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ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ВАЖНО РЕШЕНИЕ НА АМЕРИКАНСКИЯ КОН
ГРЕСМОЖЕ И БЕЗ ТРЕТИ КРЪГ ТЪРГОВИЯ БЕЗ 

УСЛОВИЯ
Политическата арена 

Сърбия очаква отговор на две 
”или”: Кощуница или Лабус и 
ще успеят ли или не президент
ските избори.

Втората дилема във връзка с 
това е дали ще гласуват необ
ходимите 3 276 522-ма изби
ратели. В случай, че толкова 
гласоподаватели застанат в 
неделя край избирателните 
урни, това ще бъде най-малкият 
брой избиратели през послед
ните десет години, но все пак 
дой-атъчен за 
приключване 
политически процес, започнал 
още през юли.

И още нещо. Според прецен
ките на ЦЕСИД двата изби
рателни тура от президентските 
избори в Сърбия ще струват на 
данъкоплатците 320 милиона 
динара или 5,33 милиона евро. С 
една част очг тези пари са купени 
избирателни 
съоръжения за идентификация 
на гласоподавателите.

В случай, че балотажът се 
провали, ще се наложи да се фи
нансират нови избори и да се 
изразходват приблизително още 
толкова пари. Може би ще 
трябват по-малко пари, защото 
урните могат повторно да се 
използват, но всичко зависи и от 
броя на кандидат-президентите,

в

Долната камара на американския Конгрес подкрепи в понедел
ник проектозакона за търговските и технически корекциите в 2002 
гоДйна, който съдържа и разпоредба за нормализиране на 
търговските отношения между САЩ и СР Югославия. Въпрос
ната разпоредба не предвижда никакви предварителни условия, 
които трябва да изпълни СРЮ.

Преди гласуването на проектозакона беше оттеглен от проце
дурата амандманът, с който се изискваше нормализирането на 
търговските отношения между двете страни да бъде обвързано 
със сътрудничеството на СРЮ с Хагския трибунал и спазването 
на Дейтънското мирно споразумение. Долната камара, в която 
републиканците имат мнозинство, уважи оценката на американ
ската администрация, че властите в Белград отбелязват напредък 
в провеждането на реформите и сътрудничат с Международния 
съд в Хага.

За да встъпи в сила, Законът за търговските и технически 
корекции трябва да бъде подкрепен и от Сената, в който демокра
тите имат мнозинство, а след това да го подпише президентът 
Джордж Буш.

успешното 
тозина

ДИРЕКТОРЪТ НА НАШЕТО ИЗДАТЕЛСТВО В 
БОСИЛЕГРАД

урни и

БРАТСТВО" ЩЕ
СТАНЕ ИСТИНСКА 

ТРИБУНА НА
МАЛЦИНСТВОТО

даватели, са и данъкоплатци,ването. Както и да е, на всеки 
гласоподавател се падат по 80 може да бъде допълнителен мо

тив за излизане на балотажа.динара изборни разходи.
Фактът, че изборите се фи

нансират от самите граждани,
♦Основната цел на новоназначения директор на нашето 
издателство, който пребивава със сътрудниците 
налия петък в Босилеград, беше да установи контакти с

живот в
ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС ФОРУМ ЗА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА 

ТЪРГОВИЯТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

СИ ми-

представители на обществения и културен 
общината ♦"Братство" е готово да разшири 

с читателите, местното самоу-ЗОНАТА ЗА СВОБОДНА 

ТЪРГОВИЯ - НАЙ-ПРЕКИЯТ 

ПЪТ ДО ЕС

сътрудничеството си 
правление, фирмите, органите, организациите...

(На 3 стр.)
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Зона за свободнаI политиците към създаване наБизнесмените трябва да насърчат 

търговия

I" Установяването, на Зона вит^Ги^прГите^теат“ фирми и специална,,

беше „одчертаио^а ДВудневнабизРес ?ация’ Евронейския сън» и представител,, „а ре
между * м тоналните инициативи.

КОМ

съюз,
ална конференция на 
рум за либерализация на търговията в тази част 
иа Европа, състояла се в началото на седмицата в 
Конгресния център ”Саиа” в Белград. В рабо-
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съюз. * " ПОГАНОВО - ЗВЕНО МЕЖАУ ЗЕМЯТА И НЕБЕТО'
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ГЬГР/ШТЕ балканите^свепт 11 октомври 2002 г.

О ШшуШ ЛГАР!/ШРЕГИОНАЛНА МИНИСТЕРСКА 
КОНФЕРЕНЦИЯ В БЕЛГРАД

ПЛ ЕА>
БЪЛГАРИЯ ПО ПЬТЯ КЪМ НАТО И ЕС #

Елена Поптодорова, която бс на срещата с-ьс Си- 
с премиера изрично се открои 

на поверителната информация.

ДОГОВОР ЗА 

ПРИВЛИЧАНЕ НА 

ИНВЕСТИТОРИ

ОЦЕНКИТЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА БЪЛ-
меон, на срещата 
въпросът за защита 
Посочи се, че това е критично важен въпрос, което 

контактите и взаимоотношенията на сне-” Дотук оценките та подготовката ни за членство 
в НАТО са много добри, особено що се отнася до 
хода на военната реформа, където действията са 
практически разписани”, каза посланикът на Репуб
лика България в Съединените щати Елена Попто
дорова в интервю за предаването Преди вси ши па 
БНР. Тя оцени като много добри шансоветеI за евс| - 

членство в ИЛ I о на

включва
циалиите служби, както и отношенията с други дър
жави”. Понтодорва твърди, че не е имало нови из- 

Към България. ” Премиерът изрично под- 
няколко пъти, че всичко, за което говорим 

нелегалната

♦Министрите на страните от Югоизточна Европа подчер
таха значението на междудържавните споразумения за 
свободна търговия

В Палатата на федерацията в Белград тези дни бе проведена 
министерска конференция за укрепване 
рудничество в Югоизточна Европа. В общото си изявление, кое то 
бе прието на конференцията, министрите потвърдиха готовността 
на всички страни в региона да развиват започналия процес на 
либерализиране на търговията. Защото но този начин Югоизточна 
Европа може да станс зона на стабилност и прогрес и да се включи 
в европейската интеграция.

Както бе изтъкнато на пресконференция след министерската 
среща, участниците в конференцията са подчертали значението на 
междудържавните споразумения за свободна търговия, конто са 
общо 29 и трябва да бъдат подписани до края на 2002 година. По 
думите на координатора на Пакта за стабилност в Югоизточна 
Европа Едгар Бусек досега са подписани 12 такива спогодби, под
писването на други 7 е в процедура, а още 2 са във фазата на 
подготовка. Тези спогодби са оценени като голямо насърчение

за развитието на взаимната търговия, но и за привличането

исквания
черта на
- и борбата с корупцията, и борбата с 
тьрговия с оръжие, което също е критичен въпрос, 

самите , каза ощепокана па България за
Прага през ноември, като се пЛова на два 

- единият на сенатор
са най-важни и полезни за настуална

на икономическото сът- Понтодорова.срещата в
материала в щатската преса 
Байдън, председател па сснатската комисия но вз.н- 
„11,1, отношения - в които изрично се подкрепяло 

нареченото голямо разширяване, тоест разши
ряване със седем дз.ржави.

ТОНИ БЛЕЪР:

БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОЛУЧИ 
ПОКАНА ЗА НАТО В 

ПРАГА

така

” Убеден съм, 
че в Прага Бъл
гария ще получи 
покана за член
ство в НАТО”, 

казалII с това е
след приключи
лата среща с ми- 
нистър-предсе 
дателя Симеон 
Сакскобургго- 
тски премиерът 
на Великобри
тания Тони Бле- 
ър, стана ясно в 
кореспонденция 
за предаването 
”12 плюс 3” на 
БНР. Тони Блеър е изразил увереност, че не по- 
късно от 2007 година България ще бъде член и на 
Европейския съюз. България е получила благодар
ност от страна на Великобритания за ролята си в 
Съвета за сигурност на ООН.

Двамата премиери са обсъдили и въпроса за 
Ирак. От изявлепията на двамта след срещата им на 
"Дунинг стрийт” не е била доловена категоричност 
за евентуално българско участие във възможна нова 
коалиция.

Темата за АЕЦ "Козлодуй” също е била обсъж
дана по време на половинчасовия разговор. След то
ва Тони Блеър не е пожелал да навлиза в детайли, 
като казал, че са говорили в общи линии. Той не се е 
ангажирал с позиция дали България може да раз
чита на британска подкрепа за извършване на пар
тньорска проверка на безопасността на блокове 3 и 4 
от атомната ни центрла.

само

Домакин на белградската министерска конференция бе 
съюзният вицепремиер и министър на икономическите 
отношения с чужбина Миролюб Лабус, а в дискусията 
участваха Арбан Малай, министър на икономиката на 
Албания; Азра Хаджиахметович, министър на външната 
тьрговия на БиХ; Альоша Богоевски, заместник-министър 
на икономиката на Македония; Олгица Спевец, 
помощник-министър на външната търговия на Хърватия; 
Апександрос Миглиаресис, директор в Министерството на 
външните работи на Гърция; Еуген Диймареску, 
държавен секретар в Министерството на външните 
работи на Румъния; посланиците на България и Турция в 
Белград Яни Милчаков и Ахмет Ацет, координаторът на 
Пакта за стабилност в Югоизточна Европа Едгар Бусек и 
директорът в Дирекцията за търговия към ОЕЦД Жан 
Мари Мерцер.

”Докато не настъпи началото на ноември, ние 
„яма да чуем формалната покана от устата на админ
истрацията”, обясни посланик Поптодорова. Спо
ред нея, мисията на постоянния представител на 
САЩ в НАТО Никълъс Бърнс у нас има обобща
ващ, заключителен характер. По думите й, отноше
нието към България било резултат от натрупване на 
събития, както и на поведение от наша страна.

ПОСЛАНИКЪТ НА САЩ В 
АЛИАНСА НИКЪЛЪС БЪРНС:

БЪЛГАРИЯ Е СРЕД 
СЕРИОЗНИТЕ 

КАНДИДАТИ ЗА НАТО
на чуждестранни инвеститори.

Едгар Бусек напомни, че инвеститорите оценяват регионалната 
стабилност въз основа на стабилността на всяка една от страните 
в региона. В това отношение, допълни той, голямо значение имат 
правосъдните системи, телекомуникациите, енергийните системи, 
инфраструктурата... А именно това са проектите, чиято реали
зация се насърчава от Пакта за стабилност в Югоизточна Европа.

България е сред сериозните кандидати за член
ство в НАТО, каза пред журналисти на летище 
София постоянният представител на САЩ в НАТО 
Никълъс Бърнс, цитиран от Дарик радио. Посланик 
Никълъс Бърнс посочи, че при разговорите му днес 
ще бъде Дискутирана кандидатурата на България за 
Алианса.

Гостът беше посрещнат от посланика на САЩ у 
нас Джеймс Пардю и българския посланик в САЩ 
Елена Поптодорова.

Посланик Бърнс е па кратко посещение в Бъл
гария в рамките на неговата обиколка из страните 
кандидатки за членство в Алианса преди срещата 
през ноември в Прага. Никълъс Бърнс и членовете 
на неговата делегация ще се срещнат с министър- 
председателя Симеон Сакскобургготски. По-късно 
ще има съвместни разговори в МО с участието 
министъра на външните работи Соломон Паси, мин
истъра на отбраната Николай Свииаров, министъра 
на вътрешните работи Георги Псткапов, министъра 
па правосъдието Антон Станков, началника на Ген
ералния щаб на армията ген. Никола Колев, 
министъра на икономиката София Касидова и други 
официални лица.

ЗОНАТА ЗА СВОБОДНА 

ТЪРГОВИЯ - 

НАЙ-ПРЕКИЯТ 

ПЪТ ДО ЕС

БРЮКСЕЛ ПРИЗНА 
БЪЛГАРИЯ ЗА ПАЗАРНА 

ИКОНОМИКА
Европейската комисия оцени България като 

"функционираща пазарна икономика”, която може
да устои на натиска на конкуренцията в европейския 
пазар в средносрочсн план, но само при условие че 
продължи с реформите. Комисията посочва 2007 г. 
като възможна дата за

на
(От 1 стр.)

Организатори на конференцията бяха Правителството на 
Югославия в качеството на

приемане в Европейския съ- 
. Това предаде агенция ” Ройтерс”, като се позова 

на копие на доклада на комисията за напредъка на 
страните кандидатки в преговорите им за присъед- 

към ЕС. Годишният доклад беше предста- 
в сряда в Брюксел и в него няма подобна оценка 

за Румъния, а за Турция не се определя дата за 
започване на преговори за присъединяване. В частта 
за България се казва още, Че България и Румъния 
трябва да работят усилено за справяне с корупцията 
и подобряване на неадекватната им правораздава
телна и административна система, съобщава още 

Ройтерс”. Агенцията добавя, че според ЕК "по
степенно, но значително” ще нараства финансовата

103

председателстващ процеса за 
сътрудничество в Югоизточна Европа и Югославската стопанска 
камара в сътрудничество с Пакта за стабилност, Асоциацията на 
балканските стопански камари, Агенцията за международно раз
витие от Великобритания и проектът за партньорство към герман-

зам.-
мпяванс 
вен

САЩ ИСКАТ ОТ 
БЪЛГАРИЯ ПОДГОТВЕНИ 

И МОБИЛНИ РЕИНДЖЪРИ

ските търговско-промишлени камари.
Приветствайки участниците, югославският външен министър 

Горан Свиланович подчерта, че целта на конференцията, както и 
на министерската среща, е да дадат нов силен тласък иа 
стопанското сътрудничество и да спомогнат пазарът с около 70 
милиона потребители да стане "регион на надеждата и на ик
ономическия просперитет”.

Свиланович припомни, че след присъединяването ни към Пакта 
за стабилност, Югославия е подписала 65 договора със съседните 
държави и се очаква подписването на още 79 двустранни спогодби. 
До края на годината СР Югославия трябва да подпише договор за 
свободна търговия със Словения, а се готвят такива спогодби и с 
България, Албания и Хърватия - каза Свиланович.

на Пакта за стабилност в 
Югоизточна Европа Ерхард Бусек каза, че подписването 
годби за свободна търговия трябва да е приоиритет за всички 
страни в региона, защото само по такъв начин те ще могат да 
привлекат вниманието на чуждестранните инвеститори.

Бизнесмените трябва да насърчат политиците да ускорят под
писването на тези документи и да бъдат отменени визите, които са 
голямата бариера за свободното преминаване 
хора и капитали.

Премиерът Симеон Сакскобургготски и посла-
на САЩ в НАТО Никълъс Бърнс са обсъ

дили възможностите на българските сили за бързо 
реагиране да разполагат със собствен транспорт, за 
да участват в общи операции със страните от Алиан
са. Бърнс пристигна в понеделник в София 
говаря с министър-председателя и с министрите 
външните работи, па отбраната, 
боти и на правосъдието.

пикът
помощ за двете държви.

БЪЛГАРО-КУВЕЙТСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА 
МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ЩЕ 
СЕ ИЗГРАДИ В КУВЕЙТ

В Кувейт ще

и раз
на

на вътрешните ра-

Въпросът за мобилните сили ще бъде един от 
важните, според които ще се вземе решение за ст
раните-кандидатки в Прага, каза пред "Монитор” 
Бърнс. Тези сили трябвало бързо да се транспорти- 

напрежение,
извън страните от пакта, каза гостът. ” България 
остава сериозен кандидат за НАТО, но все още няма 
решение за страните, които ще бъдат поканени през 
ноември в Прага”, каза Никълъс Бърнс при присти
гането си на летище София.

Специалният координатор
на спо-

се изгради смесено българо-кувей
тско предприятие за производство на мляко и млеч
ни, продукти, предаде БТВ. Двете страни са постиг
нали принципна договореност за това, съобщи днес 
министърът на земеделието и горите Мехмед Днкме. 
Той придружава президента Георги Първанов 
посещението му в Кувейт в началото 
мица.

рат по въздуха до зоните на които са

при 
на тази седна стоки, услуги,
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^ СЕДМИЦАТА Ъ11 октомври 2002 г. ШшшШ О
"БРАТСТВО" ЩЕ 

СТАНЕ ИСТИНСКА 

ТРИБУНА НА 

МАЛЦИНСТВОТО

ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ
В БОСИЛЕГРАД ПРЕД ВТОРИЯ ТУР НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ

ПРИКЛЮЧИХА ПОДГОТОВКИТЕ
Приключиха подготовките и са 

всички технически условия
създадени включени 9188 души - ще гласуват на 34 изби- 

за успешното рателни места от 7 до 20 часа. Същите са и съста- 
провеждане на балотажа в неделя, в който ще вите на избирателните комисии, с изключение на 
участват кандидат-президентите д-р Воислав членове и заместниците от разширения състав, 
Кощуница и д-р Миролюб Лабус, оповетиха от понеже от изборния щаб на Лабус ни осве- 
общинското работно тяло на РИК в Босилеград, домиха, че за някои избирателни секции са 

- В техническо

(От 1 стр.)

Издателство „Братство”, с изданията си - в-к „Братство”, 
списанията „Другарче” и „Мост” - става зее по- силна институция 
на българското малцинство. Същевременно то има все по- 
значителен принос в съвместния живот на малцинството ни с 
всички, които живеят в страната. Сериозна е и афирмацията му 
извън нашите граници. Занапред то ще засили тази роля, а в-к 

Братство ще стане още по-отворена, истинска трибуна на мал
цинството ни, каза между другото новият директор на нашето 
издателство Велимир Костов в разговора с председателя на ОС в 
Босилеград Владимир Захариев. В това отношение, добави той, 
седмичникът „Братство” и занапред ще остане непартиен вестник, 
в който „професионализмът ще е основното мерило в работата на 
журналистите и на редакцията въобще”.

Захариев каза, че тук не са доволни от

отношение няма никакви предложени нови хора, оповести Анани Ангелов, 
промени в сравнение с първия кръг. Пълнолет- член на общипското тяло на РИК. 
ните граждани в общината - в списъците са В.Б

БАЛОТАЖЪТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА СЪРБИЯч.

ОЧАКВА СЕ ДОБЪР ОТЗИВ НА 

ИЗБИРАТЕЛИТЕсъстава на управи
телните органи в издателството, особено на Управителния му 
вет, който неотдавна беше назначен от Правителството на Съ
рбия. ” В тоя съвет 
обсъдим тоя въпрос на следващата сесия на ОС,- каза предсе
дателят и добави. -Настояваме да имаме добро сътрудничество с 
издателството, а общината ще предостави помещение за работа на 
кореспондентството на „Братство” в Босилеград”.

- Издателство ” Братство”

съ-

На територията на Димитровградска община 
няма никакви промени за балотажа пито в изби
рателните списъци пито в избирателните места. 
Броят на избирателите и сега е 9 851, а избирател
ните пунктове са както и през първия кръг — 17. В 
Димитровград избирателните места са сведени на 
четири. Избирателно място № 5 е в Лукавица и там 
ще гласуват и избирателите от Сливница. Изби
рателно място №6 е в Желюша, където ще гласуват 
и избирателите от Грапа. Пункт номер 7 е в Белещ, 
където са и избирателите от Прача. Пункт № 8 е 
Гони дол, № 9 - Градипьс, където са и избирателите 
от Бачево. Номер 10 е Куса Врана, номер 11 
Трънски Одоровци. Там са и избирателите от селата 
Искъровци и Петачнпци. В Долна Невля е номер 12, 
а там ще гласуват и Горна Невля, Скървеннца , 
Врапча, Барне , Било и Борово. № 13 с в Поганово, а 
там са и избирателите от Драговита, Платнища и 
Бански дол. Номер 14 е във Височки Одоровци, 
където гласуват и избирателите от Гуленовци. 
Номер 15 е село Смиловци, а там са и гласопоп- 
давателнте от Радейна и Петърлаш. Номер 16 е в 
Пъртонопинци, където са Бребевница, Моинци и 
Мъзгош. Номер 17 е в Каменица и там са всичките 
села от Висок - Изатовци, Брайковци, Болсв дол, 
Долни и Горни Криводол и Вълковия.

Изборите започват в 7 часа сутринта и 
завършават в 20 часа.

ние нямаме представители и затова ще
ПАТРИАРХ ПАВЛЕ АПЕЛИРА:

ГЛАСУВАЙТЕ 
СПОРЕД СЪВЕСТТАне е имало пряко влияние върху 

персоналните решения. Като институция, "Братство” е преп
ратило в Белград всички предложения и сюгжестии, пристигнали 
от общините в които живеят нашите сънародници и които са 
най-много заинтересовани за нашата дейност така, че ние можем 
да бъдем доволни от факта, че Правителството на Сърбия се е 
съобразило с предложенията на Издателството за членове на 
управителните органи от състава на колектива, поясни Костов и 
добави, че всичко друго е извън нашите компетенции.

В откровените и сърдечни разговори с представители на ос
новното училище беше подчертано, че двете ведомства могат още 
по-добре да си сътрудничат. В това отношение директорът на 
издателството осведоми директора на училището Методи Чипев и 
сътрудниците му, че първокласниците в общината няма да 
заплатят най-новия брой на „Другарче”.

„Братство” е готово да установи сътрудничество с КИЦ, каза 
босилеградския клон на КИЦ

СИ
Сръбският патриарх господин Павле още 
веднъж призова гражданите на Сърбия 
да "гласуват свободно и отговорно, 
съгласно убеждението и собствената си 
съвест" на балотажа в неделя.
- След всички сътресения, които нашият 
народ прежива и все още преживява, в 
съдбовния момент за възстановяването 
на държавната общност на Сърбия и 
Черна гора и за решаване на 
жизненоважните държавни въпроси на 
Сърбия, особено на касаещите се за 
Косово и Метохия, за включването на 
страната в международните интеграции, 
би било неотговорно да се пренебрегне 
елементарния граждански дълг - участи
ето в изборите", се посочва в

Костов пред представители на 
„Цариброд”.* Иван Николов, ръководител, и Радко Стоянчов, 
завеждащ културата в КИЦ, принципно приеха инициативата и 
казаха, че не са „прекалено доволни” от досегашното отношение 
на „Братство” към институцията им, която същия ден организира

създаването й. На

А.Т.
4,

тържество по случай четиригодишнината от 
него беше поканен и директорът.

Представителите на „Братство” имаха много контакти и с 
читатели, и с хора от народа. Един оттях, Арсо Л. Тодоров, адвокат 
и поет, каза, че издателство „Братство” е истинската културно-ин
формативна сила на българекто малцинство. ” Някои от нас се 
раждаха с „Братство”, първите ни творби бяха печатани в „Дру
гарче”, други дойдоха по-късно или идват сега, докато много, 

други ще дойдат след нас, но съм убеден, че институцията 
успешно и занапред знамето на информационната, кул-

сподели той.

РИК ЗА ОСВОБОДЕНИТЕ МЕСТА В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КОМИСИИ

ЗАМЯНА - ДА, 

РАЗШИРЯВАНЕ - НЕ
Както поясни секретарят на 

РИК Биляна Бенач-Шантич,
в постоянния иизби- комисииРепубликанската 

комисия
с което се позволява

на избирателните участват в работата на
ите при балотажа, да бъдат смег

много 
ще носи
турна и издателска дейност на малцинството ни

(РИК) взе разширен състав, които поради
обективни причини не могат да кандидатите, които в първия 

комиси- тур не са имали свои предста-

рателна
решение,
членоветеВ.Б.

вители в разширения състав на 
комисиите, за балотажа ненени от нови членове, предло

жени от кандидат-президентите, могат да получат места в тях,
което означава, че могат да се- СОФИЯЗА БЪДЕЩАТА АВТОМАГИСТРАЛА НИШ Това означава, че могат да 

бъдат попълнени освободените правят 
след първия тур места в комиси
ите поради заболяване, венчав- 
ка и други важни причини.

замяни само на 
попълнените в първия тур . 
места.СЪРБИЯ И БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО 

ЩЕ ИСКАТ ПАРИ ОТ ДОНОРИТЕ
тралата трябра да бъдат построени 5 попи 
бензиностанции и три мотела. За 

тези работи ще бъдат

СЪОБЩЕНИЕ НА 

НПО КРЕАТИВЕН 

ЦЕНТЪР ЦАРИБРОД

Тези дни в София се водят преговори межу 
експертни комисии на правителствата на

комисии трябва да изготвят т. нар. физ- 
провеждането иа работите 
автопътя и тяхното финан-

напровеждането 
ангажирани към 12 000 работници.

Йоцич уточни, че автопътят няма да ми- 
Сичевската клисура, 

няма да минава през тунели. Това 
решение е окончателно. Сичсвскага клисура е 
избегната не само поради екологични, но и 

икономически причини,

коетоните
ибалити-студия за 
по изграждането на

Г^е^о^ГТтшГвХгис^алГ;^"-

за изграждането иа бъдещата автомагистрала

провед^преГдекемвриъ'"'-

министърът иа транспорта и телекомуникаци 
„те в Сърбия М^Г,ГваЙТ"предвариТСлнИТе 

, край сръбската част
, ___ :

нава през 
означава, че

Гордеем се с Димитровград. Гордеем се с гражданите на 
общината ни, които показаха демократическите сп убеждения 
в първия тур на президентските избори. Да припомним - в 
Пиротски окръг и в цялата югоизточна част иа републиката 

двамата демократически кандндат-презндеити именно в 
община спечелиха пай-голям процент от гласовете. 

Трябва да излезем и на втория тур, за да покажем високата 
си гражданска и демократична

Демократичното вземане на решения подразбира гласуване 
по свободна воля, с уважение на основните човешки права.

понежепоради
изграждането на X км от пътя през клисурата 
би струвало повече от 20 милиона евро.

Доколкото на донорската конференция се 
осигурят финансови източници, изграждането 
на автомагистралата ще започне през 2004 •

ч»Ъс' ' „«IX

НИ
нашата

съвест.на
година.

*
Както се на автомагис-

нланове

/



ОБЩЕСТВО С 11 октомври 2002 г.
О ШтШ ПО ПОВОД 4 ГОДИШНИНАТА НА КИЦ ЦАРИБРОД В БОСИЛЕГРАД

ЕЖЪТ НАШ МАИЧИН БЛАГОРОДНА МИСИЯ
0т издаването си КИП "Цариброд” в Босилеград 

Тюи институция на българското малцинство ос . писание "Бюлетин”, единственото забранено
открита е благородната мисия да възстановява и раз- издамсписа'
вива културата на българското " Милошсв1)Ч, е което успя да създаде условия за
Югославия, да нропагира демократичните ценност ка и,яг]:| па група независими и критически
критическият европейски дух на мислене и поне сние, "«р .еска ^
с цел нзнамнрнне на пътища и начини за подобрение Р __ октомври 2000 г. КИЦ "Цариброд успя да
неговата материална и духовна култура. тка въздух, защото условията за работа

бяха особено тежки за работа посмеел> благодарс11Ие и 11а частичното
разбиране па общинските власти в Босилеград. Стигна 
сс до известно приближаване 
сътрудничество между общинския Културен център в 
Босилеград и местното радио.

времето наезик ноНовата учебна година в димитровградските училища за- 
чстирндссстнна дни. Точно един месец мина

на Общинската комисия за

българскина
и отпочна преди

последното разширено заседание 
изработване на програма но български език в двете училища.

Както вече писахме в "Братство”, комисията още от са
мото начало бе предложила като първо българският език да 
получи статут на майчин език или език на средата (!?!) и да се 
увеличи броят на часовете по български език. На самото засе
дание, след като по телефон бе ” консултирано” просветното 
миннстсрсрво, комисията прие категоричното заключение да 

ден-два, докато решението на министерството бъде 
публикувано в "Служебен вестник па Р. Сърбия.

Както вече казахме, от заседанието измина повече от месец, 
а от обещаното решение на Министерството на просветата 
няма и следа в ”Служебен вестник”. От гимназията изтъкват, 

прнлнжат новата програма, щом тя бъде 
публикувана в Служебен (държавен ) вестник, а същото сив 
основното училище. Тогава вероятно ще заседава н общин
ската комисия. Но оттогава до днес реагираха единствено 
Общинската организация на ДСБ10 н КИЦ ” Цариброд с 
писмо от 2 октомври т.г. до министъра на просветата на Р. 
Сърбия г—н Гашо Кнежсвич. В писмото между другото сс 

” българите от Димитровградско и Босилсградско са
Сърбия и Ми-

Пз.рпите дпе години 
КИЦ "Цариброд”, защото се изправихме срещу 

па режима нана
не само на позициите ижестоката съпротива 

Милошспич и пеликосръбските националисти, но и 
срещу техните служители от българското малцинство. 
КИЦ ” Цариброд устоя.

Въпреки всичко с подкрепата на многобройните си 
партньори от България, КИЦ "Царибрд п Босиле
град разви мащабна културна дейност, в рамките на 
която в Босилеград бяха представени самите върхове 
на българската култура и изкуство. В продължение на 
четири години КИЦ "Цариброд” организира 15 кон
церта, нредстапянс на два български филма, четири 

книги, десетина изложби на картини и 
изложби, десетина литературни 

България и чужбина и 
състезания

се изчака
Иван Николов

НА 19 И 20 ОКТОМВРИ В 
ДИМИТРОВГРАД

Жените могат това
че те са готови да

промоции на 
фотодокумситалпи 
вечери, четири екскурзии из

Под това название следващата събота и неделя в 
” Балкан” в Димитровград ще се прведс ссми- 

който ще бъде представена програма от
хотел

вредопни посещения на спортни 
България. Освен това КИЦ "Цариброд" в Босиле
град годишно разпространява безплатно около 15 000 
видеокасети, около 900 български книги, над 3 000 
вестници и списания, прожектира 60-70 български 
филма годишно, организира летни и зимни почивки из 
България за но около стотина босилсградски деца... 
Проведоха се и два курса по английски език за раз
лични възрастови групи и една хуманитарна акция за 
социално слаби деца.

КИЦ "Цариброд” оказа услуги и съдействие на
помага на болни

нар, на
системи и решения, които се предлагат на жените, 

политика, участнички в неправи- 
организацин, медиите и синдикатите.

казва, че
унизени и измамени от правителството на 
ннстсрството на просветата с факта, че ие се позволява и не сс 
създават условия за изучаване на българския език като май- 

основинте училища н в гимназиите в Димитровград и 
Босилеград. ДСБ10 и КИЦ "Цариброд” смятат, че отговор- 

неспазването на основното конституционно право

занимаващи сс с 
телствени
Целта на семинара е да покаже мостта на участието 

тези области и да насърчи дейността имчин в
на жените в 
в обществения живот.

Програмата ” Жените могат това е създадена от 
жените от партията на лабуристите на Норвегия. В 
нашата страна тя се провежда с финансовата 
подкрепа на т.нар. Народна помощ от Норвегия и е 

от Женската политическа мрежа и

ността за
-изучаване на български като майчин език - е на Пра
вителството на Сърбия и лично на министъра па нроспетата .

Същевременно е отправена н покана към министър 
Кнежсвич да посети до 15 октомври Димитровград, за да се 
проведат разговори но въпроса за употребата на българския 
език в училищата на територията на Димитровград и Босиле-

много хора, според възможностите си 
да сс лекуват в България, помогна на млади студенти и 
ученици да намерят път до българските университети 
н техникуми, с една дума - работи но всички направ- 

зиаченис за културата на българското мал-

организирана
Гласа на разликата. Партньорска подкрепа 
Секцията за равноправие между половете при 
Пакта за стабилност в Югоизточна Европа и мн-

оказва и
град.

Същевременно КИЦ ” Цариброд” и ДСБЮ отправиха 
писмо и до българския министър на външните работи 
Соломон Паси, търсейки да не допусне приемането 
СРЮ в Съвета на Европа, докато не бъде решен този 
проблем.

сията на ОССЕ в Белград.
Всички заинтересовани жени могат да се обадят 
Даниела Костова Пейчева или на Розета Алек- 

сова, които са съорганизатори от Димитровград.
А.Т.

ления от 
цинство.

КИЦ "Цариброд” в Босилеград е участвал 
тири форума на неправителствени организации в 
Будва, Нови Сад и Белград, къдсто аргументирано е 
защитавал правата и интересите на българското мал
цинство.

на
на че- на

А.Т.

ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ В СЪРБИЯ И ТЕХНИТЕ ПРАВА И) I

| МАЛЦИНСТВАТА МАЛКО ЗНАЯТ ПРАВАТА СИ
ПОЗНАВАНЕТО НА ЗАКОНИТЕ РОтЛУАМЕ 2ЛКОКЛмайчиния им език и съгласно правописните правила на 

този език - 29, 4 на сто, за правото да ползват майчин език 
но време на водене на съдебни или управителни дела - 36,
2 на сто, за правото да получават бюлетини и други 
изборни материали на майчин език - 42 на сто.

Покрай това, изненадва и слабото познаване на пра
вото* да се показват националните символи по време на 
държавни празници, както и по време на празници на 
народа, към който принадлежи малцинството - 43, 1 на 
сто. Малко се знае и за правото, според което гражданите 
не са длъжни да сс произнасят какво са по националност 
- 39, 1 на сто. Също така слабо се знае и за факта, че 
законът регламентира задължението, според което 
"планът и програмата за обучение на сръбски език 
трябва да съдържа и материали, които се отнасят до ис
торията, културата и положението на националните мал
цинства, както и други съдържания, които пледират за 
взаимната толерантност и съжителство” - 39 на сто.

От друга страна най-много се знае за правото на 
свобода при вероизповеданието, както и за правото да се 
учредяват културно-художествени дружества - 90 на сто.
Също така сред представителите на националните мал- Струва се, че една акция, която

: Генерално погледнато, познаването на правата, които 
I на малцинствата са обезпечени със законите е твърде
■ незадоволително. Числящите се към националните мал- 
Т цинства знаят само за 50-60 на сто от правата, които им
■ принадлежат въз основа па законите. Особено незадо- 
: волителна е ситуацията при ромнтс, власите и мюсюл-
■ маните/бошняците. Те знаят за по-малко от 50 иа сто от 
I своите малцинствени права.
• Изненадващо е, че малко се знае за правата, които са 
! били установени преди. Така например много малко сс 
« знае за правото на служебна употреба на езика и писмото 
; в общините, в които числящите се към малцинствените 
| народи не са по-малко от 15 иа сто от общия брой на 
; населението: за правото да получават явни документи на
■ майчиния си език са знаели само 25 на сто от допитаните, 
; за правото да общуват на майчин език пред органите с 
' явни пълномощия - 26, 6 на сто, за правото в личните им 
; карти и паспорти имената им да бъдат внисанн на
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Познаването на законите

* Хуманитарният център за интеграция и июлер- 
I антност от Нови Сад и Хелзинкският комитет 
| за човешки права в Сърбия през миналия месец 
| проведоха сондаж, сред прадставителите на на- 
ц ционалншпе малцинства в Сърбия. Аопитани 
| бяха 1111 души, сред които имаше албанци, 
р мюсюллшни/ боишяци, унгарци, хървати, роми, 

румънци, власи, словаци, русина и българи. Изслед
ването финансово помогна организацията 
УСАИА/ОТИ. Сондажа провеждаха активисти 
на организацията СММРИ.

у Въпросникът се е състял от 3 части. Първата 
представлявала своеобразен "тест по 

знание" за правата на националните малцин
ства, които са установени с валидния Закон за 
националните малцинства в Сърбия. В другата 
част на въпросника анкепшраните са помолени 
да изразят мнението си по отношение на обема 
на правата, които са им нужни, докато в тре
тата част са се произнасяли по въпроса как 
изживяват действителнапш реализация на пра
вата си в момента иа провежданепю на сондажа.

гражданите, числящи се
цинства твърде известно е, че те имат правото да се към малцинствените народи детайлно и всеобхватно би 
обучават на майчин език, както и да бъдат информирани информирала за правата, които им гарантира новият 
на майчин език. Закон за националните малцинства, е повече от необ

ходима. Не е по-маловажно и това малцинствата да бъдатЕДНА ПРАВИЛНОСТ запознати с аспектите на законните, които демонстрират 
При анализирането на сведенията се съзира една Д°°Рата воля и толерантността на сръбския народ - 

правилност - в случай, когато става дума за онези права, 
за които представителите на малцинствата мислят, че не 
им принадлежат, същевременно се получава и мнението, 
че тези права в Сърбия па практика не могат да се 
осъществят. Тук се поставя въпрос дали числящите се сРъ®скн език.

например, за задължението му да включва в национал
ните музеи определени културни постижения на национ
алните малцинства или пък за тези постижения да се 
говори в учебните материали, които се изучават на

част е към малцинствените народи не познават достатъчно зак
оните и неразборио редуцират правата си, или пък вече 
знаят, вече имат опит, че не могат да реализират правата 
си, в резултат на което аналогически заключват, че тези 
права не им принадлежат въз основа на законите?

Най-вероятното и най-правилно заключение би било, 
че става дума за преплитане между инерцията и 
незнанието, предвид, че изследването е проведено само 
две години след демократическите промени и само шест 
месеца след приемането на Закона за малцинствата.

— Следва —
Подговили: Предраг Димитров 

Бобан Димитров
О В следващия брой:

* Какво искат националните малцинства в 
Сърбия?
* Според тях, какво не им се позволява?
* Какви са становищата на българите?

1
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БОСИЛЕГРАДСКИЯТ "БОР" Е НА КРЪСТОПЪТ ДИМИТРОВГРАД

ИЗБАВЛЕНИЕ ИЛИ 

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА АГОНИЯТА?
"ТЕЛЕДОМ" ОТЧИТА 

БОГАТА АКТИВНОСТ
"‘Работниците

“Г™С“"л=г ““
отношенията и е тоя случаи ще бъде прекратена процедурата за приватизация

Когато се стигна до идеята за откриване на "Теледом” в 
Димитровград почти никой от 
пожела дори да я възприеме, а камо ли да осигури 
помещения за нейната реализация. Все пак определени 
хора разбраха значението и възможностите на "Теле
дом -а и той бе открит в помещенията на КИЦ "Цари
брод"

за взаимо- тогавашната власт не

Работниците, общо подуши, включим и други програми. Ръ- гобройни и твърде остии Лъл 
и ръководството „а боеилеград- ководния състав ще назначавам говете „а фирмГа възл зат ок-
СкКа0„Та°дъРрево^БЯоТр”е 1°бРабОТ- ^ ' ““ К°ЦИЧ’ Кат° 13 милТо^ щ.вара от кои-
бяха в „еизвест!^ 3 ДТГа "* * "“Р’"6 °Т НаеМа Ще Се П3' то около 10 ™лио„а са към ра
на фирмата сега СЪЛ а П-Лащат Досегашните заплати. ботниците, които една година нефирмата, сега са на кръсто- Работниците приеха предло-

- да се избавят от пропадане жението на Коцич и изразиха го- 
или да продължат агонията си.
Ръка за временно избавление 

Коцич корпора- 
Белград. Първоначал

но те я приеха, но дали проб
лемите ще можат да се решат по 
този начин?

Оборудван с осем съврсмен- курс, предстои организиране и 
ни компютъра, които първона- на други обучения от предвиде- 
чално бяха собственост на ната програма, а с пред

ната организация стоящото закупуване на още 
компютъра ще бъде 

по системата

са получавали заплати, а се 
стигна и дотам, че няма пари за 

товност за премахване на натру- набавка на дървесина, 
палите се проблеми. А те са мно-

път

международ
” Демнет”, а сега вече са на три 
”Теледом”, той стана място,

-Доколкото уточним взаим
ните си задължения и сключим 
договор с корпорацията, вре
менно ще прекратим процедура
та за приватизация на фирмата. 
Всъщност и Коцич е съгласен 
наемът да е в сила докато тя не 
се приватизира - подчертава ди
ректорът на ” Бор” Симеон Йо
рданов.

Коцич настоява възможно 
по-бързо да се установи сътру
дничество, за да се подсигури 
достатъчно дървесина за произ
водството през зимата. Очаква 
се той и управителните органи 
на ” Бор” да уточнят всички въ
проси и да подпишат договор. За 
колко време фирмата на месец 
или на година ще бъде дадена 
под наем и колко ще бъде той

им подава 
ция” от организиран курс 

” Едно лице на един компю-Пътят към Любата и 
Бесна кобила се 
изгражда вече пет 
десетилетия, а през 
последните десетина 
години - само преди 
избори или други 
политически поводи. 
От време на време, 
вероятно в зависимост 
от това кой режим или 
политическа партия е 
на власт,
изграждането на пътя 
заема място в 
"плановете". Сега вече 
никой не говори за 
асфалтирането му. На 
политиците им 
дотегна да обещават, 
а на хората - да 
вярват.

където предприемчиви хора 
могат да покажат свои идеи и тър”. По този начин и качество- 
програми на всички хора в то на обучението ще се подобри 
страната и в чужбина чрез елек- значително. Когато бъдат ин- 
тронната поща и Интернет.

В ” Теледом”-а тези
Собственикът на корпораци

ята Драган Коцич, който заедно 
с председателите на ОС и на Из
пълнителния й отбор Владимир 
Захариев и Горан Стоянов при
съства на събрание на работ
ниците, каза, че е заинтересуван 
да вземе фирмата под наем. - 
Няма да бъде уволнен нити един. 
работник, заплатите ще са от 
7000 до 15 000 динара, разбира 
се, за нормално работно време 
и при изпълнение на нормите. 
Тези, които искат да работят по
вече, могат и да заработят по
вече. Възможно е покрай това, 
което произвеждахте досега, да

сталпрани (в най-скоро време) 
дни бе още три компютъра тогава ще 

организирана среща с 28 души, започне. да се работи и за 
които завършиха първия курс трудовата борса. В центъра за 
за работа с компютри, изработ- образование и развитие на пред- 
ване на програми и др. ”Теле- приемачеството ще бъде ор- 
дом”-ът оказва все повече кан- ганизирано така нареченото 
целарски услуги на хората, а ин- ” образование от разстояние”
тересуващите се могат да полз- за възрастни хора с различни 
ват елскронна поща и да имат професии. С едно частно учили- 
достъп до Интернет. Инстали- ще от София вече се провеждат 
раните в системата на ”Теле- преговори за организиране на • 
дом”-а компютри могат да се изучаване на чужди езици, 
ползват И за едукация, както и английски преди всичко, пос- 
за видеоигри на младите. Неп- редством Интернет, 
рекъснато се организират кур- Един от най-острите пробле- 
сове за възрастни. Освен че 28 ми на Димитровград е безрабо- 
души вече са завършили един тицата. Посредством Теле- 
-------------- :---------------------------- дом”-а ще бъдат организирани

все още не е уточнено.
В.Б.

курсове и лекции за това как 
сами да си създадем бизнес. И 
още много, много неща могат да 
се реализират посредством еле- 
ктонната поща и Интернет. Тъй

ДИМИТРОВГРАД КОБОС

АУКЦИОННА ПРОДАЖБА НА 
"МЕТАЛАЦ НАСРОЧЕНА ЗА 7 

НОЕМВРИ

акционерите
ЗАВЕРЯВАТ ПОДПИСИТЕ

СИ В ОБЩИНАТА
като не са много хората, които 
имат собствен компютър, ” Те
ледом”-ът е една добра възмо
жност, която трябва да се 
използва. Както изтъква Ник-Акционерите на компания ЮМКО, които работят в 

КОБОС, отново подписват искове, с които изискват от олайча Манов, ръководител на 
Скупщината на акционерите на компанията да се отделят и димитровградския ”Теледом”, 
акциите им да бъдат прехвърлени в босилеградската фабрика. той е отворен за всички хора-и 
Подписите им се заверяват от служебни лица в Общинската 

Общинския съд, понеже общината се от-

продажба или приватизация на димитровградското пред- 
Металац” ще се проведе в Белград на 7 ноември т.г., съобщиха от

. Аукцщ 
приятие ” 
тази фирма.

”Металац” е влязъл в групата на онези фирми в републиката, които 
според програмата на Правителството на Съроия ще оъдат приватизирани 
по спешна процедура до края на годината. „

Димитровградското хлебопекарско-търговско предприятие Пекара
и това на своя

опната

идеи, които допринасят за по- 
доброто на Димитровград, как
то и за запазването на стойнос
тите и традициите на българ
ското малцинство и осъществя
ване на определени предимства, 
които имат мултиетническите 
общности, каквато е и тази в 
Димитровград.

скупщина, а не в 
казала от таксата.

Почти всички работници акционери от КОБОС подписаха 
преди два месеца искане за отделяне от компанията, в чиито 

бяха от 1998 година. Преди десетина дни от ЮМКО ги 
осведомиха, че подписите им не са валидни, понеже не са 
заверени.

Вера Костадинова, юрист в КОБОС, казва, че 
акционерите подписали формулярите, като подчерта, че под
писването и заверяването на подписите ще трае няколко дни.

В.Б.

също би трябвало да бъде приватизирано до края на годината
Във фирмата обаче още нямат информации, кога би трябвало 

да бъде организирана аукционната продажоа.
Както заяви за нашия вестник Велин Николов, генерален директор на 

димитровградското търговско предприятие "Търгокооп” очаква се, пре
ценката иа стойността на капитала па тази фирма да направят консултанти 
от правителствената агенция за приватизация. Когато това бъде завършено, 
скупщината на ”Търгокооп” ще може да вземе актовете, с които ще се даде 
тласък на по-нататъшния процес на приватизацията па фирмата.

инициатива.
състав

повечето от

А.Т.
Б. Д.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ:

ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕТЕ В ЮГОСЛАВИЯ1 АР ИНА С А ЯIN А МИТНИЧЕСКИ 
СПРАВОЧНИК 
ЗА ПЪТНИЦИ

съкратена пронепура. а пътниците се
на реповна пронепура на об-

на гранично-пропускателния пункт по 
съкратена процедура. Този вид обмитя- НЗПРЯШДТ 
ване има опростена форма за пътници
те, което означава относително кратко 

"У* отличия, медали, грамоти, спортни задържане на границата до приключва- 
и други трофеи, т.е. предмети, получени не на процедурата.

Тужбшш на състезания, изложби и Този вид обмитяване е предвиден ко- Югославия:
други мероприятия с международно гато общата стойност на стоките не над-
ДРУ _ * вишава динарската равностойност на

Пътниците се освобождават от пла- значение; скотовъдски продук- 3000 118 долара. Ако стойността на сто-
- земед имотите в край грани- ките надвишава тази сума, пътникът се внасяне на ловджиско оръжие със адек-

югославски изпраща иа редовна процедура за об- ватното количество муниция и то ко-
гато става въпрос за организиран лов);

- пестициди,
- материали, чисто съдържание е вр

едно за благоденствието и интереса на

кументи;
- собствени произведения, които уче

ни, книжовници и художници внасят от митяване.
(2)■ ЗАБРАНЕНО ВНАСЯНЕ

Пътниците не могат да внасят в СР

вНЕ СЕ ПЛАЩА МИТО - опиати, отрови и други опасни ма
терии;

т оръжие и муниция (освен временно
щане на мито за:

- личен багаж;
- предмети за лична употреба 

потребностите иа членовете на семеи- граждани с 
егвото им (лекарства и медицински по- цаТа.
магала, предмети за образователни у ОБМИТЯВАНЕ НА СТОКИ 
жди и за развлечение), резервни ча , 
както и на животни, чиято равностои- 

100 178 долара (това не

ти, получени от
и за «шия пояс, които^ внасят

местоживеене край грани- митяване.
Общият размер на митото и другите 

33% от стой-такси възлиза средно на 
ността на стоките

__ ог„пп1т>- Предупреждение: нашата страна;
Всички стоки, които не са освоооде „у,,., „пси. които слу- . каквито и да било стоки в количе-

ни от обмитяване и са предмети за ну жпт на потника зп иапършппне на про- ство, предназначено за препродажба
дите на домакинството или за по р фесиоцадда дейност (независимо от (стоки за търговски цели),
постите на членовете на се^®митявд^ гтойиостта). те не се обмитяват-ДП _ Продължава

ност в динари е 
важи за чужди граждани);

ветен”” културен^арактер, както и до- резервни части и животписе
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АВТОТРАНСПОРТ НЕ ПОДДЪРЖА РЕДОВНО АВТОБУСНАТА 

ЛИНИЯ ПРЕЗ ВЕСНА КОБИЛА "МАЯ" ДАДЕ 

ОБЕКТИТЕ СИ НА 

ЧАСТНИК
А ПЪТНИЦИТЕ ЧАКАТ • • •

I неделя отново ще има автобуси и те ще се движат докато позволява времето, 
директорът на "Автотранспорт

* В петък и 
категоричен е

лко пъти ни принуди рейсовете 
движат само до Горна Лю- 

' йата. Сега автобусът е ремонти
ран, така че хората нак ще имат 

и неделя превоз през

"Шумска граджа” от Пирот ще вземе
I МаяАвтобусите на босилеградс- 

” Автотранспорт” отново 
но линията Босилс-

да сеПътят към Любата и 
Весна кобила се 
изгражда вече пет 
десетилетия, а през 
последните десетина 
години - само преди 
избори или други 
политически поводи. От 
време на време, 
вероятно в зависимост 
от това кой режим или 
политическа партия 
власт, изграждането на 
пътя заема място в 
"плановете". Сега вече 
никой не говори за 
асфалтирането му. На 
политиците им дотегна 
да обещават, а на 
хората - да вярват.

кия
не пътуват 
град - Бесна кобила - Враня, по 
която тази година започнаха да

циално-пенсионното осигуряване, което не е плащано от 1999 г. 
Очаква се те да бъдат настанени на работа в предприятието. 

Оспсн в Звонци, кооперация ”Мая има още три магазина
Пресека, Куса врана и Нашушковица. Мая е сформирана

известно време е работила изключително до- 
в Пирот, Ниш, Белград, Скопие... 

заплатата й е възлизала на

в петък
Бесна кобила - докато не завали 

категоричен е директо- 
пояснява, че от Боси-

се движат преди два месеца. 
Понеже
беше осведомил предварително 
хората, пътници от десетина се- 

три пъти чакаха напразно 
” своя рейс”. По-късно някои от 
тях протестираха и искаха отго
вор от ръководството на пред
приятието и от местното самоу
правление.

Във фирмата се получават 
различни отговори. От ръково
дството казват, че движението е 
спряно поради лошия път през 
планината и линията няма да 
бъде възстановена отново. Ди
ректорът Драган Крумов обаче 
подчертава, че тя ще се поддър-

сняг - останали в пчеларскатаавтопревозвачът не
рът, като 
леград автобусите в петък ще 
тръгват в 5 часа, а в неделя - в 14. 

В предприятието не крият, че 
нерентабилна. Каз-

в
ла

селата
през 1985 година и 
бре. Имала е представителства 
Ясмина Такова си спомня, че някога

линията е 
ват, че пътниците са малко, по 
лошия път автобусът често ава-

е на

рира, така че разходите надви
шават
година рейсове започнаха да се 
движат едва в началото на юли. 
За населението от двете Люба- 

села

1500 германски марки. _____
” Мая” с имала и около 1500 пчелни кошера, които е давала под 

В момента кооперацията разполага само
печалбата. Затова тази

наем на кооператорите, 
с около 150 кошери.

Дали собстеникът на "Шумска граджа” освен производството 
материал, ще реши да възстанови ити и съседните десетина 

обаче линията има голямо зна ка строителен дървен 
пчеларското производство, ще покаже времето.жа докато времето позволява.

- Повреди на автобуса бяха 
основната причина, която няко-

чение. Б. Д.
В.Б.

БАБА ПАРКА ВЛЕЗЕ ВЪВ ВТОРОТО СТОЛЕТИЕНАСКОРО В С. ЗВОНЦИ

РАБОТАТА - РЕЦЕПТА ЗА 

ДЪЛГОЛЕТИЕ
ЩЕ СЕ ОТКРИЕ 

ВЕТЕРИНАРЕН ПУНКТ
В началото на следващия месец в с. Звонци би трябвало да 

започне да работи пункт за изкуствено осеменяване на крави, 
както и ветеринарна аптека.

Там ще работи човек от Звонци, по професия ветеринарен 
техник, който сега е на обучение в бабушнишката ветеринарна 
амбулатория.

Пунктът и аптеката ще бъдат в рамките на тази амбулатория.
Инициативата на звончанци да се открие един такъв пункът в 

тяхното село единодушно е подкрепена от общинското ръковод
ство в Бабушница.

Миналата година по същото 
време писахме за баба Парка.
Тогава тя беше приказлива и ни 
разказа много подробности от 
своя живот. Бяхме впечатлени 
от бистрия й ум, въпреки 
годините. Единственото, което 
тогава сбърка (може би не 
нарочно и може би не тя) бе 
годината на раждането й - 1902.
Тогава тя ни каза 1901 и така и 
ние го съобщихме на нашите 
читатели. Но нека да ни 
простят. Та какво е една година 
в сравнение със сто! Пък и не 
сме ги намалили, а сме 
прибавили, без да искаме.

И така, на 8 октомри 2002 г. 
получихме покана от дъщеря й 
Людмила, аптекарка, и от внука 
й Емил да я посетим по случай 
рождения й ден. Отзовахме се с краката, умът й е почти същият, лих колко голяма би трябвало

С малко труд си спомня за ми- да е тортата, за да събере сто 
налогодишното ни посещение, свещички, но на масата виждам

Б. Д.

СЦ ПОПРАВКА^

НЕ КИСЕЛИЦА, А 
СЛАДКО ОТ СЛИВИ

В миналия брой на вестник ” Братство” писахме за участи
ето на Весна Владимирова и Весна Митова в съревнованието 
за приготвяне на стари ястия от Пиротския край и наградата, 
която те спечелиха.

Поради недоразумение е допусната грешка: Владимирова и * 
наистина са спечелили първо място, но не за 

киселица, а за сладко от сливи (джем както му казват) или 
”джем пита”. Киселицата пък е направила изключително 
впечатление на журито и е минала само с похвалите на всички, 
които са я опитали.

Извиняваме се на читателите и на спечелилите наградата.
А.Т.

Баба Парка с правнучката си Емилия

радост.
Баба Парка

Симеонова (по баща Иванова) И ни се зарадва. С възторг ни торта само с три свещички във
запознава с правнучката си формата на числото сто. После 

не можеше да стане без помощ Емилия, която не я изпуска ннто ни покани да седнем на масата. С 
както миналата година. Та нали за миг и постоянно пита баба си

ПараскеваМитова

този път ни посрещна седнала и

наздравица и пожелание да я 
кога ще духат свещичките на посетим и догодина изпихме пооще една година е натиснала 

плещите й. Но за разлика от тортата. В момента си помие- чашка ракия. Тя - само сокче, а 
после, бира и то само зайчарска. 
Внукът й Емил добавя : ” И яде 
кебапчета само от Гациното”.

И така с мезенце и печено 
прасе баба Парка остави едно 
столетие зад гърба си и закрачи 
във второто. И ни препоръча 
:”Не се бойте от работа! Рабо
тата държи човека. Аз много 
съм работила и ето изкарах един 
век!”

НАЙ-СТАРИЯТ ПРОДАВАЧ.ФОТООБЕКТИВА

По-старите хора помнят Ангел Манов единствено като 
продавач в някогашната "пиляра" в Димитровград още 
от времето, когато там се продаваше мляко. И то не 
както сега в тетрапак или в найлонови пликове. Тогава 
всеки си носеше шише или кана и чичо Ангел с 
ламаринена мярка сипваше с помощта на фуния 
прясното, току-що докарано мляко.

Чичо Ангел отдавна е пенсионер, Но не напуска 
търговията, макар че е вече на 92 години. 
Димитровградчани и другите посетители ир пазара 
всеки петък си купуват при него червен пипер- лют или 
нелют. И докато пазаруват, могат дд чуят и някоя шега 
от винаги приказливия и жизнен чичь Ангел - 
най-стария продавач на димитровградския пазар.

А.Т.

А.Т.

><•
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ПО РЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
СЪРБИЯ

ХУБАВА НОВИНА ОТ ЗВОИСКОТО УЧИЛИЩЕ БРАТСТВО'

В ЗВОНСКИЯ КРАЙ СЕ УВЕЛИЧАВА 

БРОЯТ НА УЧЕНИЦИТЕ
НИШ ПОЛУЧИ 

ФАКУЛТЕТ НА 

ИЗКУСТВАТА В сравнение е миналата годи
на, тази учебна година в звоиското 
основно училище ” Братство” се 
учат 5 ученици повече - сега са 
общо 53. В училището са напра
вили
че в Звонския край има тенденция 
към увеличение броя на ученици
те. Прирастът не е голям, но все 
пак окуражава.

В основното училище "Брат
ство” в Звонци в момента се учат 
29 деца, а в подведомствените че- 
тирикласни училища в околните 
села - 24. В звоиското училище в 
началния курс има 6 ученици - 
четирима в първи и двама в трети 
клас. В пети клас има 8 ученици, в 
шести - 5, в седми - 6 и в осмн - 4.

В подведомствените училища 
броят на учениците е следният: в с. 
Вучи дсл има само един ученик (в 
първи клас), в с. Ясенов дел има 2 
ученици (един в първи и едни във 
втори клас), в с. Ракита има общо 
10 учиници (четирима в1 първи, 
трима във втори, двама в трети и 
един в четвърти клас), в с. Пресека 
има 9 ученици (трима в първи, един 
във втори, двама в трети и трима в 
четвърти клас), в с. Нашушковнца 
има двама ученици (един в първи и 
един в четвърти клас).

Преди да започне тази учебна 
година, в централното училище в 
с. Звонци е решен един голям 
проблем - ремонтирано е централ
ното отопление, за което са от
делени 132 хиляди динара от 
касата на ОС в Бабушпица и от 
застрахователната фирма 
нав”. В училището са изхвърлени 
печките, които бяха ползвани ми
налата година.

Структурата на просветните

■ С Решение на Правителството на Сърбия 
Нишкнят от 3 октомври
изкУстватаУСИтоевРаСИрТеше™еЛсЧеИ °ВД ^ ФаКУЛТЕТ " "а анализ, от който става ясно,осъществиха десетгодишните 
стремежи на град Ниш да комплектува спектъра 
ооразованне в югоизточната част на Републиката. Именно 
още преди десет години до министерството 
Републиката Нишкнят

на висшето

на просветата в 
университет беше изпратил елаборат 

за откриване на такъв факултет .
В края на септември Философският факултет в Ниш 

получи препоръка да бъде прекратено обучението 
за музикално и изобразително изкуство, защото правител
ството е разрешило откриване на такъв факултет и се чака 
само подписът на министъра на финансите.

Най-сетне и министър Джелнч сложи подписа си, така че 
Нишкият университет сега вече има една естествена система 
академическо образование.

Факултетът по изкуство в Ниш ще има 300 студенти в 
първи, втори и трети курс изобразително и приложно изкуство 
и музика, а ще бъдат включени и студентите от четвърти курс 
в Звечанн, т.е. от Пршцинския университет, заяви деканът на 
Философския факултет в Ниш проф. д-р Драган Жунич.

-. Единственият проблем сега са помещенията, но се 
надяваме, че с помощта на градското ръководство и той ще 
бъде решен, казва проф Джуро Радонич, бъдещ и.д. декан на 
новия факултет в Ниш. Студентите по музика от преди три 
години ще слушат лекциите в Полувисшето музикално 
училище, където за начало ще бъде и деканатът, докато сту
дентите по изобразително изкуство ще са в Пашиния конак в 
Нишката крепост. Това е нормално, защото и новосадската 
академия на изкуствата се намира в Петроварадпнската кре-

в групите

Звоиското основно

ОПРЕДЕЛЕН КАНДИДАТ 
ЗА ДИРЕКТОР НА 

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ
След решаването на училищния колектив на основното учи

лище Любомир Иванов, професор по сръбски език в училището, 
да бъде техен кандидат за директор, това беше потвърдено и от 
болшинството членове на Училищния отбор. Така като нредло^ 
жение при просветния министър на Р. Сърбия единствен кандидат 
ще бъде Любомир Иванов. Дали той ще го потвърди или не, остава 
да се изчака .пост.

А.Т.

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА БОСИЛЕ
ГРАД СКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В БОСИЛЕГРАД ”Ду-

СЕДМИЦА НА ДЕТЕТО СКОРО НОВ ПОКРИВкадри е в съответствие с изис
кванията. В училището работят и 
четирима просветни работници от 
Димитровград - Зоран Рангелов 
(преподава български език), Ка
мен Маноилов (ОТО и информа
тика), Бранислав Стаменков (ис
тория) и Татяна Ангелова (учи
телка).

Под знака на вниманието към детето преминава тази седмица в 
босилеградските училища. Традиционната ”детска седмица”, която 
винаги се отбелязва през първата или втората седмица па месец октом-

Майсторите от строителното предприятие „Изградня” започнаха 
реконструкция на сградата на основното училище в Босилеград, която 
скоро ще се сдобие с нов покрив, а частично ще бъде ремонтирана и 
вътрешната й част. Вместо досегашния плосък, ще бъде поставен 
скосен покрив, ще бъдат ремонтирани санитарните възли и подменени

ври, и тази година включва различни програми и прояви в училищата 
със съдействието на организацията "Приятели на децата”. От 
понеделник до днес в босилеградското основно училище бяха организ
ирани различни спортни манифестации, шахматен-турнир , игри без 
граници” и т.н. За днес е запланувана културно-художествена про
грама, в която ще участва и кметът на общината Владимир Захариев.

"Детската седмица” всъщност е времето, когато възрастните 
трябва да преразгледат отговорността си към децата и съооразяването 
с правата им както в училище, така и на улицата и в семейството.

И в детската градина в Босилеград тази седмица преминава под 
знака на детето.

водопроводната и канализационна мрежа.
Директорът на училището Методи Чнпсв казва, че средства в 

размер на 110 000 евро за ремонта на училището и за подобряване па
постройки вВ училище "Братство” рабо

тят общо 12 просветни работници. 
Административните и помощните 
работници са общо 14.

Миналата година 7 ученици са

аие на съответнитепарното отопление чрез ремонтнр
Културния дом е подсигурила швейцарската неправителствена ор 
зация СДЦ. Милча Стоичков, строителен инжинер в „Изградня”и шеф 
на строежа, казва, че сключеният с швейцарската организация договор 
ги задължавал да приключат ремонта на обекта до края на ноември. 

За ремонта па училището ще бъдат изразходвани 3 306 000 динара,
Културния дом. Чипев

гани-

приключили тук осмогодишното 
си образование. Пет от тях са се 
записали в средни специализирани 
училища, един ученик учи в 
тригодишно занаятчийско училн- 

а един е прекъснал обра-

***
По думите на директорката Любинка*Глигорова тази година ороят 

на децата, които посещават детската градина е 79 и е най-малък в 
сравнение с предишните години, когато се записваха по 100-110 деца. 
Въпреки че цените на услугите в детското заведение са най-ниските за 
региона, малкият брой деца в градината е отражение на лошото стопан
ско положение и на безработицата в общината. ^ ^

а останалите - за ремонтиране па парното 
казва, чс се очаква да започнат и тези работи, но подчертава, че все още 
не е известно на коя фирма щс бъдат поверени. Запланувано с към 
мощните парии съоръжения на Културния д!>м да се включат и ос- 

които имат собствени системи. Смятаще, 
зованисто си.

повиото училище и гимназията, 
се чс с топа щс се постигнат неколкократио по-висок икономически

В.Б.Б. Д. ефект.

СЕКНА КУЛТУРНАТА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАД Едва ли през 
следващите две-три 
седмици ще да има 
някакво културно 
събитие в 
Босилеград. В 
Центъра казват, че 
в края на октомври 
или в началото на 
ноември ще се 
проведе 
традиционната 
манифестация 
"Първият глас на 
Босилеград", иа 
която ще се 
представят певци от 
общината. Ще 
бъдат
провъзгласени 
най-успешните, 
като на първите 
трима ще бъдат 
връчени награди и 
признания.

ДАЙ ПАРИ, ДИРЕКТОРЕ!
култура в Босиле- безплатно при условие че дадсм една вечеря на участниците, но 

културата за- директорът казва, чс няма пари.
3 . Гогови са да ни гостуват световноизвестни състави, каквито

са Оркестърът на Българското национално радио с естрадни пе
вици и певци, фолклорният ансамбъл „Балкан” от София, както 
и „Танец” от Скопие. Гостите от Македония ще дойдат при ус
ловие, че им платим разноските иа стойност от около 660 евро, 
след това вечеря и нощувка, докато софиянци са готови да поемат 

само когато разноските си, като ние им осигурим вечеря. Директорът обаче 
извън общи- пък казва, че нямало пари, като ни убеждава, че се опитвал да ги 

подсигури. Така се въртим в кръг - пояснява Глигоров.
За културата никога не е имало и сега няма също достатъчно 

пари. Дали обаче наистина се стигна до крайно безпаричие или 
институцията загуби отговорност към поетата си задача? Не 

на успяхме да получим отговор на този въпрос и от директора й 
са Любос Псйович, който зае тоя пост в началото на юни, ио в 

момента е в годишен отпуск.

Напоследък секна дейността на Центъра за 
град, а педантите наблюдатели и почитатели на 
белязаха, че от няколко «~еца «града - “^“ГкоТо 
турни програми. Преди това Це Р х,до1К111щи от Босиле- 
места във вътрешността, в кра У ** а „ началото па
градско организираха излюж ва в международния фолк-

„„.„0 .«у™»'
става дума за програмите, »: к Р *събития „ градчето

„тношеииена култур ^ програми към

я

ни
ната, но не и по 
- казва Любен Глигоров,
Центъра.

На въпроса защо секна културна 
”В момента ние наистина нямаме ка 
съгражданите си,
нужни й средства. Пари са ся
вътрешността или чужбина. Н

дейност, той подчертава: 
ново да предложим

понеже 3® иимгоргу»ат^!став^от

^ готови да ни гостуват
В.Б.

*



ИЗКУСТВО 'Щ НАУКА Щ ТЕХНОЛОГИЯ^
КНИГАТА НА Д-Р СПАС СОТИРОВ

11 октомври 2002 г.

В ДИМИТРОВГРАД БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА

--------------

като

дейност; койтои човешката 
веднъж го посети, остава зави

ели» бен в него и негов
Дадено е сериозно историческ- 

, иконог-
” Книгата и авторът

неразривно цяло могат да ото, културоложкото
рафското, архитектурното и

нагиедно
се смятат същевременно за ан- 
гел, и архангел. Защото ангелът дори проблемното съдържание 
е вестоносец Божи, а архангела на Погановскня манастир. Соти- 

блага божа ров аналитично и убедително

почитател.
” Инатът, или както в Цари- 

”зай иа^ еказвамебродско 
една от причините тази книга да 
бъде написана, изтъкна авторът 

Спас Сотиров. Но

- й вестоносец на 
вест, ” каза директорът на На- представя нов, свой генезис за 
родната библиотека в Димит- Погановскня манастир, който се

различава от досегашните, кок
са недостатъчно обосновани

на книгата 
след като материалите бяха съ
брани, трябваше да бъдат на
писани. Тогава, за щастие, ми 
помогна едно нещастие— счупих

ровград Иван И. Иванов в на
чалото на промоцията , пред- то 
ставяй кнавтора и рецензентите с факти. Той изтъква, че като се 
-професор йован Чирич от вземат предвид обществените 
Филосовскня факултет в Ниш и обстоятелства към края на 15 
професор Божидар Чурчич 
Биологическия факултет в Бел
град, както и езиковия редактор монашеско братство, нроизхо-

от егей <ките краища.

си крака, после операция, после 
малко болест. През цялотоманастирът е основан от 

още неидентифицирано
от век, пак

това време не можех да излизам 
и да скитам и аз пишех. После, 
пак за щастие, намерих 
кой то да издаде книгата, да я 
отпечата. А за това, че в книгата

все

Иван,Сотиров-Иван И. Иванов,на книгата Румяна Макова.
. ” Познавам Сотиров като ав-

ждащо
Това е станало около 1490 От промоцията на книгата на

Спас Сотиров, Божидар Чурчич и Иован Чирич
година”. Чирич цитира книгата 

която
тор на много книги, преди
всичко на книгата ” По долината на Сотиров, според

Ерма”, но ето че тази вечер Погановският манастир е до- МОже да се обясни как Сотиров 
Спас Сотиров се представя с казателство за специфичния успя да се издигне до оригинален 

за балкански момент през 15 век. изследовател на природата от 
нз- Като особена стой пост той най-висока класа и да създаде 

един от рецензентите изтъква факта, че Сотиров не е научно наследство с непреходна
,,а_ стой гост. Капиталното дело на

не пише дали манастирът е 
сръбски или български, имам 
оправдание в думите на Неофит 
Рилски, кой то през 19 век пре
вежда Новия завет от старос
лавянски на български и пе се 

книгата ще бъде

на
***

Книгата "Поганово 
звено между земята и 
небето” е отпечатана с 
помощта на 
"Отворено общество" 
от Белград Съюзното 
министерство за 
национални и 
етнически общности, 
посолството на 
България в Белград и 
Делта банка от Пирот.

студияедна импозантна
Погановскня манастир,
тъкна
проф. й ован Чирич. Според тръгнал по следите на онези 
него книгата е съставена от две ционални течения и страсти от Спас Сотиров представлява се-

страхува, че 
опожарена или забранена-все

части: първата е за геологията, двадесетото столетие, които на риозно 
географията на пространството научната истина за шоплъка са изследване, 
около манастира и по-широко, а нанесли доста щети. Затова познаването на манастира 
втората част е за генезиса на Сотиров е сред тези, които виж- й оан Богослов”, на долината на 
самия манастир. ”И едната, и дат автентично историята 
другата част заслужават впи- тези краища.”

Говорей кн на доста добър

мултидисциплинар но 
посветено на 

” Св.

нещо ще остане.
Авторът, а също така и ре- 

изказаха особенацепзентите 
благодарност на Народната биб
лиотека и на директора Иванов 
за издаването на книгата.

Ерма, с особен акцент върху 
генезиса и развитието му.”

Професор Спас Сотиров

на

мание със своята научно-изсле
дователска обработка и подход, български език, професор Бо- вижда емоционално поганов- Красимир Георгиев секретар по
И докато в първата част са об- жидар Чурчич йежду другото СК|1Я регион и като период от матни ливади, стръмни канари, е1[о:шгИ1|цИТеН проблеми при 
хванати физическите и географ- изтъкна , че ”Спас Сотиров е човешкото съзряване: от ран- небесната синева над манастира е а Р България в
ските аспекти на територията жив пример за радетел с твор- ната младост, през периода на представляват идеално посолството на . р
около Погановскня манастир, ческа инициативност, ръко- израстването, до пълната зря- съчетание със самото свети-
във втората част, респективно воден от любов към своята лост нр водещия учен. За него лище. Единството на Погаиов- от 
относно в цептъра на вни- родина и особено към родния природната среда по долипата ския комплекс го прави не- «гилчаков.
маннето на книгата е самият край , както и от вяра в соб- на Ерма - скалисти ждрела, аро- повторима рожба па природата
сакралеп обект — мапастирът. ствените сили. Единствено така

На промоцията присъства и

Белград, кой топриветства авто- 
името На посланик Яни

А.Т.

НА ' ИНТЕРФЕР 2002 В СОМБОРПО ПОВОД ГОДИШНИНАТА НА КИЦ В 
БОСИЛЕГРАД ЗЛАТНА ГРАМОТА ЗА ЧОВЕШКАТА 

ТОЛЕРАНТНОСТФОТОДОКУМЕНТАЛ Н А 
ИЗЛОЖБА И КОНЦЕРТ 41 Репортажът "Илия и Алия - една авлия" на журналиста в Радио Ниш Садик Хамидович 

най-добър от около 300 кандидатствали трудовеС фотодокументална изложба на Историческия музей ” Акад. Йор
дан Иванов” от Кюстендил и концерт на известната българска естрадна 
певица й орданка Христова миналия петък бе отбелязана четвъртата 
годишнина от откриването на КИЦ ” Цариброд” в Босилеград.

Гостите на тържеството имаха възможност да се запознаят чрез 
фотоси с част от богатия етнографски материал, който се съхранява в 
кюстендилския исторически музей. Изложени бяха фотоси, изо
бразяващи женски накити, колани, дуалета, бродерии от Кюстендилски 
край, които показват богатата българска традиция и корените й, 
скътани в най-далечното минало.

След фотодокументалната изложба гостите се отпрвиха към киноса
лона в Центъра за култура, където за тях пя една от най-известните 
български естрадни певици й орданка Христова. Пеейки на български, 
френски, гръцки и испански език, тя успя да развълнува босилеградчани 
с песните си за най-изящното чувство - любовта, пред която падат всички 
задържки, всички различия и предразсъдъци.

Освен нея, певците от дует ”Боянски славей” подсетиха босиле
градчани за някои незабравими български староградски и народни 
песни.

- Репортажът ” Илия и Алия 
- една авлия” говори за толер
антността между хората, за кои
то чуждото не е пито странно, 
пито страшно. Напротив. Той 
говори за съвместния живот на 
християни и мюсюлмани на Пе
щерското плато, които заедно 
отбелязват 
празници Герговден, Петровден 
и Илинден, както и мюсюлман
ските Рамазан и Курбан байрам. 
На никого не пречи това, че 
мюсюлманите накичат Алинн- 
ден православния Илинден. За

Наградените '
репортажи ще бъдат 
преизлъчени от Радио 
"Свободна Европа", 
"ДоОче веле" и 
"Би-Би-Си" на сръбски

сибирската. Такъв дебел сняг и 
толкова ниски температури няма 
никъде на Балканите. Помня като 
дете, че не беше възможно да отида 
на училище, ако някой възрастен не 
направи пъртина. И изобщо не беше 
важно коя вяра изповядва той, а коя 
ние, децата - казва Садик.

Те са такива и сега, въпреки 
всички травми, през които минахме

православните

К. В.

НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПЛЕНЕР В 
КЮСТЕНДИЛ

верската толерантност говори и 
игуменът на манастира ”Джур- Садик Хамидович 
джеви ступови”, който еднакво Сйеница. Завършил

през последните десетина години. 
Човешката им толерантност е толк
ова

е роден в
е руска

приема дарения за манастира си филология и като преподавател
по руски е работим в Чачак и в

силна, че посрещаха и 
изпращаха всеки политик само с 
една мисъл: ”Не ни учете да водим 
политика, а ни помогнете да 
създадем условия за по-добър 
живот, да имаме пътища и да се

УЧАСТВА И КАЗМИР и от християни и, от мюсюлма
ни. Това че едните се кръстят, а Димитровград. Соред собственото

му признание в Димитровград се е
взаимно да си помагат. ™ал кат0 удома си' без оглед~ на това, че е бил сред малкото
да преевддаде 1№еитчно предлраз- а ™зи българска
личната атмосфера в навечерие на сРеАа- Активно е учетвал в 
Герговден. По традиция в навечер- културната самодейност на града, 
ието на този празник пред една план- особено в самодейния театър. От 
инска воденица се събират, н хрис- 1980 година работи като новинар в 
тияни, и мюсюлмани, за да посрещ- Радио Ниш. 
пат един от най-големите пролетни 
празници” .- се казва в аргумента
цията на

Босилеградският художник-любител Александър Захариев - Казмир 
участва в международния пленер "Следовници на Майстора”, който сс 
организира от община Кюстендил по повод 120-годишн 
рождението на великия български художник Владимир Димитров ■ 
Майстора.

Международният пленер в Кюстендил бе открит в събота и ще 
продължи до 18 октомври, до когато участниците трябва да изработят по 
две картини, конто ще бъдат запазени в галерията на Майстора.

Освен Захариев, покана за участие в пленера е получил и другия босиле- 
градски художник-любител Станислав Тодоров, но поради професионални 
задължения той е възпрепятстван да участва в пленера.

- Поканата ни да участваме в международния пленер е голяма чест за 
нас, а също така означава и едно огромно признание за изкуството ни и за 
самите нас като художници-аматьори - заяви Захариев.

Любителите на живописта в Кюстендил се запознаха с изкуството на 
Захариев и Тодоров на изложбата им през август, 
рамките на манифестацията "Кюстендилско лято”.

другите се кланят не е пречка
ценят повече нашите продукти, 
които са неповторими не само у нас. 
Едва ли някъде има по-качествен 
каймак и сирене от пещерското, а да 
не говорим за ейенишките кар
тофи” .

ината от

Голяма заслуга за високото 
качество на репортажа несъмнено 
имат и колегите ми от Радио Ниш, 
тоноператорът Зоран Цветкович и 
музикалният 
Огненович-Търкуля,
Хамидович.

Ненаредактормеждународното журо за
присъждането на "Златната гра- сред тези планинци, и винаги съм се 
мота” на репортажа на Хамидович. възхищавал от готовността им да си 

- Не ми беше трудно да направя 
този репортаж, защото аз съм роден проявяваше през зимата. Известно 
и пораснал на Пещерското плато, е> че пещерската зима прилича на

подчерта

Това най-яркопомагат. се В.Богоевкоято бе открита 
К. В.
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Трифун Павлович: ЮГОСЛАВИЯ (2)
сред които са и първите преводи на творбите 
на Чехов, Зола, Толстой и други автори на 
сръбски
отпечатали такива произведения като 
ка”, ” Социология”, ” Философски речник”, 

Митологичен речник” и други и беше ор
ганизатор на многобройни изложби и други 
културни манифестации.

И една част от Белград носи това име, 
което сега е и официалното име на една мес
тна общност в белградската община Врачар.

Нека да проследим възникването на този 
микротопоним.

На мястото на сегашния площад ” Димит- 
рие Туцович” някога е било имението на 
Джоко Симич и поради това било наричано 
от народа ”Симичев магор”. По-късно е 
получило названието Енглезовац, от името 

англичанина Френсис Мъкензи, който 
купил имението от Симич. Той го

пата му матура. Футболната топка наистина е била ря
дко събитие за белградската младеж. Благодарение на 
този подарък Мило Райкович събрал другарите си, кои
то живеели в този край (между черквата ” Св. Сава” и 
Караджорджевия парк) и решил да създаде футболен 
отбор. С оглед на това, че всички членове на отбора 
били младежи от околността на хотел ” Славия”, и клу
бът също бил наречен ”Славия”.

Пръв председател на футболния клуб ” Славия” бил 
архитектът Мома Борисавлевич. Този стар белградски 
отбор е играл мачовете си на футболния терен, който 
се намирал в Караджорджевия парк. През 1947 година 
в Белград е основан и шахматен клуб ”Славия”.

Освен в Белград,на много други места в южнославя
нските земи са основани спортни организации и дру
жества с името ”Славия”. Такива организации са съ
ществували или все още съществуват във Вевче, не
далеч от Любляна, в Загреб, Осиек, Плетерница, не
далеч от Славонска Пожега, Сараево, Баня Лука, Ко- 
вачица, Пивнице, Нови Сад, Ново Орехово, Банатски 
Аранджеловац, Скопие, Арад и други.

Софийският отбор ” Славия” е един от най-успеш
ните спортни тимове в България.

Терминът ” Славия” е приет и в националната ан- 
тропонимия на славянските народи. Без каквито и да 
било наставки той се използва като женско лично име. 
Проф. Славия Кабич е известен учен в катедрата по 
германистика в Задарското свеучилище.

Като народ славяните се споменават много рано в 
историческите източници. Първите недостатъчно си
гурни информации за тях се явяват през II век пр.н.е. в 
произведенията на гръцкия историк Херодот. Първите 
по-сериозни писмени документи за тях се срещат в тру
довете на римските историци Тацит, Плиний и Пто- 
ломей. Те се отнасят за I и II век, а славяните в тях се 
наричат венеди.

По обемисти писмени документи за тях се срещат 
едвам в делата на Прокопий, Маврикий и други визан
тийски автори от VI век. Те наричат славяните анти, а в 
някои трудове и с първоначалното си име славяни. Ос
вен посочените названия, в литературата те се срещат 
и като венди, склави, склавини и др.

- Продължава

СЛАВИЯ език. Тя е между първите 
” Ети-

Бслгр адска Славия в началото на XX век на

,4Понятието ” славия” разпокъсал на по-малки части и започнал да 
ги продава като парцели за къщи. На това място между 
1882 и 1888 г. е бил построен и един хотел. Хотелът, 
получил името ” Славия”, е издигнат от инженер 
Франтишек Неквасил, който сам направил и проекта. 
Франтишек Неквасил е бил чех по произход, който

присъства в различните обла
сти на ооществения живот у славяните. С него са на
зовани различни организации, сдружения, културни це
нности, институции и др. Известната спортна органи
зация в Прага носи това име. Тя е създадена към края
на XIX век и е един от най-старите спортни колективи „ _
в Средна Европа, който има добро сътрудничество с Д ‘ в БелгРад през 1880 година, 
югославските спортни дружества. ” Славия” е наз- В този хотел пРез 1919 година е била основана Югос- 
ванието и на най-старото славистко списание в Евро 
То се печата в Прага, а негови основатели са известните 

Мартия Мурков (по произход словенец), про
фесор Хорак, академик Хавранск и др. В Прага е 
съществувало и студентско дружество, наречено 

Славия , в което са членували много студенти от 
южнославянските земи, които са следвали в Прага. Ос
вен основната си дейност, всички дружества с името 

Славия” са тачили славянските традиции и са 
съхранявали славянското културно наследство.

Терминът ” славия” заживява и в други славянски 
среди. Като златна нишка той преминава през всички 
славянски етнически простори, включитлно и сред юж
ните славяни.

С името ” Славия” е назована една книжовно-ху
дожествена задруга в Нови Сад. Тя е основана през 1881 
година от книжовника и печатар Арса Паевич. От осно
ваването си досега тя е издала повече от 700 заглавия,

лавската социалистическа работническа партия (кому
нисти). С течение напа. времето и площадът до хотела 
получил името ” Славия”. Старият хотел ” Славия” е 
разрушен по време на германските бомбардировки на 6 
април 1941 година.

Площадът носи името ” Славия” чак до 1951 година, 
когато е преименуван на ”Димнтрие Туцович”. Нсзав- 

от промененото официално име, народът в сто
лицата продължава да си го нарича ”Славия”.

Кварталът над сегашния хотел ” Славия” между 
улиците ” Маршал Толбухин” и ” Свети Сава” е в рам
ките на местната общност, чието официално название 
е Славия. Седалището на местната общност ” Славия” 
е на ул. ” Св. Сава” № 13 и е на територията на община 
Врачар.

През есента на 1912 година от Лондон в Белград 
пристига първата футболна топка. Веднага е наречена 
” Ледица”, понеже е пристигнала от Англия. Топката е 
била подарък на гимназиста Мило Райкович за успеш-

слависти

исимо

(Авторът е новинар в Белград)

' Ш Ш ■ I В жСПОМЕНИ

ГОРЕЩОТО ЦАРИБРОДСЖО ЛЯТО НА 1944
Доста ясно се очертаваха младежки групи

нас-
След априлската война 1941 година и окупацията на 

Югославия преселници от Царибродско започнаха да се С антифашистки и антиправителственн 
завръщат в родния си край.' От запад идваха Цариброд- троения и акции и други, главно сред евакун- 
чани от вътрешността на Сърбия и Югославия, а от раните, с антикомунистическа, промонархи- 
изток, от вътрешността на България, се завръщаха ца- стка и профашистка ориентация, олизки до 
рибродчани, напуснали родния си край през 1920 го- полицията, нейни доносници. Между тези 
дина. А когато в края на 1943 и началото на 1944 година две. групи ставаха сблъсъци и побои, а фа- 
англкоамериканските военновъздушни сили започнаха шизиранитс елементи вършеха натиск вър- 
да бомбардират интензивно София и други по-големи ху полицията да действа енергично, 
български градове, с препълнените влакове, мъкнейки Такъв натиск и не беше нужен, понеже 
големи пакети на гърба, пристигна нова, още по-гоЛйма полицията следеше и дооре знаеше общото 
вълна евакуирани царибродчани, които се настаняваха развитие на военно-политическите събш ия, 
в града и селата. Цариброд беше пренаселен и при- беше настръхнала и настървена, търсейки и 

голям мравуняк от хора, познати и непоз- иай-малкия повод да покаже, че е способна 
р 3 да смаже всеки, които се опълчи срещу ус

тановената власт. И сто, тя реши да покаже 
това па Разпети петък, пазарен ден, когато

личаше на 
пати.

XX векЦариброд в началото на 40-те годиниСинините от побоя не изчезнаха чак до освен населението от пренаселения град
Гб1гН^НяЕГ-Г^«Нисе ===ч=^9;а^
прЬичащ*иаТдиг«иУк^ии. За'почваше работил,,,.,нь Две

г^е=лГс^ио^=^
^ ^ “I събития. някой трябва да дойде да поговори с нас. В един момен По ед„0 време един полицай каза нещо тихо на на-

У__________ '__________ _________ -________— откъм работилницата се чу изсвирване и някои извика. ,1ал1|НКЯ1 слсд което той започна да вика: ” Разкарайтс
„ „ненаселен град гладът бе- "Полиция!” Настъпи суматоха. Със силен трясък от всички ги разкарайтс!” После разбрахме, че това се
В изтощения от войнатапостеше антивоенното и двете страни на стаичката нахлуха полицаи с насочени за голямата маса 11арод, насъбрала се пред

ше повсеместно явлеиI . Р мяй вс,,с откри- пистолети и започнаха жесток побои. Стаичката р пол1щейското управление, настоявайки да нн пуснат.
антиправителствено ,,астР ' _Р0 акции ставаха все върна в ад, удари плющяха от всички страни, ритниц , С|)ед 1.влпата имало „ тр„ма войника, които дори на-
то се говореше за "аРтиза ’ ссла . Смиловци, боксови юмруци... снла сс опнталИ да влязат в управлението и да ни „з-
по-чести и по-дръзки и в 6л" , мутсни а . Да ги вържем ли, господин началник. - попита един бавят> 1Ю11С разбрахмс кои са били тези наши приятели.
Калотина, Бачево, Лукавица. установения же- от биячите. Протестите отвън не останаха без резултат. Зачер-
иолицията строго държеше цяспаз у се . Няма нужда!. каза той. - Карайте ги в участъка. задъхан, изпотен, Миленков най-сетне прекъсна
лезен режим и вечерния час. Все по‘ „ Окървавсни, изпокъсани, разчррлени - бяхме изхвъ- „ и1сдств11ето” > захВърл„ соната и като заповяда: ” Из-
появяваха специални военни части - л ?? тсл. рлени на улицата и конвоирани по двама в колона. Но х летс ги „авън!”, бавно се заискачва по стълбите
жандармерия, създадени за борба срещу 1 _ на улицата вече сс беше събрала плътна маса народ, към кабш1ета си „а горния етаж. Бяхме изхвърлени на
ЙОТО и партизанско движение. Приве Р У в прсз която полицаите трудно си пробиваха път, пое- цята сред „асъбралата се маса протестиращ народ,
стяваха и по тях тръгваха патрули п политичес- тояино крещейки: "Дайте път! Разкарайтс сс. _ която ни погълна и отвлече. Така приключи нашето
редица с натъкнати на пушките баионе . Вкараха ни в полицейското управление, в чиито го- ”разпят„с”1 сл5,чнло сс, случайно или нарочно, на Газ
ките вълнения особено обхванаха младежта, ш сало„ беше застанал в полукръг почти целият по- пст|] пс1_ьк когато според Библията бил разпънат Исус
гимназистите от по-рано бяха известни като ляво ^ ^ състав. След малко дойде и началникът Ми- х ос Но то още в „ачалото на май ясно предве-
еитирани, имаха антиправителственн и а ] ленков, чиято жестокост и грубост бяха всеизвестни в е 1|е настъпва горещото царибродско лято на
акции, някои от тях бяха изключени »т гимназията, а ле, Настръхнал, с кръвясали очи вонящ
други наказани с намаление на поведсисто. Об^ Р ^ той иодвик11а: "Донесете соната! Започна 
нията бяха спрели още в началото на* „„"„е еи, "разпитът” 
учениците от селата се бяха завт-риал (ОСТТЯ ня гърба и другите
но в града имаше много евакуирани от р дити”, момчета
България*

плажа
и изтъпенн по

па

- Следва -- удари с все сила с неокастрсната сопа по 
части на телата на "страшните бан- 
на 15-17 години. "Разпитът” про-

Ранко СОКОЛОВ
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СБОРНИК ЖАЛЕЙКИ ЗА ЗАСТРАШЕНИ И ЗАТРИТИ БИЛКИ

ЧЕРВЕНА КНИГА -

ЗЕЛЕНАТА ВЪЛШЕБНИЦА №РЕТА
ПЛАНИНА, КОЯТО 

УДИВЯВА ДГере^а г1ащеп$1$ ОПсИс & МНсуеУЮ
г(ап]$ка теМса
Ьав1атаб(Ьам1АСЕЛЕ) - Гат. изпапса

Височината на планина Рътан не е ни
що особено, едва надминава 1600 м. Пла
нини с такова надморско равнище у нас 

колкото щеш и ако някои поиска факсимил е от Червената книгаима
сДмо с помощта на тази цифра да си съз
даде визия за Рътан, жестоко ще

Вместо планина-джудже, наяве - 
поле - Ръ-

науката участва и Н. Диклич. По-се нз- вида в
дире, все до 1977 г. бяха намерени още 

на новия вид (Голсма,
мами.
гледана от зеленото моравско
таи се откроява като усамотена, с пира- цар„ов„ца, Костадиновац, Явор, Мужи- 
мидйлния си габарит, вливаща респект иац> Големи Дса...) и всичките, без изкл- 
громада, с връх, забит високо в небесната юче|1ИС, „а Рътан и то но каменисти ли-
еннева. вади от южната му страна. Значи, №рс1а , м ппгтавсии па вм>-

Илюзията за масивния и изглед не е г1ап;еп8|8 обитава само Рътан и няма я рити с власинки (за разлика от N. са1апа, дръжки. Цвегов я на бпой
единствената причина, която измамва НИКЪде повече в света! Тя е реликтен която е покрита с жлези, и близката хните прешлени отх ^яло или бе-
възхнщеиието на естествоизпитателите. СНдСМНт, .,иито сродници живеят край Пш1а, която е гола). достигат 35. Обагрени с точини
През средата на XIX столетие върху от- Срсдизсмноморнсто, докато рътанската Листата са дребни, назъбени, с къси лезникаво, оръсени с вио п ’
весния й северен скалист хълбок Йосиф нспста с най-север пият представител на . Опрашват ги пчели .
Панчич намери прославеното в целия тяаи гпупа. I ! те У3Ряват пРез август-септем-

Кашопда зегЪюа. Но това П У .. ..... т........ ................................... *........... !.........|............... ври. Размножават се или със се-
ЗАСТРАШЕНОСТ И ЗАЩИТА { \ ! мена, които сами се разпръскват

Шш&А • : или с вегетативни израстъци.
.Рътанското мачо биле заема 

открити варовикови терени, с
Т  ....... оголени камънаци в зоната на

• дъбовите гори.

няколко находища Изгледът на 
едно находище

свят растение 
не е всичко. Рътан, по-точно местността 
Греда над село Шарбановц, намираща се 
но южшгге склонове на планината, стана 
и 1ос115 с1а8$1си§ (първобитно находище)

Имайки предвид скромния ареал на 
рътанското мачо биле, учените разбра
ха, че е много важно да установят колко 

на неотдавна откритата, нова за науката застъпват вида. Не бяха довол-
билка №ре(а г(ац]еп818. Откритието раз- 
бишка дрямката и на най-окоравелнте 
скептици, конто с предубеждение твър-

: 1: 1- •А\:

^ ГЩ:

/ГТТ:

от преброяването. Едвам намъкнаха 
няколко стотина егземпляра, при туй не 
всички стръкове бяха годни за размно
жаване. Например върху находището 
при Костадиновац от общия брой 40 
половината (20 индивиди) са способни за

ни : МЕДИЦИНСКИ
ИЗСЛЕДВАНИЯУдяха, че у нас вече е невъзможно да се 

срещнат неописани видове.
Сюрпризът се служи на 17 юни 1974 г., 

а заслугата се падна на белградската бо- 
таничка Б. Милоевнч, докато в детерми- 
нацията и официалното въвеждане на

V ксамо Щом се прочу мълвата за от
критието на нов вид 1\ере1а, спе
циалистите се втурнаха по-ско- 
ро да установят 
състав и лечебните свойства. 
Досега със сигурност се знае, че 
етеричното масло на мачото би
ле от Рътан притежава извън
редно силни бактерицидни свой
ства. Действа по-убийствено от 
прочутите антибиотици пеници
лин и тетрациклин!

репродукция.
Заплахата се увеличава, защото пора

ди интензивната миризма тукашното 
население, вместо да щади мачото биле, 
то го къса масово заедно с корена. И па- 
сенето на добитака причинява значител
на вреда. А чучул на застра 
снарядите, които, избухвайки, изравят 
почвата - за съжаление, тази местност е 
полигон за обучение на артилеристи.

Разбира се, властите превзеха охра
нителни мерки. Рътанската непета е за- 
штитена със закон и други постановле
ния още през 1991,1992 и 1993 г. В Черве
ната книга тя е внесена в категорията 
СК, силно застрашен вид. Настоява се 
находищата й да бъдат включени и в оп- 
сега на проектопредложението Рътан да 
се провъзгласи за Общ природен резер
ват.

-и:
химическия й

-■/ -

\ *
Ц !

'
*~Ч»0лшването са

.

>'С’Ш м
Разпространението на билката Протокол: Сп. Кр.

ОТЗИВИ НА ЧИТАТЕЛИТЕ -
П.С. С голям интерес узнах за вълшебното свойство на мачото биле да 

привлича котките. Не уточнихте дали котките, от двата пола или единствено от 
женския. Предполагам, че последното е точно. Затова, понеже съм влюбен в 
едно момиче, на което му викат ”Маца” (”котенце”), а което не хае за мен, 
решавам: да отида на Рътан за букет №ре1а и да видя какъв ефект ще окаже 
върху моето Коте.

Отговор: На миризмата, която излъчва рътанското мачо биле момичетата не 
се хващат, макар й да се наричат ”Маца”! Предупреждаваме Ви, че брането на 
кепетата се наказва строго от инспекторите по екология.

ЛИЧНИ ДАННИ
Мачото биле от Рътан наподобява на 

полухраст, тъй като долните части на 
стръковете са одървенени. Клонките 
достигат 65 см височина и са гъсто пок-Спимка на Нере1а гШщетгз

\ ' ...................................................................... ...............................................................■~ _____________________________ _______________________________________

2 3 4 5‘КРЪСТОСЛОВИЦА 128 
Съставил: Драган Петров

б 7 8 9т
■

11 12 13
Водоравно: 1. Малко населено място. 4. Мярка за благородни. 

метали. 10. Планинска върба. 11. Българско мъжко име. 12. В 
архитектурата — гледка, плоска повърхност на стена, врата, 
таван. 14. Египетски бог на слънцето. 15. Нация (син.^ 16. 
Пощенска пратка. 17. Крайпътен хотел 18. Подвижна стена, 
поставена на сцената като странична декорация. 19. Град в 
България. 21. Украса (син.). 22. Ислямска република в Азия. 23. 
Гръцки остров. 24. Лично местоимение. 25.Името на френския 
футболист Кантона. 26. Който.кове желязо. 27. Лекарство, цяр 
(син.). 28, Град, във Франция. 29. Клетка за птици. 30. Железен 
или гумен обръч, който обхваща отвън колело. 31. Ехо, екот 
(син.;). 32. Държава в Северна Африка, 33. Подслон за трамваи. 
34. Държава в Африка. 35. Туристическа обиколка по африкан
ските савани.. •

15 16

17 18

20 21

22 23 24

26 27

Отвесно: 1. Сгъстен сок. 2, Първата жена (библ). 3. Шестата 
нота. 4. Подземна част на растение. 5, Коралов остров. 6. Хълм, 
тепе (син.). 7. Мярка за земна площ.Банкрут (син.). 9. Наука 
за растенията. 11. Лъскав памучен дзЕлат. 12ГГрад— държава в 

•древна Гърция. 13. Вид кафе~ 15. Човек, който отскоро се е 
заловил с някоя работа и още не я е усвоил добре. 16. Хърватски 
баскетболист, Тони. 17. Марка прах за пране <Уг "Мерима”. 18. 
Марка руски камиони. 20. Поезия, в която преобладават чув
ства. 21. Подслон, сайвант (син.). 23. Столицата на България. 24. 
Мъжки певчески глас. 25. Красиово горско животно. 26. Съд за Г 
вода (мн.ч.). 27. Вид дърво. 29. Геометрическо тяло. 30. Ръко- 
водител (син.). 32. 19 и 9 буква в азбуката. 33. Дума, с която ; 
обикновено потвърждаваме.

29 30

32 33

35

.. : .......................................... , ■ ;.............................■ .................................................................................................................................... ............................................................................................................................... .... ...

Решение на кръстословицата 127 -Водоравно: 1. Ват. 4. "Нина ".7. Ягода. 11. Еталон. 13. Музика. 
15. Колос. 16. Тенори. 18. Май. 19. Горива. 20. Ат. 21. Фиш. 22. Записи. 23. Ана. 24. Ек. 25. Барок. 
26. Рота. 28. Николай. 30. Бали. 32. Ив. 34. "Нана". 35. Ечемик. 37. Корона. 39. Аница. 40. Слама. 

1Щ 41 Планинар.
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СПОРТ © СПОРТ ПЧИНСКА ФУБОЛНА 

ДИВИЗИЯ

ПОЛЕТ - 
"МЛАДОСТ" 2:3

В БОСИЛЕГРАД Е ФОРМИРАН АЕРОКЛУБ
ОСМИ КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТОВОТ НА НФЗ ШАНС ЗА 

ЛЮБИТЕЛИТЕ НА 

ВИСОЧИНИТЕ И 

КРАСОТИТЕ

ПОБЕДА ПРИ СЛАБА 
ИГРА

| ФК Балкански' - ФК Фрад" (Алексинац) 5

Босилеградският отбор 
”Младост” победи с 3:2 "По
лет” в Горни Въртогош в петия
кръг от есенния полусезон в 
Пчинска футболна дивизия. 

Мачът бе
: 3 (2 : 3)

в 6, Младенович в 28 и Джорджевич в 38 минута за ” Фрад”. Жълти 
картони: Цолич, Стоянов и Гюров от ” Балкански”, а Младенович 
и Лазич от Фрад .

ФК ”

рсшсн още през 
първото полувреме. Домакини
те от Горни Въртогош поведо
ха, но босилеградчани успяха да 
изравнят с двата гола на Игор 
Василев. Крайния резултат 
оформи Владица Манасиев с

Двадесетина души от общината и вътрешността създадоха 
в Босилеград аероклуб "Планински крнле”.Това не е 
сдружение на граждани, а професионално-спортен състав, 
който скоро ще бъде регистриран в Министерството на прос
ветата и спорта. Негови основатели са Никола Стоянчов от с. 
Дукат, който от десетина години работи в Белгия, и Драган 
Христов, пилот, който сега се занимава с животновъдство.

Христов казва, че целта на клуба е да включи парашутисти 
и младежи, които желаят да се занимават с парашутизъм, 
хвърчила (змаярство), параглайдинг и авиомоделизъм. По- 
късно, когато се създадат подходящи материални условия, 
клубът ще развие гражданска и комерсиална авиация.

- Клубът е отворен за всички, които обичат височините, 
височинните полети, парашутния спорт и авиаторството 
изобщо. Ще има .различни секции. Стоян Величкович от 
Владичин хан е ръководител на "змаярската” секция, докато 
ръководители на парашутната и другите секции все още не са 
назначени. Помощ ще ни окаже и управителят на летището в 
Лесковац Синиша Митрович, каза Христов и подчерта, че ще 
установят сътрудничество и с клубове от вътрешността.

-В нашата общипа има извънредно добри терени за 
парашутни скокове, за параглайдинг и хвърчила. Хора от 
вътрешността са заинтересувани да идват тук, да спортуват и 
да сс любуват на природните красоти. Надявам се, че клубът 
ще даде принос за развитието на туризма в общината, казва 
Христов, като оповестява, че ще започнат да подсигуряват 
някои от необходимите за тези занимания съоръжения.

Според Христов крайпата цел на клуба е след години да 
набави хеликоптер и самолет и да се занимава не 
спортна, но и с комерсиална дейност.

_ Балкански”: Соколов 6. 5, Цолич 6, Стоянов 7, В. Пейчев
7. 5, Марков 7, Христич 6 (Станков 7), Йованович 6 (Мнялкович 7), 
Гюров 7, Панайотович 6 (Цеиков 7), Глигориевнч 7 и Георгиев 7. 

Играч на мача - Владимир Пейчев (7, 5) от "Балкански”.
Мач с много обрати. На два

точния си изстрел от пряк сво
боден удар.

С поредната си победа "Мла
дост” си осигури място сред 
първите в таблицата на времен
ното класиране.

В следващия кръг този уике
нд босилеградчаш* ще посрещ
нат на своята ” Пескара” отбо
ра на "Младост” от Алексан- 
дровац.

пъти водеха в резултата и домак
ините, и гостите. През цялото първо полувреме димитровград- 

отбор игра слабо и неангажирано. Имаше и много грешки.
През второто полувреме в отбора на домакините бяха напра

вени три смени, което се оказа сполучливо решение.
В следващия кръг Балкански” ще играе в Бабушница срещу 

тамошния отбор "Лужница”. Мачът е насрочен за събота, 12 
октомври, от 15, 30 часа.

ският

К. в.
Д. С.

ОСМИ КРЪГ ОТ НФЗ

ТЕЖКО ПОРАЖЕНИЕ НА ЖЕЛЮША1 ФК "Раднички" - ФК "Желюша" 6 : 0 ( 3 : 0)

Трупале, 6 октомври 2002 г. Игрището на Отборът домакин, който бе много по-добър и 
” Раднички”, зрители — около 150. Теренът — тре- много по-подготвен разгроми желюшаните. При 
вист, но хлъзгав, времето — дъждовно. Главен ре- резултат 4 : 0 за домакините съдията отмени ре
фер - Милан Димич от Пирот (7). Голмайстори: довен 
Любич в 23 и 65, Микич в 41, Стояновнч в 44, несъществуваща засада. "Желюша” игра без 
Станкович в 50 и Вукадинович в 60 минута. Жълт няколко титуляра (контузии, наказания, екскур- 
картон - Петрович от ” Раднички”. зия на димитровградските гимназисти...).

ФК "Желюша” игра в следния съсшав: В следващия кръг този отбор е домакин на
Стоицев 5, Костов 5 (Тозев 6), Джунич 5 (Гогов 5. ” Младост” от Медошевац. Срещата ще се играе 
5), Бошкович 6, Крумов 6, Стефанов 5, Тричков 5, в неделя на 13 октомври от 15, 30 часа. 
Момчилов 5, Христов 5 (Иванов 5), Ставров 6 и 
Симов 5, 5.

само съсжелюшани, отсъждайкигол за

В.Б.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 16 октомври 2002 г. се навър

шват 6 МЕСЕЦА от смъртта на брат ми

СИМЕОН СТАВРОВ 
от Димитровград

Мили брате, дните минават, но бол
ката и тъгата са все по-големи. За мен 
ти си жив и така ще бъде чак до края 
на живота ми.

Д. С.

ШАХМАТНА ПОРЕДНИЯ ФИНАЛ НА ЮПАЛ 
В БЕЛГРАД ШК "ПЕЛИН 

КАМЕН - ШК 
"ЦАРИБРОД

АК "ЖЕЛЕЗНИЧАР" 
ДЕСЕТИ, ГОГОВ ВТОРИ

Твоята неутешима сестра Йелица и 
семейството й

3:3
Долна Студена 06.10 2002 г.
Димитровградските шахма

тисти пропуснаха победа срещу 
силния отбор на ” Челни Камен 
от Долна Студена, по и трите 
спечелени точки са успех. Ето и 
резултатите:

На стадион "Партизан” в Белград на 5 октомври се проведе 
единадесетият финал на Югославката пионерска лига (ЮПАЛ) по 
атлетика. Участваха 12 отбора, между които и АК Железничар 
от Димитровград.

Кактоее очакваше, първото място спечели Партизан от Бел-
. град с 5646 точки пред ” Железничар” от Ниш и' Воиводииа от 
Нови Сад. Димитровградските пионери спечелиха 10-то място 
3162 точки. Джордже Гогов е постижение от 182 сантиметра на 
висок скок спечели второто място, като два пъти подобри личния 
си рекорд. .Югославският рекорд е 190 ем, осъществен на този 
финал, а негов автор е Вукичевич от Партизан .

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 16 октомври 2002 г. се навърш

ват 6 МЕСЕЦА от смъртта на скъпия ми 
племенник

-ч ** Ш яй

т

М. Кайганович (фиде 
майстор)-И. Стоименов 1:0, 3. 
Голубович- Д. Илич 1:0, М. Сапич 
- Г. Петров реми, Н. Йованович - 
Д. Йонич 0:1, Д. Стоянович-В. 
Игич 0:1, Д. Стойкович- Драгана 
Пеич Рангслович 0:1.

СИМЕОН СТАВРОВ 
от Димитровград

Ликът и душата ти са вечно с нас. 
Никога няма да те забравим.

Iд.с. Твоята леля Добра, братовчедка Славка 
и семействата имд.с.

КИЦ "ЦАРИБРОД"

. БЕЗПЛАТНИ билети за
МАЧА БЪЛГАРИЯ - 

ХЪРВАТИЯ

. Изминаха 34 ГОДИНИ от
смъртта на нашия мил баща и 
ДЯДО

Изминаха 19 ГОДИНИ от 
на нашата милаТЪЖЕН ПОМЕН

смъртта
Изминаха 4 ГОДИНИ от майка и баба 

на нашия мил брат исмъртта
вуйчо

Както няколко пъти досега, когато в София^е^раятгоавми
футболни мачове такл и за ма ш ^Сси^ и безплатни
^тГлшбГе^ ^
утрешния Мач в КИЦ Цариброд . Единствен 
заплатят 150 динара пътни Р“3"™*"'митровград няколко пъти 

футболните ——на "Левски”

°ст дя гледат мяч ,,а
националния отбор да България.

ИЛИЯ ИГОВ 
от с. Гоин долПЕТРИЯ ИГОВА 

от с. Гоин дол 
Вечно ще живеете в нашите сърца. Поклон пред паметта ви 

От семейство Велкови - Смилия, Вале и

СТЕФАН ИГОВ 
дипломиран юрист от 

Бор, роден в с. Гоин дол Васко със семействата си
Д.Т.



11 октомври 2002 г.

На пейка в парка седят двама
влюбени. Изведнъж той забе-

чс някакъв мъж правилязва,
знаци на девойката до него.

, - Какво искаш, махай се от
тук! - казва влюбеният.

- Ами, аз ще си тръгна, но &■

- Знайеш ли, Манчо, от стари човеци съм чул дека суша 
„е носи глад, а кьиша... - заорати ме на пазарат ония дън

чудим ещо береш гайле кита ти ни

съм забравил ключа от апарта
мента в жена ми!

Стратко Тишлярат.
- Чул съм и я, ама ти се 

сейеш, ни копаш...
- А лъжеш се, Манчо! Липса онова време кига само държео 

рендето, па на тогова масичку, на оногова столченце, а на 
некога, бог да га проста, дървене дрейе... Са ако не бьцнеш

си легнеш...

♦ * *

- Жена ми иска да отслабне и 
започна да язди кон!

- И има ли резултат?
- Има. Конят отслабна с два

десет килограма!
нещо у земи, може и гладан да

- Айде-де!
- Истина йе ка ти оратим. Ама а иде мани нас еснавът, ниие

кажем дека польето йе* * * смо печени за работуту. Ако ти
мастиляре нема да ми веруйеш...- Моят мъж пуши много, но 

не мога да го откажа от пуше
нето!

пълно с 
- Не думай!
_ Така йе! Очеш ли писаруше, очеш ли даскалье, очеш ли

доктуре - потражи гьи на польето...
- Па може и да нейе лоше това. Да в иде откуде лебат ра
- Само немой да се заоратуйеш с некога от ньи!
- Оти?

. _ Па че си изтървеш половин дън. Има да ти разпрая 
требе ньивуту да подготвиш, па после кико да гьу угариш, 
изореш, засейеш, кико требе да гьу копаш, кига требе 
да прибереш берекьетат!

- Учевни су, па може да су и попрочели нещо...
- Ма йок! Кажу: "ЙекспериментишемоГ’ А ньиньият 

сперимент йе нещо що га нема у кньигье.,.
- Тебе бре, Стратко, кока те йе яд на ньи?
- Ма йок! Не ме йе яд, ни ти им завидуйем... Я кига нещо

- Защо не направиш като 
мен? Веднага след като се оже
нихме, казах му решително: 
” Избирай: или мен, или цигари
те!”

сте...

кико
- И какво стана после?
- Оттогава не съм го вижда- икико

ла!избирателното място 
идава да гласува баба, 
подпираща се с две 
тояги.От силния дъжд и 
невъзможността да ходи 
както трябва, опинците й 
"гмичкат".

-Бабо,не е било зор да 
дойдеш по този дъжд! 
За един глас...

-Не йе било зор, ама 
рекоше нема да ми 
даваю пензиюту, ако не 
глашам!
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МЯСТО НА 
РАЖДАНЕ

йек-* * *
- Наистина ли сте била омъ

жвана? - пита гинеколог пацие
нтка. * сакам да садим - питам селяци човеци, врели и кьипели на 

польето... Само ме чуди йедно: кига стидзаю да си завърше 
работуту за кою гьи плачаю?!

Е-е-е, нали си чул онуя: "Попуй, попе, попуй, ама и

- Три пъти!
- И как така все още сте де

вствена?
- Първият ми мъж беше ар

хитект и само правеше проекти. 
Вторият ми мъж беше актьор и 
само играеше. А третият ми 
мъж беше зидаро-мазач и само 
обещаваше: ”Утре започвам!”

Макар че родилният дом 
в Димитровград отдавна 
е закрит и царибродчани 
се раждат в Пирот, тези 
дни в Здравния дом в 
Димитровград се роди 
бебе!

Сега всички се питат 
какво ще му бъде 
вписано в графата място 
на раждане - Пирот или 
Димитровград.

приоруй!"
- Чул съм гьу! Само що ония дън, да ме простиш, не ми се 

свлекоше тъшаците доземи от йедно доктурче...
- Па сигурно йе са кал човекът да ти помогне, по-бърже да 

се опрайиш...
- Очеш! Поче йоще от Ад ама и Йеву. Па ка развърза, а га 

запържи кига рече: "Подавимо се, бае Стратко, дибидус се 
подавимо. Тия дъж не знайе за лшлос: целу пролет, цело 
лето, а еве и целу йесен не престане. Прокьисну све: и жито, 
и васуль, и тикве, а са и морузат нема да приберемо. Ама 
това ни и требе кига смо се изопачили. У Бога не веруйемо, 
по-стари не слушамо, а и влас не зачитамо..."

"Кою влас? - питам га я. - Не видиш ли дека нема влас. Еве 
обрали ми васулят, преполовили ми тиквете у градинуту, 
дека йе тая твоя влас да ме отбрани от напас, а?"

Г "Тека ти требе, кига не знайеш за кога да гласуйеш. Айде 
кажи ми кога гласува задньият пут?"

- Найдо се, Манчо, у небрано грозйе. Нали не се орати за 
кога си гласувал, това си йе твоя работа, кво че каж&ш?

- Па твоя си йе работа! Ама ако очеш- може и да кажеш!
- Па тъгай защо не казую кико су минулм пописите. 

Питуваше за овце, козе, свиньс, краве, иже, за това кви смо, 
на кой йезик оратимо, а кига питаш - кажу тайна йе, кико 
що йе тайна за кога че гласуйеш или кога си гласувал...
. - Нема тайне, бае, Стратко, све йе са явно...

- Тека-де! Затова и я на доктурчето реко: "Слушай, сине, 
са йе демокрация, гласувал съм за мойега, за нашета човека, 
а не за йебанджию..."

"Епа затова и че се подавимо!" - отсече ми он.
"Море, почели смо нийе да се давимо млого одавна..." 
"Айде, кажи ми откита!.’
Я съм еснавлия човек, знам от дърво кво све може и кико 

може да се напрайи, а ти си учевън, па сигурно по-добре 
знайеш от мене. Може и да ми кажеш, ако очеш..."

Знам, ама нечу. Нечу оти ми не веруйеш ни за ораньето, 
ни за копаньето, а камо ли за политику".

"Добре, а знайеш ли баремка ка че испливамо?"
- Е, тува, Манчо, он зину и не рече повече гък!

МАЙЧИН ЕЗИК
* * *От обещанието на 

Министерството на 
просветата от преди един 
месец, че българският 
език ще се върне в 
.училищата , измина 
повече от един месец.

По всичко личи , че от 
майчин език българският 
май отиде на ...майната

Строи се нова жп линия. Ин
женерът влиза в една къща и се 
обръща към стопанина:

- Влакът ще минава точно 
през*вашия двор.

- Негова си работа. Много 
обаче се лъжете, ако си мисли
те, че аз всеки път, когато идва 
влакът, ще ставам, за да отва
рям и затварям вратата.

СТРАХ ЗА 
ПЕНСИЯТА

По време на първия кръг 
от президентските 
избори в едно село на
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