа туризъм и производство на здрава 
храна. Всичко това трябва добре да се изпланира и да започне да 
се действа, каза Михайлович.

кой кого ще подкрепи в балотажа,мятанията
въздържи, а кой ще ппризовс к ъм бойкот.

Досега за бойкот се обвявнха лидерите на две политически 
партии - Борислав Пслевич (ССЕ) и Владан Батич (ДХСС), 
докато лидерът на СПО Вук Драшкович заяви, че неговата 
партия няма да подкрепи ннто Кощуппца, нито Лабус, но до
бави, че всичко това трябва да решат органите на партията му.

Становището на Драшкович и Пслевич не е толкова важно, 
тъй като те спечелиха общо 300 000 гласове. Много по-важно е 
становището на радикалите, чийто лидер спечели над 800

става дума за развитието й, 
че тъкмо в това е

политическо пространство в общи-На относително малкото
НД - Движение за Босилеград е 13-та политическа партия.

В.Б.
пата

хиляди гласове.Б. Д.

НЕ СМЕ КРИМИНАЛНА ДЪРЖАВА
гражданство. Като съюзен депутат, 
можете ли да кажете защо няма 
такъв документ и трябва ли да има?

- Не зная защо няма, честно да кажа,

се, и създават допълнителни разходи. 
Местни хора от време на бреме реаги
рат, смятат, че държавата няма 
доверие на българите. Какво мислите 
по пюзи въпрос?

(От 1 стр.) Това са факти, които показват, че 
Сърбия не е царството на престъпността 
и че тя намалява. Като се има предвид, че 
сме страна в преход която през послед
ните години преживя големи сътресения, 
както и факта, че в останалите страни в 
преход престъпността беше далече по- 
голяма, аз съм доволен от резултатите на 
тази институция. Истина е, че успехите 
'ни намаляват от фактът, че не успяхме 
да препредадем на съдебните органи 
извършителите на няколко неразкрити 
дела от миналото, както и на две-три от- 
както аз съм министър.

| * Някои политици казват, че сме 
| страна с изразена престъпност.
| Какви са официалните преценки,
* полицията все още ли е на крачка 
| след престъпниците ?

аз си мислех, че съществува, защото мал- 
- Не мога да говоря за митничарите, но цннетвата, и от една и от Друга страна, са 

става дума за инертност, мост между нашите народи, а не някаква 
пречка. Аз си мечтая, принадлежа към 
онази политическа опция, която вярва,

мисля, че 
Крайграничната полиция не е в състава 
на местната полиция и СВР Враня, но е

-Не са прави онези, които казват, че 
Сърбия е страната с най-голяма 
престъпност в Европа. Напротив, далече 
е зад повечето развити страни, например 
от Германия, Франция, Австрия, или от 
съседните, да кажем от Унгария и 
България. Проучванията и ста
тистическите данни показват, че Чехия е 
единствената европейска страна с по- 
малко углавни дела от нас, разбира се, 
като се има предвид броят на населенето. 
По ефикасност нашата полиция е пред 
много други, всъщност е и по-ефикасна 
от средното европейско равнище.

Ето данни за углавните дела и за разк
ритията на полицията през осемте ме
сеци от годината. През тоя период имаше 
общо 63 720 углавни дела, а през същото 
време миналата година 78 758, което 
показва, че престъпността е намаляла с 
19,1 на сто. С 22,8 процента спадна 
общата престъпност - миналата година 
имаше 70 231 дела, а сега - 54 205. 
Полицията повиши ефикасността си и 
при разкриването на стопанските 
престъпления. Миналата година бяха 
разкрити 8527 такива дела, а сега - 9515. 
Това

управление в министерството като цяло, 
така че

че всички ние утре ще имаме още едно 
просто сме забравили, а след гражданство - европейско, че ще бъдеме 

това не е имало заинтересувани хора от граждани на общата европейска къща. 
местното население, които да постъпят Със свои колеги в съюзния парламент 
в крайграничната полиция, а сетне да 
бъдат назначени на работа в своето

ще задвижа въпроса защо не сме регули
рали това, ако вече сме го решили с други 

място. Тогава не би имало допълнителни страни. Преди няколко дни министър 
разходи. Не трябва да се забравя, че мит- Свиланович трябваше 
цицата и полицията са изпращали хора Сараево, 
от една митница, т.е. полицейска станция

5% БЪЛГАРИ В СЪСТАВА 
НА СВР ВРАНЯ да замине в 

където да подпише спо
разумение по тоя въпрос с Босна и Хер
цеговина. През последния период има
хме много проблеми с нея, а с България 
нямаме проблеми в ннто една област,

* жичният, състав на полицията от
говаря ли на националния състав на 
населението 6 Сърбия ?
- Това зависи от самия край, но най-до

бре е решено във Войводина. Може би 
някъде още трябва да се действа, в това 
отношение, та състават на полицията да

в друга, за да се осуетява корупцията, 
каквато имаше преди. Тези две неща 
трябва да се отделят и мисля, че всеки, 
който е заинтересуван трябва да поиска 
да бъде приет в службата на ' 
крайграничната полиция.

* В Отдела на вътрешните работи 6 
Босилеград от няколко месеци няма 
началник. Как функционира 
службата, кога ще бъде назначен 
началник и ще се намеси ли полипш- 
ката в това ?

така че не виждам причина, която да 
пречи на подписването на такава спо
годба възможно по-бързо.

* Министерството на правосъдието 
увеличи заплатите на съдиите, МВР 
оповестява, че ще покачи заработ- 
ките на полицаите. Като министър 
и член на Правителството лигелите 
ли, че 6 страната са по-лсаловажни 
останалите професии, например 
просветните работници и лекарите?

отговаря на националния състав на насе
лението, например в средите с албанско 
население, в Рашка област трябва още 
някой друг процент от редовете на 
мюсулмаиите и босняците. Съставът на 
полицията, когато става дума за българ
ската национална общност, отговаря
преди всичко на територията на Пчински пР°блеми във функционирането 
окръг и СВР Враня. В състава на тази службата, така че това беше основната 
служба има около пет на сто българи, а 
почти толкова са и българите в окръга.
Но смятам, че това е по-маловажно,

Мисля, че тук няма особени
на

- Като министър на полицията трябва 
настоявам те да имат по-големн 

въпрос. Втората причина е тъкмо заплати, понеже сегашните са малки. Но
показва, че инспекторите по 

стопанска престъпност работят по-до- 
бре. Полицията повиши ефикасността 
си тъкмо при най-тежките углавни дела, 
каквито са убийствата, изнасилването, 
тежките кражби и изнудването. Про
центът на разкриване на убийствата ми
налата година беше 60,86, сега са разк
рити 67,24 на сто от тези най-тежки дела, 
през 2001 г. бяха разкрити 85,42 на сто 
делата на изнасилване, а сега 87,50, при 
тежките кражби миналогодишният про
цент беше 28,05, а сега - 59,15, разкрива
нето при изнудването, (репетирането) от 
89,09 на сто сега е увеличено на 94,7 про
цента.

причина да не се бърза с решаването на да 
този
политиката, която се опита да се намеси 
в кадровата политика на полицията и в 
назначаването

'Правителството зная 
и затова

като член на 
възможностите на

На настоявам да се запази досегашното
отколкото факта, че вратите на 
полицията и на полицейските училищни
институции са отворени за всички, днешните разговори в СВР във Враня се 
Особено |уи е драго, че на приключилия Д°гов°рихме тоя проолем да се обсъди и цификата 
курс за жени-полицаи в Куршумлийска Реши наскоро, 
баня сред трите най-добри беше 
българка.

страната
на началник.

съотношение, като се имат предвид еле
на полицията. Откакто аз 

станах министър загинаха 15 полицаи, а 
65 са тежко или леко ранени. Но ако 
искаме да имаме добри преподаватели на 
децата си и лекари, които ще се грижат за 
здравето ни, трябва добре и да ги възна
градим. Мисля, че Правителството води 
политика в тази насока.

СПОГОДБА С БЪЛГАРИЯ 
ЗА ДВОЙНО 

ГРАЖДАНСТВО?
* На гранично-пропускателния пункт 
„Рибарци“ повече от полицаите, а 
такъв е случаят и с митничарите, са 
от вътрешността. Всеки ден по две- 
три коли идват и се връщат, разбира

* Между Югославия и България не 
съществува спогодба за двойно В.Божилов



4 октомври 2002 г. БИЗНЕС 0? ИКОНОМИКА ШшШ о
СЪРБИЯ ИМА ПРАВОТО 

ДА СЕ ГОРДЕЕ
ЗОРАН джинджич

КОРИДОРЪТ К-10 Е 

ПРИОРИТЕТ НА СЪРБИЯПреди известно време Правителст- 
Репуолика Сърбия задвижи ка

мпанията ” Гордеем се със Сърбия” с 
цел гражданите в Републиката да 
познаят с това, какво е направено за 
тяхното благоденствие

увеличени и социалните добавъчни, 
ито при това се изплащат без 
нение.

ко-вото на
закъс-

Премиерът на Сърбия Зоран Джинджич 
ирис във вторник председателя на Светов- 

циалните институции само през 2001 го- ,,ата организация за пътища Вим Всстерхюз 
Дина са изразходвани почти един мили- и заместиик-генсралния секретар на Евро- 
ард динара, което е повече, отколкото пеакста конференция на транспортните ми

нистри Ален Рейдери, както и представители 
на Третия международен конгрес 
щата в Югоизточна Европа, който започна на 
2 октомври в Белград, съобщи пресслужбата 

__________ _ ^ „ сръбското правителство.
И ДОМОВе в ъРбия* ПостР°е- Гостите подчертаха значението на геогра-

ни са 22 и се строят 18 нови училища.
За пръв път след десет години

Премиерът Джинджич изтъкна, че в мо
мента най-важният приоритет на нашата ст
рана е изграждането на регионалния коридор 
К-10, защото това е предпоставка да до
стигнем нивото на транспортните критерии 
на развитите страни в Европа, както и заради 
многостранното значение на този прокт за 
стопанското ни развитие.

В разговора, в който участваха и минис
търът на транспорта и телекомуникациите 
Мария Рашета Вукосавлевич и директорът 
на Пътната дирекция Тихомир Тимотисвич, 
е оповестена готовността на нашата страна 
да станс регионален център на Световната 
организация за пътищата в Югоизточна Ев
ропа, се посочва в съобщението.

За реконструкция и ремонт на со-се за

ел е д демокра
тичните промени през 2000 година. В 
рамките на тази кампапия, която, как
то заяви премиерът Зоран Джинджич, 
не може да се смята за подкрепа на кой- 
ТО и

през цяло едно десетилетие преди това. 
Заплатите за пъти-на просветните работни

ци са увеличени седемкратно, поправс- 
са 1 200 училища, както и всичкида било кандидат-президент, по ед- 

министерствата открива ежедне
вно вратите си за обществеността

обещаното, стореното и за 
това, което предстои да бъде изпълне

ни
нано от

и да- фското положение на нашата страна за 
целия регион и изтъкнаха, че заради иконо- 

равен ремонт на елекстроенергийните мичсското развитие на региона е необходимо 
капацитети, за което са изразходвани пътната инфраструктура да бъде в преден 
над 350 милиона евро и поправени 500 
километра пътища в Републиката.

Имаме причина да се гордеем и със

ва отчет за
е нап-

но.
Сега потребителската кошница ст

рува 1,72 средни заплати, за разлика от 
септември 2000 г., когато бяха необхо
дими 5,69 такива заплати, понеже през 
този период средната заплата е увели
чена 3,6 пъти.

През същия период минималната'за
плата е повишена цели 14 пъти и от 208, 
сега възлиза на 3 915 динара, а средните 
пенсии са тройно по-високи. С 300% са

план.

РАБОТНИЦИТЕ в КОБОС ОЩЕ ВЕДНАЖ КАЗАХА, ЧЕ НЕ 
ИСКАТ ДА СА В СЪСТАВА НА ЮМКОселскостопанското производство. Този 

отрасъл отчита увеличение между 15 и 
20%, при стабилизация на цените на се
лскостопанските и хранителни продук
ти, което повлия положително и върху 
доброто снабдяване на пазара.

НОСТАЛГИЯ ПОДАВА РЪКА
*Босилеградските акционери преди два месеца поискаха от Скупщината 
на акционерите в ЮМКО да се отделят, като подписаха и искане, но 
представители на компанията казват, че подписите трябвало да се заверят 
в съда *Конфекционерите настояват веднага да започнат да работят с 
френската фирма "Носталгия", т.е. преди да се изготвят документите за 
разделяне

Работниците в КОБОС - около 480, почти 
всички от конто са акционери, на събранието 
си в сряда още веднаж отстояха решението 
си да се отделят от ЮМКО. Акционерите 
отново заеха становището Скупщината на 
акционерите в компанията да пренесе акци
ите им в КОБОС и възможно по-бързо да се 
изготви разделителен баланс.

Драган Ристнч, директор на правната слу
жба в компанията, каза, че Скупщината на 
акционерите може да вземе решение за от
деляне от КОБОС само при условие, че пре
ди това се изготви разделителен баланс. Съ
щевременно той подчерта, че не му е извес
тно колко време ще трябва за изготвянето 
му - два, три или повече „месеца,
”това е работа за експерти”.

-Не е проблем да се отделите и да станете 
самостоятелно предприятие, но подписите, с 
които преди два месеца в качеството си на 
акционери поискахте топа от Скупщината на 
акционерите, не са валидни, докато не се за
верят в съда - каза той на събранието, като 
поясни, че сега е предоставил на предста
вители па КОБОС формуляри,в конто ак
ционерите трябва да попълнят личните си 
данни и да ги подпишат и заверят.

Работниците бяха готови да повярват на

Където е тънко, там се къса
директора и на добрите намерения на 
ЮМКО, но това не се случи, понеже той не 
отговори на въпроса им: „Защо като шеф на 
правната служба не казахте веднага, че ис
кът с подписите ни не е законно обоснован, а 
чакахте да изминат два месеца?”

След като председателят на ОС Владимир 
Захариев каза, че по този .начин ЮМКО се^ 
старае да ” купува” време и да държи работ
ниците в неведение и напрежение, а акцион- . 
ерите категорично казаха, че ще подишат 
нов иск за отделяне и не желаят да останат в 
състава на компанията, Ристнч напусна „мъ
чителните” разговори.

На събранието присъстваха и представи
тели на френската фирма „Носталгия”, чнй- 
то собственик бил от Църпа трава, като из
разиха готовност да установят сътрудничес
тво с КОБОС. - ” Готови сме веднага да ви 
дадем работа, но ЮМКО пи иска висок наем, 
така че не

Дойде есен, време е за туршии. На 
пазара чушки колкото щеш, само че на 
пазара в Димитровград не ти дават да 
избираш. Винаги съм се питал защо на 
пазара в Пирот същите продавачи- ле- 
сковчани, ти дават да избираш чушките, 
а в Димитровград - не. Можеш да се 
премираш за цената, но едва ли ще се 
пребориш с продавачите, още по-малко 
с продавачките.

А за туршията ти трябва олио, или 
зейтин, както му казват царибродчани. 
И това има колкото щеш, стига да имаш 
нари. Защото цената му е над 72 ди
нара. Ако не ти се харесва, можеш да си 
купиш малко по-евтино олио на пазара 
от куфарннтс търговци, но тогава рис
куваш туршията да ти мирише на риба, 
соя или не знам още па какво.

Имало по-евтино олио от държав- 
резерв. Къде? В ”Це маркет” и 

”Пекабета” ли? Има ама не стига за 
белградчани, а камо ли за царибродча- 
ни. То така е било винаги и така ще

бъде ”докато е свет и век”- за тези в 
центъра на държавата, които имат и 
много по-големи заплати, и по-голям 
избор, всичко има. За тези на опашката 
едва ли остава нещо. Затова на сред
ностатистическия 
Димитровград където заплатите са на 
последно място в .републиката не му 
остава нищо друго, освен да слуша по 
радиото и телевизията, че държавата 
води ^сметка за стандарта па своите 
граждани и сто, не само пред избори, но 
и след тях, пуска на пазара по-евтино 
олио. И да псува, разбира се.

А туршията— е, тя може и без олио. 
Няма да прилагат от тези модерните 
рецепти, а ще се върнат към рецептите 
на нашите прабаби и ще си мечтаят, че 
и те, царибродчани, един ден ще влязат 
в мечтаната Европа (като че ли сега сме 
в Тунгузия) и ще имат всичко иа една и 
съща цена - така, както е сега в Европа 
(поне така казват политиците).

жител на

понеже

ни позволява да установим 
сътрудничество” - каза Воислав Савич, пред
ставител на „Носталгия’ .

Във връзка с този въпрос се очаква до 
няколко дни работна група на КОБОС, 
заедно с представители на френската фирма, 
да замине на разговори в ЮМКО.

пия

А.Т. В.Б,
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чение), резервни части и животни, които при това 
нямат комсрчески характер, т.е. не са предназначени 
за препродаване.

Предупреждение:
Здфрпирно е внасянето и

Тгко1«к«|не-За да избегнете евентуалните 
доразумения, ненужно задържане на границата и за да 
направите пътуването си приятно, необходимо е да 
знаете правата и задълженията си при срещата с 
митническите органи. При всички положения трябва 

”златното правило”, което гласи:
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рЖаЗа личен багаж на пътника се смятат всички пред- 
. които той носи със себе си и които са му необ

ходими при пътуването, като облекла, обувки, пред
мети за поддържане на лична хигиена, хранителни и 
други продукти за лична употреба. Тяхното количе- д
ство зависи от целта на пътуването, пола и профс- 
сията на пътника, годишното време и другите обстоя- 

при които се провежда даденото пътуване, 
заплануваното време за престой на път

ника в нашата страна или в чужбина.
Като предмети за лична употреба се смятат и 1 л за развлечене. 

жестоко алкохолно питие и 200 броя цигари или съо- Предупреждение:
количество тютюневи изделия, както и пор- Изключение пропят продуктите.

използппт за професионални пели ц ПРСД*
назначените за пропажба стоки!, *

Ю4^я»1с«

АагиОгот

мети
Задължително е
ДЕКЛАРИРАНЕТО НА БАГАЖА, 
който носи всеки пътник. При преминаването 

гранично-лропусквателния пункт пътуващият
пред митническите органи да декларира, а по тях- 

да покаже всички предмети, които поен

МшШп<Л<
МВПИ

|№и>к
на

е длъ-
*гяНяг Роп|«к1»»1.|

I “•жен 
но искане и

>г*1 ипкя.14

тслства 
както и отсъс себе си.

Личният багаж и предметите
употреба на членовете на неговото 

декларират устно (освен когато митничарят 
писмен вид). Изключение са

за лична употреба, 
семей-

както и за
ство, се 
поиска да го направите

конто изключн-
в .твстно

внасят или изнасят временно, и мдЛ||0 количество лекарства.
Предмети за лична употреба или за нуждите на 

членовете иа семейството (покрай личния багаж) са , (в следващия брой: Не подлежат на об- 
* лекарствата ( за една нормална терапия), медицнн- митяване") 

помагала, предметите за образователни цели и

телно се
предметите, които се

принцип се декларират писмено.
за лична употреба, пътниците 

изнесат от страната и стоки,

КОИТО по
Освен предметите 

могат да внесат, т.е. да
които са предназначени за потребностите 
те на семейството му (лекарства, медицински

на членове скитепома-
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МИРЯНА АЛЕКСИЧ 
ПРЕДЛОЖЕНА ЗА НОВ 

ДИРЕКТОР НА 
ГИМНАЗИЯТА

КОНВЕНЦИЯТА НЕ 

ПРИЗНАВА БОЛЕСТ
^ (От 1 стр.) направени са и други подобрения, така че сега 

. е на но-нисоко ниво. Но в

—1ет ”™ “гг “■ ” ............
лошите пътища в общината и отдалечеността и 
от по-големите медицински центрове затруд- 

но-спсцифична снешИа

След като предишният конкурс ля избор на директор 
гимназията в Димитровград се провали и след провеждането 

„ димитровградското средно 
тяхната

на
такавапредвидена

крайграничното население, се казва в отговора
външно министерство, по-точно на

е
на

на нов, преподавателите
училище решиха за директор да бъде назначена 
колежка Миряна Алсксич, преподавател но математика.

Дни но-късно на заседание на Училищния отоор и неговите 
г-жа Алсксич да застане начело на 
средно училище. Предложението

изпратено до Минис-

съюзното
Сектооа му за консулски работи и диаспора. В ниват
отгово., подписан от Милан Клнсннч, помощ. Когато отбор.ищитс поискаха тежко 
помощник-съюзеи министър, се подчертава, че болни да се транспортират в България, имаха
—........ с~

географското положение па общината,

оказването на

на всички членовете решиха 
димитровградското
колектива и на училищния отбор 
терството па просветата на Р Сърбия и сега последната дума 

Рашо Кнсжевич, който да приеме или

на
разуменнето за социално осигуряване между 
СРЮ и Р България, което е в „процедура на под
писване”.

Клясвич пояснява, че опитите, които нашата

вече едом и
която е на около 40 километра от Кюстендил, а от

60 и 100 км.Сурдулица и Прани -
страна има в тази област, както и вградените Особено е трудно през зимата, преди всичко пре-

“'“гг,.”.:“.... . ...,..гг;:
върху европейските стандарти, не предвиждали може да се приеме само при условие, 
изключения и когато става дума за здравната държавата създаде условия и в Здравния дом се 
защита на крайграничното население. Затова не открият всички необходими специализирани 
може да се приеме и възможността (която пред- служби, включително и малка операционна зала - 
лагат отборннцнте) и когато става дума за сно- казва Раде Стаиосв, сскратар па Оощ.шската 
годба с Р.Българня. скупщина в Босилеград. - Населението тук не

В края иа март отборшщитс на ОС поискаха от може да е виновно, че живее в обвщна със спе-
цифично географско положение, в край, които 

„сляпо черво” (апендицит) е попаднал

иа около министърима
отхвърли предложението.

До министерството е отправено и решението на колектива 
и Училищния отбор гимназията в Димитровград да получи 

” Св. св. Кирил и Методий”. А Т’името

НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В 
ДИМИТРОВГРАД ИЗДАДЕ ОЩЕ ЕДНА КНИГА

МОНОГРАФИЯ ЗА СЕЛО 
РАДЕЙНА

компетентните републикански и съюзни органи
катода се постигне договор със съответните органи на 

България тежко болни от Босилсградско, на между българската и македонската граница.
Дали конвенциите и спогодбите ще диктуват 

живота, или той ще определя 
включително и оказването на спешна здравна 
помощ на тежко болни, е въпрос, на който засега

които е нужна спешна медицинска помощ, да се 
транспортират в България, преди всичко в 
Кюстендил.

В Здравния дом се полагат усилия здравната 
защита да се доближи възможно повече до хората няма отговор.

политиката,
Народната библиотека в Димитровград неотдавна издаде 

монография за село Радейна, чийто автор е Любомир Миланов, по 
потекло от това село.

В предговора на книгата проф. д-р Петър Маркович оценява, 
че ” в книгата са добре обработени историята, миграцията на 
радейнчаните и особено етнологията и обичаите на населението .

Монографията за село Радейна има 322 страници и изобилства 
със статистически данни и снимки, 
графическо предприятие ”Мишич” благодарение на подкрепата 
на 17 донори.

Авторът Любомир Миланов е посветил книгата на внуците си 
Никола и Янко. Той е пенсиониран преподавател по математика. 
Роден е през 1934 г. Пенсионерските си дни прекарва в Ниш и 
Сутоморе, където има къщи, както и в родното си село.

В.Б.в общината. През последната година н половина 
са подменени доста апарати и съоръжения,

НА СЪРЕВНОВАНИЕТО ПО ПРИГОТВЯНЕ НА СТАРИ ЯСТИЯ В ПИРОТ Печатана е в нншкото

първо място ЗА
ЦАРИБРОДСКАТА КИСЕЛИЦА

На 19 септември т.г. в Пирот се проведе по- ^от
редното съревнование под название ” Стари яс- 
тия от Пмротския край”, в което за пръв път е 
имало участници от целия окръг, включително и 
от Димитровград.

От нашия град се представиха самостоятел- 1
пата частна фирма за производство на хлебни из- 
делия ” Оги” в категорията закуски, Бояна Ма- 
ноилова с домашна ракия и Весна Владимирова и ■
Весна Митова с комплектно меню.

Макар че участва за пръв път, тандемът 
Владимирова - Митова успя да спечели първо 
място в категорията ” сладкиши и десерти” . Те 
са предложили известната в Димитровград и ок
олията киселица от сливи (някои й казват 
сливеница, други - търляница). Освен това в мен
юто са били включени ”морузница”, лютеница, 
коприви ”иа гъсто” и кравайчета, както и чорба 
от зеленчук със сливи като предястие. За главно 
ястие Владимирова и Митова са направили каша 
и поени пълнени чушки в подпечен гювеч. Раз
бира се, и пресна и кисела погача. Всичко това е 
поднесено така, както са го правели нашите 
баби - на битови чаршафи и в земляни съдове, в

Б. Д.

ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНАТА СЕДМИЦА 
НА ЕСТЕСТВЕНОТО КЪРМЕНЕ-тт '4 ТРИБУНА И ТЪРЖЕСТВО В 

ДИМИТРОВГРАДСКИЯ 
ЗДРАВЕН ДОМ

|ГГг

каквито е било и виното.
На членовете на журито най-много им харе

сала киселицата и те оправдано й присъдили пъ
рва награда.

Значително внимание са привлекли и ”Оги” с 
хлебните си изделия, както и домашната ”ку- 
совранска люта ракия” на Бояна Маноилова, но 
са минали без награди.

Владимирова и Митова са доволни от първото 
си участие и казват ” можехме и за главното яс
тие да спечелим награда, но нямаше да бъде ко
ректно ние да съберем всичките награди”.

Патронажната служба и Дет- приятието са Здравният център 
ският диспансер към днмнтров- в Пирот, ОП ”Пекара” в Дими- 
градскня Здравен дом за осми тровград и димитровградските 
пореден път отбелязват Между- самодейни живописци. 
Народната седмица на естестве
ното

В началото на тази седмица в 
кърмене (от 30 септември димитровградския Здравен дом 

бе организирана трибуна, на 
която бяха изяснени предим- 

под мотото ” Здрава майка — зд- ствата на естественото кърме- 
раво дете”. Спонсори на меро- не, а вчера в здравното ведом

ство бе организирано търже
ство, на което майките, кърми
ли бебетата си до.1 година, по-

до 6 октомври).
Тази година тя се провежда

А.Т.

"УЧАСТНИК" В 

ДВИЖЕНИЕТО
лучиха скромни подаръци.

Статистиката сочи, че се уве
личава броят на димитровград- 
чанкнте, кърмещи по естествен 
начин децата си. Миналата го
дина само една от общо 93 
майки-кръмачки в общината не 
е хранила детето си по естес
твен начин. 81 майки-кърмачки 
(или 86 па сто) са кърмили де
цата си до 3 месеца, 62 майки 
(или 66, 6 на сто) са ги кърмили 
до 6 месеца, а 66 кърмачки - до 
една година (или 47, 3 на сто).

Както и досега, покровител 
на Международната седмица на 
естественото кърмене бе ОС в 
Димитровград.

Много димитровградски улици са сравнително тесни, 
без тротоари. Но във всички улици преди години ” Комуналац” 
постави нови контейнери за боклук, един от които е и този на 
снимката. А снимката е заснета на разклона на градските улици 
срещу къщата на покойния художник и карикатурист Мето 
Петров.

Как контейнерът се е намерил на пътното платно не е из
вестно, но е сигурно, че работниците на ” Комуналац” не са го 
поставили тук. Сега така препълнен и със счупен капак, той пречи 

: Па движе,шето ,,а моторните превозни средства,
: Щ 1 р|> ф . | с пешеходците, които също се движат по пътното платно, защото
■ ФОЩ0тротоарът не е уреден. Но затова пък контейнерът може да се постави на тротоара, за да не бъде 
! " ”участник ” в движението. За щастие все още не се е случило някоя кола да се "сблъска” с

” паркирания ” насред улицата контейнер.

много са

:

както и на

Б. Д.
А.Т.
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КИЦ В БОСИЛЕГРАД ДНЕС 
ЧЕСТВА РОЖДЕНИЯ СИ ДЕН

РАДИО БОСИЛЕГРАД СЕ ОБОРУДВА

КЮСТЕНДИЛ ЧАН И ДАРИХА 

СЪОРЪЖЕНИЯ
ИЗЛОЖБА И 

КОНЦЕРТ
.....

Кюстендил - Отдел култура, дари смссителеп пулт и 
пишеща машина, Радио „Ритъм” диктафоп и един 
брой слушалки, Пр. Ротари клуб - един брой СО-КЛУ 
сьс записватслпо устройство, а кабелна телевизия 
„АРМТЕКС” - един студиен микрофон.

Дарението връчи Димитър Неделчев,
Отдела за култура към община Кюстендил, който 
каза, че кюстспдилчани настояват да задълбочат ус- 

връзки с босилеградчапи в областта 
културата и че съществуват възможности да се ус
тановят коптактн и в информирането. ” Ще положим 
усилия да ви помощуваме и с други съоръжения, от 
които се пуждасте”, каза той пред журналисти и 
техници на босилеградското радио.

Воислав Божилов, главсп и отгово 
Радио Босилеград казва, че 
дареписто са, разбира се, кюстепдилчапи и дирек
торът на Центъра за култура Любомир Псйович, в 
чийто състав е и радиостанцията. С тези съоръжения, 
някои от които не са пови, но са в твърде добро

По случай четвъртата годишнина от съ
здаването му, боснлсградскнят Клон на 
КИЦ Цариброд” днес ще организнра тър
жество, па което ще стане дума за извър
вяния от 2 откомнри 1999 година досега 
гов път н ще бъде организирана културно- 
забавна програма.

Завеждащият културата в Клона Радко 
Стоянчов казва, че програмата се състои от 
две части. В помещенията на филиала, с 
начало в 17 часа, ще бъде открита фого- 
документална изложба 
музей от Кюстендил, 
лямата зала на Културния дом ще 
концерт, на конто нред босилеградчапи ще 
се представи известната българска естрадна 
певица Йорданка Христова.

Стоянчов подчерта, че на тържеството 
са поканени представители на много инсти
туции, общини н фирми от Югославия и 
България. Очаква се да пристигне и българ
ският посланик в Белград Яни Милчаков.

не-
ДАРЕНИ СА СТО КНИЖКИ 

НА ДЕТСКАТА ГРАДИНАпачалник па
Над сто (по-точно 115) книжки КИЦ ” Цариброд” дари на 

детската градина в Димитровград.
Става дума за кпижки, които са подходящи за тяхната 

възраст и са писани па български. Между тях са ” Котаракът 
в чизми”, ” Хитрата мишка”, ” Клан педоклап”, ” Надпява не”, 
кпижки за окрасявапс и подобни, чиито автори са Ангел 
Каралийчсв, Алексапдър Дънков, Дора Габс, Раи Босилек, 
Андерсен и др.

С дареписто не само че детската градина се сдобива с нови 
книжки за възпитаниците си, по по този пачин и майчиният 
език се доближава до 
заведение.

Историческияна тановепите на
а с час НО-КЗ.СНО в го-

заночне

рей редактор на 
пай-заслужпи за

малчуганите в предучилищното

В.Б.

ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ 
ЗАМИНАХА ЗА БЪЛГАРИЯШШ АГЕНЦИЯ 

ВРАНЯ
ПРЕС ЦИТИРА 

БРАТСТВО

Казвам се Страшимир Кока- | 
леки и съм студент в 1У-ти курс I 
във факултета по славянски 
филологии (сърбо-хрватски език и литература) в 
СУ ”Св. Климент Охридски”. Преди няколко 
дена, минавайки през Цариброд, се поинтересувах 
какви печатни медии имат българите от тоя край. 
Без дори да ми се налага да питам, видях Вашия 
вестиик и веднага си го купих. Много приятно съм 
изненадан от доброто качество на материалите, 
които предлагате на Вашите читатели. По неписан 
принцип очакванията от една медия, която е ори
ентирана към малципетвепа група, са тя да плаче и 
жалее колко потиснато е малцинството и колко 
лошо е отпошеписто па мнозинството към него. 
За щастие, Вие излизате от рамките па този прин
цип и вместо да хабите излишни сили в рев, плач и 
насаждане па омраза, предлагате максималпо 
изчистена и ясна информация за събитията във 
Вашия край, в България, Югославия и света. 
Сърдечно Ви поздравявам и Ви пожелавам да 
бъдете все така информативни и все така почтени 
към държавата, в която живеете. Щастлив съм, че 

медия проявявате в максимална стенен най- 
добрите ни добродетели - спокойствие, разум и 
доброта.

Успех!
Бъдите добри!

Четвъртокласниците от Димитровградската гимназия заминаха 
вчера на екскурзия в България. По време на няколкодневната обик
олка на България учениците ще посетят Плевси, Велико Търново, 
Арбанаси, Габрово, Етар, Трявна, Шипка, Калофер, Карлово и Сопот.

Тази е поредната екскурзия за четиъртоклаешщи но тези места в 
България. Градовете, които те ще посетят са част от историята на 
България или в тях са родени изтъкнати български поети, револю
ционери и пр., които се изучават по български език. Учениците се 
съпровождат от екскурзоводи от България и винаги остават доволни 
от обиколката.Уважаеми колеги,

Искам да ви осведомя, че редовно 
лучаваме седмичник ” Братство” и че на 
нашия сайт на АВП (млулу.аур-угагуе.со.уи) 
редовно предаваме вести от вестника, ка
саещи се за региона на Южна Сърбия.

Ине посочваме източника и тези инфор
мации обозначаваме с както пише ”/>/; ~ 
сшво”. Много ни се иска във в. ” Брашсшво” 
да публикувате сайта ни (\\\у\у.аур- 
угаще.со.уи), за да могат н Вашите читатели, 
които разполагат с персонален компютър, 
безплатно да следят нашите информации.

Ние сме готови да Ви предоставим всички 
допълнителни сведения.

Нашият телефон е: 017/ 23-867 и 017/ 
417-666.

Сърдечно Ви поздравявам, пожелавайки 
Ви успех в работата, с надеждата, че ще ус
тановим взаимно полезно сътрудничество.

Войкан Ристич,глав0н и отговорен 
редактор на АВП

но-

В ОРГАНИЗАЦИЯ НА КИЦ ЦАРИБРОД

ЕКСКУРЗИЯ ЗА 
ГИМНАЗИАЛНИТЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ши -

На 27 и 28 септември КИЦ ” Цариброд” организира екскурзия в 
България за преподавателите от Димитровградс^та гимназия. По 
време на екскурзията те са посетили Банско, къдсто са разгледали 
родната къща на Вапцарои, а любезните домакини им показали филм 
за поета.

От Банско
като

те заминали за Рилския манастир, къдсто имали 
въжможност да видят и мощите на св. Иван Рилски.

Разноските за екскурзията е поело Министерството иа обра
зованието и науката иа Р. България.

А.Т.С най-сърдечен поздрав, 
Страшимир Кокалски

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ТАЛАНТЛИВАТА ДИМИТРОВГРАДЧАНКА ИВАНА ВЛАДИМИРОВА

И ПОЕТЕСА, И ХУДОЖНИЧКА
прави поет?
- Постът наблюдава света другояче, 
едни фнп, отпуснат начин. Неговият 

свят е препълнен е емоции, изпитания, 
страдания, копнеж... От тези чувства се 
създават поетическите произведения. 
Следователно мисля, че тази дарба за 
запимавапс е поезия поетите носят у себе 
си още от рождението си.

свояот тях просто се срамуват заради 
талант. Следователно не бих могла да ка- 

бъдеще и въобще бъдс-
* Госпожице Владимирова, кога 

да пишете стихове?започнахте ножа, че своето
- Стихове започнах да ниша в трети ЩСТо на други млади хора виждам в тази 

клас на основното училище. Мисля, че среДа. Остава ни да се надяваме, че пе- 
нървото си стихотворение написах, ко- щата един ден ще се променят, 
гато бях на 10 години. * Поетът ражда, ли се, или пък со

циалната среда, в която живее го.! * Колко стихотворения сте напис- 
' || а ли досега ?

Сляпа съм- Точния брой па стихотворенията не 
бих могла да посоча. Но във всеки случай 

необходимите за публику-

Ипана Владимирова е родена на 4 сеп
тември 1983 г. в Димитровград. Нейни 
стихотворения досега са публикувани в 

както и в стихосби- 
”Как е това да бъдеш 

Шепот в омагьосания кръг”.
Освен с поезия, Владимирова самоде

йно се занимава и е изобразително из
куство. През 2000 г. на изобразителния 
конкурс на организацията ”Еколибри- 
Бионет” тя спечели първата и втората
награда с творбите си йод название ’ Ск- ^ ^ Чсрвсш,я кръст па Сърбия, 
ритото съкровище на Стара планина ,а Поцаст„ящс„ младата поетеса и са- 
преа тази годиш, с изобразителната си ю ожш1чка с студент от ..търпи
творба Кръвта означава живот ,тя..о- Юридическия факултет в Ниш.
стигна извъаредеп успех, спечелвайки -1 Б д
птора награда «а конкурса, който бс обя-

Тн не ми помогни,
да мини улицата
Остави ме сама 
със светлината.

са и повече, от 
ваие иа една сихосбирка. няколко списания, 

ркитс пост” и
* Според Кае, Димитровград среда 
ли е, която разбира хората с 
художествена душа ? Виждате ли 

; бъдещето си в този град?
- Безспорно е, че Димитровград е сре

да с много талантливи млади хора. По 
тук май липсват специалисти, които оиха 
могли да им помогнат техния талант да се 
прояви и да го усавършснстват. Мисля, 
че средата, в която живеем, за съжале
ние, не винаги може напълно да разоере 
талантливите млади хора, така че мною

Сляпа съм 
Ти не се плашеше 
Остави ме да 
бродя.
Сляпа съм.
Ти не се радя ваше 
Че истината умее да 
Отвори очи!

Ивана Владимирова 
бски: Б. ДимитровПревел от сръ
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ДИМИТРОВГРАДСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА 
ГАЛЕРИЯ

ОЙ1Й) ____
МИНАЛИЯ ПЕТЪК В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА В

ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА 

ПОЕТЕСАТА БИЛЯНА Ц. АНТОВ,, ЕКСПОЗИЦИЯ НА 

МИОЛРАГ И 

АНТОНИЯ 

Арагутинович
Народната библиотека п Димитровград н издател- 
” Братство” миналия петък организираха една нре- 

, на която беше нредстапена 
на талантливата поетеса от

ство
красна поетическа вечер 
стихосбирката ” Лирика’ 
българското малцинство в Сърбия Биляна Цнеткова- 
Аитова, която преди няколко години бе сполетяна от
трагична участ.

В малката зала на местния Център за култура пред 
присъстващите почитатели на поезията (сред конто бя
ха и най-близките на поетесата) говориха Стефан Ник
олов, журналист, пост и рецензент на стихосбирката 
”Лирика”, и Денко Рангслов, редактор в нашето нзда-

В края па миналата седмица в димитровградската художествена 
галерия Яе открита експозиция на двама реномирани художници 
от Белград - Миодраг Драгутиновип, живописец, и Антония Дра-
гутинович, керамик.

Миодраг Драгутинович се 
Факултет за приложни изкуства (ФПИ) през 1977 г., специалност 

УЛУС. От 1999 е доцент в белградския ФПИ

е дипломирал в белградския
телство.

"Става дума за лирически стихове, пропити с дъл
боки чувства за светоусещане. Биляна Ц. Антова е мод
ерна поетеса, здраво стъпила върху класическата форма 
и твърде умело използваща метафората като начин 
изповед, размисъл и философско битие. Биляна при
зовава почитателите на поезията към съпрнчастне и

живопис. Член е на 
но предмета рисуване и живопис.

Антония Драгутинович се е дипломирала в 
през 1978 г. Член е па УЛУПУДС от 1979 г. От 2001 г. работи 
като извънреден професор във ФПИ, където преподава 
”Керамика на съдовете”. Активно експонира твороите си от 
1971 г. Получател е на много значителни признания.

Изложбата им в димитровградската галерия откри професион
алният художник Драган Хайрович от Зренянин, съпруг на 
димитровград
ската про
фесионална 
художничка 
Ирена 
Илиева-

белградския ФПИпа

Биляна Ц. Антова

на списание "Мост”.
”Тя беше едно тихо и скромно момиче. 

Беше един извънреден поетичен талант. 
Издателството я насърчаваше в нейния 
творчески път и имаше намерение да пуб
ликува нейна стихосбирка още приживе. 
За съжаление, трагичната й с ъдба ни 
ревари, изтъкна редакторът Рангслов.

Творби на Биляна Ц. Антова отстихос- 
брпката й ”Лирика” прочетоха Йелена 
Симова, Милица Велчева, Снежана Симео
нова, Валентина Ставрова, Боян Велев и 
Елизабста Георгиева.

Художникът от нашето издатество 
съчувствие към всяка нейна изповед”, изтъкна между Димитър Димитров бе нарисувал портрет на поетесата, 
другото Стефан Николов. който по-късно подари на най-близките й.

Поезията на Биляна Ц. Антова пленява, защото е Съпругът на Биляна Стево благодари на всички, 
твърде искрспа п чувствителна. Пленява между другото които са допринесли за публикуването на стихосбирката

” Лирика” и конто са участвали в организирането на 
поетическата вечер.

От Биляна Ц. Антова са останали ощ- много по
етически материали и не е изключено един ден да се 
появи още една нейна стихосбирка.

Биляна Цветкова-Антопа е родена п Ди
митровград през 1962 г. Тук завършва 
назця, а полувисшо училище - в град Ниш. 

Публикувала е стихотворения във вест- 
” Браство” и в списанията ”Мост” и

гим-

нчк 
"Другарче”.

Загива при произшествие на пътя Пн- 
| рот-Днмнтровград през 1997 година.

Стихосбирката ”Лирика”, публикувана 
I 6 години след нейната смърт, разкрива ог- 
I ромння н поетически талант.

ичн-

Хайррвнч.
За експони

раните 
картини на 
Миодраг Дра
гутинович 
Хайрович 
каза:

и с това, че поетесата говори с живия език па мета
форичните синоними, което придава на стиховете й пла
стичност н благозвучне, посочи Николов.

Денко Рангелов каза, че Биляна Ц. Антова още като 
дете е сътрудничила в изданията на нашето издателство. 
Тон припомни, че като гимназистка тя е печелила на
гради за поезия на младежките литературни конкурси

"Авторът 
създава една 
многослойна

Художествен предмет на Арсения
Ара гут инобич

Б. Д.
картина, 
където на 
преден план 
изпъква 
изследването 
на простран
ството, както 
и човешките 
фигури. Тази 
изобраз
ителна 
посока 
художника 
мотивира с 
търсенето на 
особени 
техники, 
които биха 
разкрили 
възможно по-

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА САВА ШУМАНОВИЧ В СОФИЯ

СВЕТЛИНАТА - СИМВОЛ НА 

АКТИВНИЯ АНАЛОГ
Миналата година между прави- искал светлината да бъде 

телствата на СР Югославия и Р нашият общ символ на осъ- 
България бе подписана спогодба за щсствявансто на бъдещи 
сътрудничество в областта на обра- идеи за активен културен 
зованнето, науката и културата за диалог и занапред да бъдем 
периода 2001, 2002 и 2003 г. Рсалн- свидетели на българо- 
зацкята на подписаната програма сръбски културни празни- 
започна с откриването на изложба ци. Искрсно се надявам, че 
на известния български художник двустранните контакти ме- 
Дечко Узунов в Белград. В отговор жду СРЮ и България ще се 
на тази изложба на 25 септември в разширяват и задълбоча- 
Националната галерия за чуждее- ват в политически, иконо- 
транно изкуство в София бе открита мичсски и културен аспект, 
изложба на известния сръбски худо- Днес повече от всякога све- 
жннк Сава Шуманович.

В присъствие на голям брой но- разбирателство, а култу- 
читатели на изобразителното изкус- рата е най-добрият техен 
тво, дипломатическия корпус и пре- посланик”, подчерта мии- 
дставителн на културния живот в истър Абрашев.

За живота и делото на

широки прос
транства за 
художествено 
изследване.
Итересни 
решения се 
намират в
самия фон на картините му, който е обработен педантично.

От акспект на времето, фонът е отделен от останалите пред
мети и затова е удобен за по-нататъшна намеса. Човешката 
фигура, която изпъква от тези слоеве, носи със себе си повече

тът се нуждае от мир и

Картина на Миодраг Арагутинович

София за изложбата говори мин
истърът на културата на Р България Сава Шуманович говори 
г-н Божидар Абрашев.

"Преценявам двете прояви в фия г-н Чедомнр Радойко- 
столиците Белград и София като вич, който за нашия вест- 
много значими културни събития не ник каза: 
само на изобразителното изкуство,
а изобщо на културата”, изтъкна в хме един цикъл на нредста-

посланикът на СРЮ в Со-

никтурални воали и по този начин създава един странен диалог 
между предния и задния план, Между лазурата и пастата...” 

ГоворейкиПосланик Радойкобич и министър 
Абрашев на откриването на 

изложбата

Драго ни е, че започна- за художествените предмети, изработени от 
художничката Антония Драгутинович, Драган Хайрови

Природата, земята, пясъкът, скалите, с които жудожннчката 
е имала непосредствен контакт, май са предопределили избора на 
глината като материал. Нейните керамики са инспирирани 
литната култура, от рибовидните същества от дълбините, от пред
метите, намерени на дъната на моретата. Всичките предмети са 
матирани или са с транспарснтна глазура, където палитрата 
цветовете се движи от цвета на слоновата кост, през зеления, 
тюркоазносиния, сивия и черния цвят.

Арсения търси простор за художествено красноречие и, както 
виждаме, успява в това.”

В градската галерия са експонирани 30 картини на Миодраг 
Драгутинович и 20-ина

ч каза:
самото начало на поздравителната вяне на нашето изкуство в 
си реч г-н Абрашсв.Той подчерта, България. Това ще през последните 20 години. В рам

ките на програмата за сътрудни
чество са организирани две наис
тина представителни изложби. 11а 
тази изложба, както виждате, има 
много официални лица, което осо
бено ни радва. Какво по-нататък? 
Със сигурност не бих могла да ви

че идеята за размяна на две нредста- продължим и следващата година и 
вителпн изложби е от сръбския мин- Ще се стараем всяка година да имаме 
истър на културата г-н Бранислав поне но една голяма изложба в 
Лсчич, която радушно е подкрепена София, а освен това и няколко по- 
н от бългаския министър. Излож- малки в различни градове на 
бата в София е озаглавена като България.”
”Сава Шуманович - художник на 
светлината”. ” Благодарение на све- ството

от нео

на

Аташето за култура при посол- 
на СРЮ в София Дияна 

тлнната на родния си край, от който Шакан по повод изложбата на Шу- 
иикога не се е разделял, геният на мановнч казва:
Сава Шуманович, обединил национ-

кажа точно какво, но намерението 
ни е до края на тази година да пред
ставим пред българската публика 
Златибор и Сирогойно и с това да 
завършим тази година.”

”Аз съм въодушевена, че пъ- 
европейско изкуство, обо- рвото име на сръбското изобразите- 

гатява таланта си и подарява на чо- лно изкуство се представя в София с 
вечсството универсални ценности”, толкова много картини - 70.Такава 
каза г-н Абрашев и продължи:” Бих ретроспективна изложба на Шума

нович не е организирана и в Сърбия

предмети на Арсения Драгутинович. 
Изложбата ще продължи до следващия петък. Истинска наслада е 
тя да бъде разгледана.

алното и

Б. Д.А.Т.
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ТРИФУН ПАВЛОВИЧ: ЮГОСЛАВИЯ

СЛАВИЯ >ЬА\УУ БСЕВ.А

У. Р К \у I С 1Г

ко^тГ“дм11Та'зОоЗи°о,ШСЛСНИЯТт,'аРОД “ Евр°"а’ СрЪ®СКИ език> "«ват " паралелните „аз- 
дминава 300 м,1лио"а души. Те са възникнали вання като Бугарска и Вулгарни Словачка и

на РСопаИКъмМГаяИ еЗИК°ВИ ГРУШ' ‘ ИЗТ°Ч"а “ Сре«' Сл™> Слопеначка (казва 2 от периода
летия Г“,овата СТаРаТа " ПР“ ПЪРВИТВ ™*ДУ Двете световни войни) и Словения ,,летия на новата ера те са живели в т.нар. старо оте- т н
чество на славяните: между Одра на запад до горното и 
средното течение на река Волга на изток, от Балтийко 
море на север до Карпатите и средното течение 
ките Буга, Днестър и Дон на юг.

За славяните

Терминът ” славил” 
ката още през X век. ”Той започва от араб
ския географ Джайхани, който е писал в на
чалото на X столетие, но е бил употребяван 
и в по-стари източници. Той (Джайхани) пи
ше, че в Източно-европейската равнина са 
съществували три славянски съюза, всеки

се споменава в пау

на ре-

като народ е непозната институцията
робство.

В езиково и културно отношение славяните са най- 
компактната група народи в Европа. Най-старият 
книжовен език е старославянският, който е 
писмен

рм оял *■ Г9.4У1:

и В. 197».от които си имал свой цар. Един от тези 
първият съюзи е била Куявия с град Куява. Този съ- 

славянски език. След гръцкия и латинския, той 
е един от най-старите европейски книжовни езици. Съз
даден е през IX век благодарение на светите братя 
Кирил и Методий. Той принадлежи

им

юз е търгувал Със съседните народи и е поз
волявал на чуждестранните търговци да по- "Дъщерята на Славия"Ян Колар

сещават неговата територия и да търгуват. •
Другият съюз бил Славия, а третият Артания, която се уРал- В някои литературни произведения, поетични 

група, с оглед на това, че в основата му е залегнал намирала близо до Хозара. Последната била войствена Ф°РМИ 11 ДРУ™ подобни, изразът ” славип” (по принцип
е персонифициран) обозначава и славянските земи, зе-

към южнославян
ската
езикът на славяните от околността на Солун.

Освен по език, близостта между славянските народи 
проличава и от народното (книжовно) творчество, муз- Рим ( Бнзант).” 
иката, фолклора, бита, народните обичаи, 
фамилни имена, народните поверия и подобно.

страна, която не е допускала влизането на чужденци и 
е била наложила данък на крайграничните области на мите, на които живеят славяните. Известният учен и

велик славянофил Франьо Рачки възприема Славия 
като ”Обща майка на всички славяни”.През периода на събуждане на националното съз-лнчннте и

”синоветенание и националното възраждане (в края на XVIII и Освен това се явяват и изрази от рода на 
Етимологическото значение на ентонима славянин е началото на XIX век) сред народа се явява интерес към на Славия , плачът на майка Славия и др. Чрез тях

се е изразявало и дълбоко залегналото съзнание засвързано с руската дума слово, която произлиза от пра- националното му потекло. Сред славянските народи се 
славянската дума 81оуешнъ, староруската: словъне, бъ- заражда идеята за славянската сплотеност. Тя най-ярко принадлежност към оощославяиския етнически корпус 
ларската: славянин и т.н. Самата дума слава е съз- е изразена у чешките и словашки интелектуалци. За и стремежът към обединяването на славянските наро- 
дадена чрез промяна на гласната в руската дума елшть, нейни творци и основоположници се смятат Ян Колар, Ди* Изразът Славия се
която означава ” Прочут, Познат, известен, който Йозеф Добровскн, ЛюдевитЩур, Павел Шафарикидр. на Ян Колар, който е посветил целия си живот на идея-
има глас(ност)” и думата слово, означаваща ”езнк, го- С тяхната дейност е създадено силно панславянско дви- ™ за афирмация на славянството. Произведението му
вор (на пр. дар(ба) на словото = дар(ба) на говора), а жение, чнйто център е бил в Прага. Дъщерята на Славия е заредено с идеята за славян-
застарялото: "говорене”. Думата "слава” днес има Символите на славянството се намират в природата, ския хуманизъм и родолюбив,
много широка семантика - ” чест, похвала, глас, гла- В зоологията това е соколът, а в ботаниката - липата,
совит, забележителност, известност, престиж”.

споменава и в поетичното дело

" Сто пъти съм го казвах, а сега вече крещя, 
Към Вас, о, разединени славяни!
Да бъдем едно цяло, а не късчета,
Да бъдем всичко, или нищо.

Затова сред славяните е създадено
Според някои тълкувания, думата славянин (славен, сно възпитание под името "Сокол”, за чиито осно- 

слован) е възникнала като обозначение за човек, който ватели се смятат Ян Коменски и Мирослав Тирш. Име- 
говори, т.е. чиято дума се разбира, за разлика от хората, то липа е дадено на литературното списание ” Славян- 
които не говорят, които са ”немн”. Оттук и славян- ска липа” ("Липа Слованска”), което през средата на 
ското етнопимно название за германците "немец” по-миналия век се е печатало в Прага.

През този период и в такива условия изразът ’ Сла
вия” е включвал славянството изобщо. Той означава

ество за теле-друж

Не давай името свято на отечеството 
На тази страна, в която живеем, 
Родината майка в сърцата си носим,
Тя не се кори, нито пък ограбва.

(Оеи&сЬе).
Чрез добавяне на наставката -ии, а след това и нас

тавката -а за женски род на основата на съществител- единството, съдружието и братската взаимосвързаност 
ното слава се създава изразът славия. Тази наставка е с между всички славяни. Чрез него се е манифестирало 
гръцко, т.е. латинско потекло и по значението си съот- чувството за славянската сплотеност и взаимни връзки, разът славил означава съвкупното 
ветства на наставката -ка, която се употребява често основаващи се върху общия етнически произход и кръ-

географско вните връзки между всички славяни. Била е замислена 
и една обща духовна и етническа общност на

Следователно, в най-широкия смисъл на думата, из- 
славянство.

- Продължава
ното наставка за означаване на държава,

подобно. Тези наставки имат подобно зна-
употребяват често. Оттук (в ските народи от Балтика до Адриатика и от Алпите до

славян- О (Авторът е новинар и 
публицист от Белград)

понятие и 
чение и в практиката се

НДШИ СШ МАНАСТИРСКИТЕ ОСТАНКИ
НАЙ-ВАЖНАТА СТАРИНА-

МИЛЕВЦИ (3)
„ Милевпи най- братята Величко, Кръста и Гергин и дядото на Борис и Митко и Данче. Село: Ивап Глигоров, Дежка Снмева,

Що се отнася за учителите в ССЛ° ^ “ ‘'; СР тко Закарали ги „ гората при мах. Прскопланци и Биско К. Кръстев, Милка В. Найденова, Круна Пенева,
дълго учителствал Борис Стонлков от Долно Т , Р Д 11а ш1адежа заповядали да бяга през Саве и Круме Стоичкови н Сенка Ордева. Арнаутска
а по една година тук работили Люоен Димитров, Иван * ’ лдли по „0 той успял да сс спаси, ма.хала: Боре, Петко, Томе, Милча, Кире, Круме, Стоян
Глигоров и други. Глигоров бил У,,ител ’ Р Най.311а,|ител||ата старина в село Милевци са и Сретко. Гарннска махала: Круна, Славчо, Кире,
откъдето се завърнал в родното си село и обнови о[, вече спомснатия „ таз11 поредица Пенка, Тодс Магии. Дълга нива: Владе, Саве, Асен,

Зг=Ьг.гг^ж =^“==5
свирджии на гайди и кемене. През . н-т д 1 з „ _ положително, че в средата на развалините сега е останал само Боре.
гайдарджия бил Цоне Кръстев, а отпРеДи Десетш РяТа б„да за неотдавна голяма мраморна Пека да завършим поредицата за Милевци с конста-
години на този народен инструмент свири Вене ан и . 1 запазс1, „атпис, вероятно славянски”, тацията, че животът на хората в това село е доста по-

Селската служба с курбан наи-напред била на Йордан Захариев. Авторът на тази поредица си различен, отколкото в миналото. Промяната се дължи
ловден край манастира, а след това на Василица в Се , за написаното в "Братство” преди около 15 преди всичко на електрификацията, която създаде
при училището. Освен общия куроан, от които приг- свързва този манастир с името на Отец възможност да се ползват съвременните домашни
отвяно ястие за службарите, всяко Домвкивв™° паТсий. На половин километър западно се намирала уреди. Милевските домакинства сега имат радиоапа- 
донасяло и колач. Селската служоа винаги завършвал която с защитава11 манастирът: Останали рати и телевизори, съвременни мебели, вода
с общо веселие и хоро. Срещу православна Нова година ЧР“ ^ ^ д „ът от ма)|аСтира през Милевци и която са хванали от изворите Бара, Камен кладенец,

милевските къщи и о село Метохия, в което се намирал манастир- Самовилняк и Горна река. Наи-Голсми извори
и пло- Груинци до село метох , I Горна река и Самовилняк, където са направени корита

дородие. Една година гръм запалил кошарите в махала (стар0 Селище-крепосг) се за водопой на добитъка. Милевчани се снабядват със
Дълга нива и затова селяните решилн да "РС“ВВТ»”Я" намират нсдалсч от мах. Прскопланци, а на 300 крачки стоки от първа необходимост в босилеградските магаз-

4...... .....*....... —™
препусквали с коне и обикаляли махалит , ||е е много цо-малък в сравнение с времето отпреди «аги са пражд„ „ стълкновения между

варена царевица и ракия. няколко десетилетия, но днешните милевчани са Дано в бъдеще ням 1 д
Станка Савева, към края на «яколко^ ^а1)„ хора.’ При извинение за непълните двете съседни страни!

Първата световна война и село Милевци по Р* ^Д ли сведения (липса на някои фамилни имена) тук ще
комитите на Коста Печанац. След кят посочим имената на стопаните по махали. Ливадска ма-
Босилеград, те се изтеглили през Милевци хала: Георги, Иван, Любен, Боне, Вене Ганчин, Васил
себе си младежа Йовче от мах. ивада ‘ мъже: Керча, Симс Керча, Зарс, Влайко, Зине, Йордан,
пътя. На Арнаутски рид хванали четирима мьже.

вкъщи,

са впосещавали
домакините здраве, щастие

суровакари 
пожелавали на

ВИг

черпявали с
Както ни разказа - Край -

Евтим РАНГЕЛОВ

\
V
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НЕПЕТА - РАСТЕНИЕ С МАГНИТНА МИРИЗМА
СБОРНИК ОТ ЖАЛЕЙКИ ПО ЗАСТРАШЕНИ И ЗАТРИТИ БИЛКИ

ЧЕРВЕНА КНИГА -

около нозете на хората и замаяно следят 
на аромата. Що ли си въобразяват 

човек? Поради туй народът 
”мачо биле”, а чуват

трева”, ”бабица” 
и други. Адекватни имена се срещат и,в 
други страни: Сърбия - "мацина трапа , 
Русия - "котовник кошатий’ , Франция- 
” НегЬо аоЬ .ч1за1.ч” или ” тсШЬе ,

”ЕсМе - ка1/елтт/е , Анг-

АНДЕРСЕН КАТО 
ВЪВЕДЕНИЕ

извора 
да ги пита 
кръстил «снетата 
сс и названията ”Датчанинът Андерсен написал прика

зка за вълшебник, конто с омайваща сви
рня опиянявал скандинавските деца 
отвеждал в морето, къдсто се давели. 
Приказката е основана не върху измис
лица, а е преработка на едно фасцннн- 
ращо явление - самоубннствсните похо
ди на стада скандинавски гризачи, лемнн- 
зи, от сушата в морето,’конто се повтарят 
ритмично на всеки три години.

Как се създал при лемннзнтс този мис
териозен инстинкт? Вероятно идва от 
всеизвестния факт, че гризачите - 
ховете, мишките, зайците, катеричките, 
пуховете (белките) - са страстни 
довити любовници. Котят сс но геомет
рическа прогресия - твърде ускорено, и 
но такъв начин надделяват загубите, ко
нто търпят као любима храна на хищ
ниците. Все нак периодично те сс пре- 
намиожават и тогава сред популациите 
им избухват епидемии и свеждат колн- 
чествто им до разумно число.

За редукция на излишните индивиди 
скандинавските гризачи, лемннзнтс, по
лзват не епидемии, а друг механизъм - 
сунцидния инстинкт. Спускат се масово 
от планинските си обиталища в морето и

коча
и ги

Германия -
- ”Са1-пнп(”. Значи, всички народи 

потвърждават връзката между кепетата
лия

и котките...

МАЧОТО БИЛЕ ОТ 
МЕДИЦИНСКА ТОЧКАПЛЪ-

Магьосничсското въздействие на
котките подтикнало

ма-
н пло- чото биле върху 

учените по-обстойно да проучат дали съ
щото влияние билката ще има и върху 
хората. Академиците и професорите по
днасяли букети непета йод носа на вдо
вици и разведени дами, те ги подушвали, 
обаче никаква специфична реакция не
отчитали. Сетне преминали да утвърж- Така изглежда НереШ Па/уепаиТака изглежда ЦереШ шк1а дават лечебна ли е ненетата.

Между няколкото десетки видове от
плуват на запад до изтощение. Ето, това Р»Да ^ре!а най-вече е изследвана най- с.гягап11я в матКата, придружени с трудно 
явление инспирирало Андерсен да напи- разпротранената №ре1а са1апа. Устано- 0,й1СТВанс от „райето. В Русия простият 
ше приказка. вено е, че другата - надземната част от нар0д я употребява в пресно

Интересно е, че и античният автор Хо- растението или НегЬа ^ре(ае саГапае - 
мер се спира на подобен случай. Описва съдържа минимално количество силно- 
умилната сърцераздирателна песен па действащо етерично масло. Отличава се 
морските сирени, която залудявала мор
яците и ги притегляла към морските 
вълни. На връщане от пътешествието си 
до Колхида Одисей бил очарован от пе
сента на сирените, ала се спасил от заги
ване с хитрост. Заповядал на своите под
чинени да го вържат, така че чул сире
ните, обаче не се подал на изкушнието...

състояние 
срещу зъбни болки, като твърди, че че
сто спомага.

За тази непета като народен лек пише 
с драстично изразено бактерицидно и ин- и д р Ристо Гостушки (1979): "Подпло- 
сектицидио действие и затуй се прилага тушата (така авт0рът нарича мачото би- 
при гнойни кожни процеси, при отстра
няване на паразити и подобно. В билкови 
смеси мачото биле се употребява за сме-

ле - н.з.) се прилага и като леко мириз
ливо и карминативно - изпъжда газовете 
- средство при надут стомах и корем” и 

кчаване на кашлица, успокояване при >» благоприятно действа върху нервната 
стомашно-чревни разстройства, менст- спстема”. 
руални смущения, като седатив и като 
антидепреенв. Подобрява апетита, пре- РЕВОЛЮЦИОННО

ОТКРИТИЕРАВЕНСТВО МЕЖДУ 
ХОМЕР, АНДЕРСЕН И 
ДОМАШНАТА КОТКА

махва световъртеж, предизвиква жлъч- 
когонство и уравновесява телесния то
нус. Потушава хистерични настъпления, 
меланхолия.

Имайки предвид огромния народен 
опит, натрупан от употебата на мачото 

Дрогата от мачо биле се прилага по биле, както и резултатите на научнитеПри опрделени обстоятелства и дома
шните котки биват обземани от лудории, следния начин. Две супени лъжици суха наблюдения и анализи, до преди три де- 
подобни на ония при Одисей и лемин- 
зите. Само, че нишката, която свързва 
котките с героите на Хомер и Андерсен от два часа се пие по една винена чашка изчерпана, че няма какво ново да се ка

же. И тогава.- бе лятото на 1974 година -

стрита тъкан се залива с 200 мл вряща сетилетия специалистите считаха, че 
вода. Оставя се да кисне и след престои идилията около непетата е закръглена,

не е от музикално естество, а е свързана три пъти на ден преди ядене, 
със сетивото за обоняние. Вековният на- като гръм от ясно небе отекна вестта, че 

белградските ботаници Диклич и Мило- 
евич в подножието на планина Рътан от
крили нов, на науката наизвестен, вид ма
чо биле - 1ЧЕРЕТА КТАЩЕ^15!

ДВЕ МНЕНИЯ НА ВИДНИ 
УЧЕНИ-БИЛКАРИ

роден опит, както и егзактните научни 
изследвания потвърждават, че миризма
та, която изпускат билките от рода №- 
ре1а, семейсво устоцветни (Ьаппасеае или 
БаЬшЩе) завъртват акъла на котките. 
Щом усетят изпаренията, те пощуряват и 
зашеметено въртят с опашки, галят се

Д-р Сава Петрович (1885) за N. са(апа 
казва: ”Като лекарство може да се из
ползва подобно на маточината, а особено О (В следващия брой: Само на Рътан

и никъде повече в света!)Така изглежда Иере1а саШпа е прилагана срещу хнетерии, хлорози и

________________ - . ■1; КРЪСТОСЛОВИЦА 127 
Съставил: Драган Петров

Водоравно: !. Единица за електрическа мощност. 4. Модел 
на "Лада". 7. Вид плод. 11. Грижливо приготвен образец на 
Л1ярка. 13. Вид изкуство. 15. Гигант, великан (син.). 16. Мъжки 
певчески глас (мн.ч.). 18. Месец от годината. 19. Това, което се 
употребява за горене (мн.ч.)' 20. Кон (поет.). 21. Билет за 
лотария. 22. Документ, с който се изпращат пари по пощата. 
23. Женско име. 24. Ехо, екот (син.). 25. Художествен стил от 
края на епохата на Възраждането. 28. Името на българския 
писател Хайтов. 30. Вързопи. 32. Името на френския певец 
Монтан. 34. Рол1ан на Емил Зола. 35. Житно растение. 37. 
Символ на монарх. 39. Името на актрисата Добра. 40. Житни 
стъбла след окосване и овършване. 41. Алпинист (син.).

Отвесно: 1. Столетие. 2. Известна марка ски. 3. Тънки 
дървени стърготини от ренде. 4. Орган на обонянието. 5. Река 
в Австрия и Германия. 6. Един континент. 7. Голямо изкуствено 
езеро. 8. Спортен уред. 9. Стара мярка за тегло (мн.ч.). 10. Дума, 
с която обикновено потвърждаваме. 12. Стопена или пре
топена тлъстина от говедо, овца, коза. 14. Марка велосипеди от 
Босна и Херцеговина. 16. Високо дърво. 17. Орляк птици (мн.ч.).
19. Река във Франция. 20. Летописи. 21. Митическа птица. 22.
Заплаха, заплашване. 23. Казашки главатар. 25. Математически 
двучлен. 27. Накит, който се носи на ушите (мн.ч.). 29. Град в
Германия. 31. Първият летец (мит.). 33. Домашно животно. 36. Решение на кръстословицата 126 - Водоравно: 1. Косач. 5. Банат. 9. Ти. 11. "Арис". 12'. Парад.
Училищен мебел. 38. Египетски бог на слънцето. 39. Името на 13. Ров. 14. Ден. 15. Сонар. 16. ДИН. 17. Ил. 18. Склад. 19. Кубик. 21. Пирин. 22. Монако. 23. Ананас, 
актьора Пачино. 25. Самар. 26. Коноп. 27. Ръкав. 28. Си. 29. Вир. 30. Лидер. 31. ГИД. 32. Лак. 33. Лимит. 34. "Поло'.

35. Академия. 36. Толар.
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СПОРТ ® СПОРТ ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ

ФУТБОЛЕН
ТАЛАНТ

ВЕТРОХОДСТВО

МАРИО СТАВРОВ ДЕСЕТИ
АТЛЕТИКА: ПООТДЕЛНО ПЪРВЕНСТВО 

НА ЮГОСЛАВИЯ ЗА ПИОНЕРИ
септември на езерото Палич край Суботица се проведе 

регатата за Голямата награда на Югославия”. В класата ” Оптимист” 
участваха 40 състезатели (30 от СРЮ и 10 от Унгария и България)! В 
най—силната конкуренция тази година Марио Ставров от 
Димитровград зае десето място в генералното класиране или пето 
място сред доманпштс състезатели. Какъв е този успех става ясно от 
това, че от 1-7 място петима състезатели са от Унгария и България.

Следващото състезание за Марио е регатата в Земун, която ще се 
проведе на 5 и 6 октомври т.г

ДВА МЕДАЛА ЗА МИЛЯН 
ДЖУНИЧ

На 28 и 29 септември т.г. на стадиона ” Чака Дача” 
бе проведено пионерско първенство на Югославия 
отделно за младша и^ггарша възраст.

Лекоатлетите от

в Крагусвац 
по атлетика

ДС.’>

•/й- На 4 октомври 2002 г. се навършват 
9 ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на нашия 
любим баща и съпруг

СИНИША НЕЙКОВ 
професор от Ниш

ср*ГГ
~ бяГ;1б0См^аГ7асеС^;;92Г„т,п,)В
на 300 метра (42 секунди и 25 стотни).

Саня Георгиева спечели пето място при хвърлянето 
7 място в хвърляне на поле.

На й-го лям ата 
же Гогов в

и гладко бягане

на копие и
димитровградска атлегическа надежда Джорд- 

коикуренцията за пионери старша възраст се добра 
само до четвъртото място в дисциплината 
сантиметра).

- На тоя ден ще посетим вечния дом 
Ць ... на скъпия ни покойник, за да го об- 

сипем с цветя и облеем със сълзи на 
дълбока тъга и непреходна благодар

ят^ ност.скок иа височина (165
Поклон пред светлата му памет!

Б. Д.
Бранислав Басов с диплома 
за найг-добър в лятната 
футболна, школа в Пирот

От синовете Бранислав и Мирослав и съпругата Лена

ШЕСТИ КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ 
й СЛАБ МАЧ НА ЖЕЛЮШАНИ
И ФК ЕЙ 'Борац" - ФК "Желюша" 4 : 1 (1 : 1)

ЕДНА ГОДИНА ОТ 
СМЪРТТА НА 

МЕТОДИ ВЕЛИЧКОВ
Димитровград е разсадник на 

много таланти, между които и иа 
футболни, особено напоследък. В

Методи Георгиев Величков от 
Босилеград почина на 10 октомври ми
налата година на 77-годишна възраст. 
Понеже беше твърде активен член не 
само на Съюза на бойците, но и в пен- 
сионерската организация и в други 
обществени организации, отговор
ността ми налага да кажа, че приживе 
той допринасяше с труда си в много 
области.

Меде, както всички му викахме, 
през 1944 годинапостъпи в Босилеградския партизански 
отряд, а през пролетта на 1945 замина с отряда си в Пета 
дивизия на народната отбрана в Крагуевац, а сетне във 
Валево.

След войната Меде започна да работи при тогава извест
ния търговец Кирил Василев - Изворски, а по-късно се пре
мести в Земеделския съюз в Босилеград. Работеше на 
няколко места, а през целия си трудов живот се отнасяше 
твърде професионално и отговорно към възложените му 
задачи. Такъв беше и през няколкото години като и съдебен 
заседател в Общинския съд в Босилеград. За заслугите си е 
получил няколко обществени награди и признания.

Слава му!

ЕгЕггк“-
Ьорац , а Ставров в 38 минута за Желюша’ . Жълти картони: Кръ- На турнира за купата 

стич и М. Спаснч от ЕИ Ьорац , а Ставров, Дончев н Гогов от БОН” организирана от школата, 
_ _ той бе провъзгласен за най-добър

ФК ”Желюша” игра в следния състав: II. Георгеиев 6, Ицич 5 футболист,
(Гогов 5), Ставров 5, Дончев 5, Крумов 6, Басов 6, Тозев 5, Р. Георгиев 
5, Мрмчилов 5, Рангелов 5 и Стефанов 5.

Желюша!П1 бяха горе—долу равностоен противник само през пър
вата част на мача. През второто полувреме те допуснаха 3 гола в своята 
врата.

Неофициално узнаваме, че председателят и секретарят на отбора са 
подали оставки н че всичко, свързано с организацията в клуба, е пад
нало върху плещите на треньора Драган Дончев. Ако иска да оцелее 
като клуб, ФК ” Желюша” снепшо трябва да реши кадровите си нроб-

ровград.
*БОН—

” Желюша”.
заедно с още едно 

момче и едно момиче от Пирот. 
Баис вече три години тренира в 
” Балкански” - най-напред с тре
ньора Емил Иванов, а сега с 
Ивица Марков. Миналата седми
ца той бе в селекцията на Пнрот- 
ски окръг за 
г. заедно с 
Дарко Соколов и всичките са 
оставили добро впечатление, осо
бено Басов.

деца, родени до 1990 
Йордан Георгиев и

леми.

СЕДМИ КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ

ОЩЕ ЕДНО ПОРАЖЕНИЕ НА 
ЖЕЛЮША

ФК "Желюша" - ФК "Долевац" 1 : 2 (1 : 0)

ПИОНЕРСКА ФУТ
БОЛНА ДИВИЗИЯ 

НА ПИРОТСКИ 
ОКРЪГ

Стоян Евтимов

1 ТЪЖЕН ПОМЕН
На 8 октомври 2002 г. се навършват 

2 ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на
нашата мила и непрежалима

IДимитровград, 29 септември 2002 г. СЦ ”Парк зрители - 
100. Теренът — тревист, времето - дъждовно. Главен рефер - Ьобан 
Стефалович от Мерошнна (7). Голмайстори: Момчилов в 8 за Желю
ша”, а Костадмнович. в 62 и 79 минута за ’ Долевац ’. Жълти картони:
Рангелов и II. Т. Костов ог ”Желюша”, а Цакич и„Стсфанович от 
”Долевац”. Червен картон (два жълти) - Рангелов от ”Желюша в 86 
минута. _ . _

ФК "Желюша " игра в следния съсшат Стонцсв 5, I I. 1 сор| исв с*.
Лжумич 5. 5, . 1,011 чеп (>, Крумов 6, Басов 6. Ранило» 5. ... .............. 5. 5
ГГспса 5), Иванов 5. 5. Христов 5 (Прсдраг Т. Костов 5). Премра! 3.
Костов 5 (Глнгоров 5).

*"Же поиш” като че ли молеше гостите да вземат трите точки.
Отборът „а ” Долевац” ве „оказа вшцо особено. Жсл.ощкияг «. бор бе е V 3, "“„"сТдоИтока 

В състава му липсваха 5-6 титуляри, конто бяха ангажирани в к« ^
''^Г^^^ена—атав^ият^

00=^75,ЗОнаса. .иа” отсрочиха мана, който траб-

ПЪРВЕНСТВО .5»около

АСКА ИВАНОВА 
от ДимитровградБЕЗ

МАЧОВЕ!? Поклон пред паметта й!

От семействата Иванови и Михаилови
Бои тория крьг от пионерс

ката дивизия ма Мнрогски окръг 
отборът на ”Балкански” трябва
ше да се срещне па своето игрище 

"Радиич-
ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 6 октомври т.г. се навършват 3 

ГОДИНИ от смъртта на нашата мила 
майка и бабаотчаян.

ДУКА ТОДОРОВА 
(1928-1999)

наше да изиграят и Бабушпица с 
отбора на ”Лужница”. Бъв «то
рия кръг ” Желюша” бс снобод-

Значи, от старта па първенст
вото изминаха два кръга, а почи
тателите на I 
болни състави на 
”Желюша” не видяха нищо.

а на 31 октомври 16 ГОДИНИ от 
смъртта на 
нашия мил 
татко и дядони.

ПЧИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

мМлТсг(вй:о
V

МЛАДЕН ТОДОРОВ 
(1927-1986)

пионерските фут- 
” Балкански” и

Нека всички, които ги познаваха и 
ги обичаха да си спомнят за тях. Пок
лон пред светлата им памет! .

Семейство Тодорови I

» Босилсградските футболисти 
биха с 3:0 отбора на” Младост от.
Субойиица, като домакини ца сро- 
щата в четвъртия кръг от есенния 

в Пчинска футболна

СЕДМИ КРЪГ НА НФЗ 
ПЪРВО ПОРАЖЕНИЕполусезон

дивизия. „

без йладс^а^.вонивк^гн боси- ’,;^а'в”з!.вки, &.М.2002 г. Игрището „в ” Йеднястно” > „____

■ убедителна победа. Дон гола от- ^ргон1, .Стдакович, Златков.о. н Стоянопич о. Иединегво н1.орш 
бслязаМиросла.сГсчргис1.,аедин ,(Т "Балкански". ..... Стойчев5(Цолич-),Стоянов«.И. Пейчев•с=,',Г:и,
досс.ашпй ■ е ся срещи босвлеГра | лигорвсиич 5 (Пананогани I ), “Т1 м |1Ф 'Д
дека ” Младост” оглавява табли- „ дерви сренщгног е^ия^ь.н^ьрщисто сь111;р11иц11.
щгга на временно го час. на по си поражение .. предаде лидерството

Б петия крм ,0,н ‘ Балкански р ’* 11о|>ижснисго е резултат от изключително
босилсградчаш. ще нрав. в «Р „гбора от Ьсда " .. 1 иьрвого полувреме, когато
Върпнио. срещу тома на с,;|йа1:) Р“ ^За. Н шч,ща ... слабата в. ра е в отсъства-
,|о,ег • ..........бира ва Балкански” Марков в Миялк-

Осведомяваме роднини, приятели 
и познати, че на 5 октомври 2002 г. се 
навършват 40 ДНИ от преждевремен
ната смърт на нашия обичан и нез- 

| абравим съпруг, баща, брат и чичо

ДИМИТЪР НИКОЛОВ 
от Сомбор

и-300тел

На този ден ще се съберем около 
вечния дом на скъпия ни покойник на 

“ Голямото православно гробище в Сом- 
>*>| бор, за да го облеем със сълзи на неп- 

реходна тъга, обич и уважение.

и есенната

Поклон пред светлата му памет!
От съпругата Ана, сина Владимир, дъщерята Лидия и 

многобройните роднини
К. В. Д.с.си> II» 

онич.
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ТРАДИЦИЯ Шй

- Дедо, че ми кажеш ли нещо за традициюту. Гребе да 
пишем за домашно - запе ме онядъи унукат.

- Па к по да ти кажем, дете?
- Па кво йе това традиция, ко се пази...
- Знам ли? Кико гледам она се затри дибидуз...
- Ко тека че се затрийе?
- Па све.-Загубише се старите занаяти, старата носия, не 

се жиье вечимка със сърп, нема да чуйеш песну у лольсто...
не йе затрило:

:

- Добре де, ама има ли нещо що се
- Има!
- Кво?
- Па не се йе затрил инатат у народат...
- Инатът може ли да йе традиция, дедо?
- Ко га узнеш. Може да йе традиция, а може и да не ие баш 

да йе божя проклетия!

I,

традиция. Повече ми се чини
- Тъгай ие могу да пишем за ньега!
- Па и немой! Доста пакос прайи у животат, та йоще да му 

дидзамо перата. Колко само домове йе растурил, колко 
белье йе напрайил, нейе за орату...

- Па вили ли се он, дедо?
- Да се види - не знам! Ама се осеча на сваку крачку-
- Кико се осеча, я не съм га осетил?
- Море осетил си га, ама не си знал дека йе инатът...- Кико.

ти да идеш у чаршию?

погреба - своята партия.мощ ш к. г.
В първия кръг на 
президентските избори 
на територията на 
Димитровградска 
община Воислав Шешел 
победи в Куса врана , а 
Вата Живоинович в 
Каменица.

Някои сега казват, че 
Шешел е кусовранец, а 
Вата каменичанин.

- Еве кико: онуя вечер сака ли
- Сака, ама тата рече не може!
- Е, видиш ли, после се по кая, ама гцом йе рекъл йеднуш 

не може, инатът му не дава да се преплюйе. Е, това нейе 
толкова страшно: че те путци другуту неделю. Ама газо 
мислиш ка се запне некой коджабашия, кита он рече не 
може! Бог да те пази...

- За кво па он че каже не може?
- Епа некой некига му нещо казал или га йе лоше поглед

нал, а са требе да се напрани да кажем улицата 
живейе. Коджабашията одреже:

- Не може! Нема сила да му сломи инатат.
- Дедо, я мислим дека може да се напише "Инатат кико 

традиция", нали?
- Знам ли? Може и да може...
- А иде, кажи ми йоще нещо, та да не п рома ш им темугу!
- Па еве: протаканьето!
- Е-е-е?
- Па узнеш да завършиш йедну работу, па наместо да гьу 

завършиш кига гребе, а ти гьу отегнеш кико гладну годину...
- Кажи ми пример, дедо. Требе ми жив пример!
- Па еве: у наш Цариброд нищо нейе напрайено навреме. 

Ти си йоще млад и се не сечаш кига се прайеше старачкьият 
дом. Оно и я се не сечам дали се прайи десет, двайесе или 
повече године...

- Не може да буде!
- Може!
- Кико бре дедо?

• - Тека убаво! Почне се, па се протака, протака, докига 
царод забовари кига йе нещо почето и кига требе да се 
завърши...

! ; - А-ха, сети се! - зарадува се детето.
! ^ - Кво се сети?

Младоженец говори с 
приятел:

- Странно колко много се 
променя човек след 
сватбата си...

- Защо? - попитал приятелят.

- Защото преди сватбата 
обичах всички жени на 
света, а сега - с една 
по-малко.

ИЗБОРНА
ХРОНИКА

^Президентските избори 
в Сърбия всъщност 
излязоха една голяма 
"шешелиада". Лидерът 
на радикалите хем 
спечели голям брой 
гласове, хем сега е в 
позицията да "назначи” 
новия сръбски президент.

*Въпреки че може да 
бъде доволен от 
политическото^си 
съживяване, Шешел се 
"пече" на голям огън 
преди балотажа, в който 
няма да участва: да 
призове ли 
избирателите си на 
бойкот и да се надява на 
нов шанс, или да 
направи твърд пазар с 
Кощуница или Лабус.

^Подкрепяйки своя 
"любим опозиционер", 
Слободан Милошевич

на кою онП*** ***
Като началник на 
Генщаба на 
Югославската войска 
Небойша Павкович 
окачестви всичките 
наши студенти в 
България като възможни 
шпиони и предатели. 
Въпреки това, като 
президентски кандидат 
той получи 295 гласа - 
най-много от 
"аутсайдерите".

Очевидно е, че някои 
царибродчани все още 
не са се освободили от 
страха и се определят за 
тези, които ги ругаят.

Мутра влиза в ресторант и 
разправя на келнера:

- Имаш ли жабешки 
крачета, бе...?

- Да, господине.

- Я тогава да те видя как 
подксачаш да ми донесеш 
една бира.

***

ш

Таралежът бие непослушния 
си син. Таралежчето реве, та 
гората ечи.

- Млъкни бе, нехранимайко!
- казва бащата. - От тоя бой 
мен ме боли много повече.

з
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- Па еве: Требе да съм бил у пелене кига су почели да прайе
спортнуту залу... ’

- Кву алу, бре сине?
- Нейе ала, ама зала, а може и да йе алетина. Ужкьим че 

буде за неколко године, ама изгледа и она че доживейе 
судбинуту на старачкьият дом...

* - Да пази •бог... •
Може и да пази, ама кьел-вайда! Кико йе почело, може 

и я да дочекам унуци, па на ньи да разпраям кво йе 
традиция, а ?

АС Е Н
Били малкишктшазм

рисува: БДьшитров
Ф.

-А,ТОВА ИВ-квлнер,Аг и сепп- ГАГА Аси ЩЕ РИЗчеАиМ
-Защото ИАшите вифгеои 
сл тоассоьа А-сллки, <ас Ае 

А1А С€ АВВЛЛГ

- Море, пази се, 
ората, псснеге!

по-арно пиши ти за занаятите, носиюту,

- А^знайеш ли, дедо, колко године прайе вадуту за водени-

Мани се, сине, от чаршийскьете работе, че промашиш 
темугу»

- Темуту може и да съм промангил, ама истинуту не съм 
дедо! - отсече унукат.

!
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