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ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕЗ
ИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В СЪРБИЯ ДНЕС В СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯКоначни резултата 

другог крута избора 
за прсдсдаию Срби]ей- ПРЕМАХВА СЕ 

ЦЕНЗЪТ ЗА 

БАЛОТАЖА
ГЛАСУВАХА 45,46 

ПРОЦЕНТА ОТ 

ИЗБИРАТЕЛИТЕ
Воислав

Коштуница
СДСС)

66,86%
У%
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Председателят на скупщината на Сърбия Наташа Мичич 
насрочи за днес извънредно заседание на есенната сесия на 
сръбския парламент, на което по спешната процедура ще се 
обсъди предложението за изменение и допълнение в закопа за 
избиране на президент на републиката, което внесе депутатската 
група ДОС - реформи в Сърбия.

Най-важната промяна в Закона за избиране на президент на 
Републиката, което предложиха депутатите на ДОС, е премахване 
на ценза на балотажа да гласува повече от половината от елек
тората. Според това предложение за успех във първия тур е необ
ходимо да гласуват повече от 50 процента от гласоподавателите в 
Републиката, докато за втория тур този ценз няма да важи.

Членът на депутатската група на СДП, която първа започна 
конкретна инициатива за такива изменения Мехо Омерович, 
заяви, че очаква подкрепа за едно такова предложение от всички 
онези, които желаят Сърбия да има-президент.

60
♦Воислав Кощуница спечели 66,86, а Миролюб Лабус 

30,92 на сто от гласовете на избирателите, конто участваха 
в изборите ^Изборният процес ще бъде повторен

Републиканската избирателна комисия съобщи във 
вторник окончателните резултати от втория тур на през
идентските избори в Сърбия, според които в изборите са 
участвали 45,46 процента от избирателите. Според Закона

Миро/ъуб50 5 7$40 30,92%
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Коначни одзив бирача 
у другом кругу гласагьа

10 2,2%Ш
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БРо]
Извор: Репубшчка изборна котеща

бирачких
места за избирането на президент на 

Сърбия тази отзивчивост на из
бирателите не е достатъчна из
борите да бъдат провъзгласени 
за успешни и затова целият из
бирателен процес ще бъде пов
торен.

На 8615 избирателни места са 
гласували общо 2 979 254 изби
ратели. Само 2,2 на сто от бю
летините са недействителни. 
Воислав Кощуница е получил 1 
991 947 гласа (66,86 % от гла
совете на отзовалите се избира
тели), а Миролюб Лабус 921 094 
гласа (30,92 на сто).
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ФОНДЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪРБИЯ• Изашло

ОЩЕ 1,5 МИЛИРДА 

ДИНАРА КРЕДИТИ
7

45,46% 13.
-2шт Фондът за развитие на Република Сърбия отпусна във вторник 

135 дългосрочни кредити на стойност от 1 138 680 000 динара и 35 
краткосрочни кредити на стойност от 350 милиона динара.

В съобщението на Пресслужбата към Републиканското 
правителство се посочва, че през тази година Фондът е отпуснал 
646 кредита на обща стойност от 5 284 222 000 динара. По-голямата 
част (59,61%) от отпуснатите средства са предназначени за агрок- 
омплекса.

Подчертава се също така, че от отпуснатите общо 4 милиарда 
и 262 269 000 динара дългосрочни кредити само 17% или 722 624 
000 динара са дадени на г,олеми предприятия, докато 83%

3 милиарда и 540 милиона динара са отпуснати на средни и

шш §3
гласало: 2,979.254Извор: Републнчкз юборнл

СЛЕД НЕУСПЕХА НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ
ПРЕОБЛАДАВА РАЗОЧАРОВАНИЕ

балотажа президентски избори, другите смятат, че без
Конституция и промени в избирателния закон не 
трябва да има нови избори.

нова от тяхВ реагиранията си но повод неуспеха на 
на президентските избори мнозинството 
политически партии съжаляват, че Сърбия не 
лучи нов президент. Различни са обаче вижданията 
на изхода от сегашното положение. Докато едни нас
тояват за възможно , по-скоро разписвано на нови

политици и или
малки предприятия.по-

(На 3 стр.)

"ЗАСТАВА" ЩЕТЕМА НА БРОЯ

ПОЛУЧИ
СТРАТЕГИЧЕСКИОСТРИ 

РЕАКЦИИ 

СРЕЩУ 
ПОДМОЛНИТЕ 

ОПИТИ ЗА 
ПРЕИМЕНУВАНЕ 

НА СЕЛО 

ПОГАНОВО

ПАРТНЬОР
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'гЮЗШ\ 0'Г ЗЪЛГАРу1у!МИХАЕЛ ЩАЙНЕР РАЗГОВАРЯ С ПАТРИАРХ ПАВЛЕ :

ЗАВЪРЩАНЕТО НА 

СЪРБИТЕ - ОБЩА ЦЕЛ
ПРЕЗИДЕНТЪТ ОТКРИ 

IV ИКОНОМИЧЕСКИ 

ФОРУМ ЗА
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПАI * След изборите ще се проведе донорска 

конференция за 
връщането

подпомагане

заседания на форума, тази година можем да признаем наличието 
;,а много поз„1ипни промени в региона”, каза Първанов и добави, 
че преговорите на България с Европейския съюз се развиват ди 
намично. ”22 от главите са затворени, очакваме тази година да 
затворим още три”, добави още българският презВДеит Това 
според него, дава тенденции преговорите за членство в ЕС да

нриклю ;ат до кр Европейската комисия За функционираща паз
арна икономика обосновава нашите основания и претенции за 
членство в ЕС и шансовете това да стане през 2007-ма , каза оше 
Георги Първанов. Той подчерта, че България е един от ключовите 
транспортни и енергийни центрове на Балканите и тряова всички 
заедно да се постараем да развием инфраструктурата 
тор.

Шефът на УНМИК Михаел ЩаГшер подчерта 
в сряда след двучасовите си разговори със 
сръбския патриарх господин Павле, че е доволен 
от становището на Сръбската православна 
църква, която е готова да подкрепи усилията за 
създаване на условия за завръщане на сърбите в 
Косово и Метохия.

Пред Сръбската патриаршия Щайнер разго
варя с журналисти, както и с роднини на изчез
налите сърби в Космет, които отказват да уча
стват в локалните избори, преди да се реши 
съдбата на членовете на техните семейства.

Като посочи, че 35 души от неговия кабинет са 
ангажирани само с изучаването на проблемите на обезпечаването на
изчезналите 1300 души, Щайнер каза, че сърбите завърщането на сърбите и за решаването 
от Косово и Метохия трябва непременно да другите им проблеми. Той изрази загрижеността 
участват в политическия живот, което до голяма си от инцидентите, които не престават, като при 

от излизането им на изборите и това осъди събитията в Печ и на други места, 
учредяването на официалните институции, 
които трябва да има и представители на сръбския 
народ.

Щайнер със семействата на изчезналите сърби

помощта, необходима за
на

в този сек-
степен зависи

Президентът призова участниците в икономическия форум да 
се работи сериозно, за да бъдат поканени инвеститорите да 
участват в инфраструктурата на региона.

в къдсто все още има терор.
Черногорско-приморският митрополит 

филохий изрази загрижеността си от бавното 
Целта ни е обща - завръщане на сърбите, каза разследване, свързано с изчезналите лица, както

още несигурната обстановка в Покраини-

Ам-

УНГАРСКИЯТ 

ПРЕЗИДЕНТ ВЪВ ВАРНА
Штайнер и подчерта, че сръбските представители 
в общинските органи на властта могат същест
вено да подпомогнат преодоляването на тежката

и от все
пата.

Митрополитът подчерта, че в разговора си с 
Щайнер патриарх Павле е поискал от УНМИК да 

Шефът на УНМИК добави, че след общин- продължи да оказва защита на нашите хора, 
избори ще се проведе и донорска конферен- особено по време на предстоящите локални

обстановка в Покрайнината.

Унгарският президент Ференц Мадл, придружен от съпругата 
си, пристигна във Варна, съобщи Дарик радио. Той положи цветя 
пред саркофага на Януш Хунияди, който почива 
” Владислав Варненчик”. По-късно в огледалната зала на резиден-
---- ” Евксиноград” д-р Мадл участва в церемонията по обявяване

почетния консул на Унгария във Варна Атанас Атанасов. В 
рамките на посещението на унгарския държавен глава се проведе 
българо-унгарски бизнес форум.

Унгария е убедена, че България ще бъде поканена в НАТО и 
подкрепя членството ви в Пакта - това декларира държавният 
глава на Унгария Ференц Мадл след срещата си с председателя на 
парламента Огнян Герджиков. Огнян Герджиков е проявил 
терес към предстоящите промени в унгарската конституция, 
които трябва да се обсъждат в унгарския парламент. Ференц Мадл 
от своя страна е пояснил, че първата промяна ще бъде свързана с 
отмяна на забраната да бъдат провеждани референдуми по всички 
въпроси, които засягат промени в унгарската конституция. 
ч Унгарският държавен глава посочи, че за разлика от българ
ския, унгарският парламент приема с квалифицирано мнозинство 
и много други закони, като например всичко, свързано с медиите. 
Той препоръча българските политически сили да постигнат кон
сенсус, когато променят конституцията.

ските
ция, на която непременно ще се разговаря и за избори.

в парк-музея

УНМИК ЩЕ 
ПОСТАВИ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
КОНТРОЛНИ 

ПУНКТОВЕ НА 
ГРАНИЦАТА 

МЕЖДУ 
КОСОВО И 
АЛБАНИЯ

ПРАВОСЪДНИЯТ МИНИСТЪР ВЛАДАН 
БАТИЧ ПОСЕТИ КИПЪР

ЦИЯ
на

ЩЕ СЕ РАЗКРИЕ . 

МИСТЕРИЯТА ЗА 

ЮГОСЛАВСКИТЕ ПАРИ
ин-

След разговорите си с гувернера на Кипърската национална 
банка Христодулос Христо дуло в Никозия сръбският министър на 
правосъдието Владан Батич заяви, че Кипър ще помогне за 
изнамирането на една част от югославските пари, за които се 
предполага, че по времето на режима на бившия югославски през
идент Слободан Милошевич са пренесени в кипърските банки.

- Г-н Христодуло изрази готовността си във връзка с решава
нето на тази мистерия да посети Белград, както и група наши 
експерти да посетят Кипърската национална банка. С това 
практически ще започне решаването на този деликатен въпрос - 
каза министър Батич.

Според Батич кипърският гувернер е проявил интерес този 
въпрос да се мръдне от мъртвата точка. Гувернерът Христодуло 
заявил, че по искане на Хагския трибунал и Европейската комисия 
Кипър е доставил една част от търсените материали, но 
югославските компетентни ограни все още не са реагирали 
съответно.

Говорителката на цивилната 
мисия на ООН в Косово Сюзан 
Мануел съобщи, че УНМИК ще 
постави допълнителни контролни 
пунктове на ^границата между 
Косово и Албания, с оглед пре
дотвратяване на контрабандата, 
предаде Ггее 8егМа.

” Става въпрос за две гранични 
застави в планината, които ще 
предотвратяват нелегалното пре
минаване от двете страни на гра
ницата. Не съм .сигурна дали там 
изоб|
пътеки”, заяви Мануеле

БЪЛГАРИЯ Е 

КОНКУРЕНТНА С 

ОСТАНАЛИТЕ СТРАНИцо има пътища, или само
” България определено е конкурентна с останалите страни.” 

Това каза в предаването ” Преди всички” по БНР Лайош Бокрош, 
директор в Световната банка по финансови и консултантски ус
луги за Европа и Централна Азия, който пристигна за провеж
дащия се у нас Икономически форум за Югоизточна Европа.

Според международния експерт, всяка държава има опре
делена собствена ниша, а за България това са хранителните про
дукти, земеделието и туризмът, които би могла да развива.

България постигна много през последните 5-6 години. Има функ
ционираща пазарна икономика. Добре е страната ви да се ориен
тира както към вътрешни, така и към чуждестранни инвестиции, 
а те вървят ръка за ръка. Ако чуждестранните инвеститори видят, 
че вътрешните имат доверие в собствената си икономика, тогава 
те сами ще дойдат”, каза още Лайош Бокрош пред БНР.

ТРИБУНАЛЪТ В 
ХАГА ПРОМЕНИ 
ОБВИНЕНИЕТО 

СРЕЩУ РАДОВАН 
КАРАДЖИЧ

ВИЗИ ЗА КИПЪР
Занапред югославски граждани ще могат да пътуват 

за Кипър само с виза, заявиха в Кипърското посолство 
в Белград.

За получаване на кипърска виза е необходим 
задграничен паспорт с минимална тримесечна валид
ност, една снимка и попълнен формуляр. Таксата за 
издаване на виза е 15 долара.

Кипърският посланик в Белград Ставрос Амвросиу 
заяви, че въвеждането на визи за югославските

двустранните
отношения между нашите държави, а "задължение, 
произтичащо от кандидатурата на Кипър за приемане в 
Европейския съюз”.

- Двустранните отношения между Кипър и 
Югославия бяха, са и ще си останат много добри, каза 
посланик Амвросиу и добави:

- Когато Кипър се нуждаеше от югославска помощ, 
тя ни я оказа и ние сме й благодарни за това, а когато 
Югославия поиска помощ от нас и ние й помогнахме от 
все сърце.

Трибуналът в Хага е приел 
изменение и допълнение на 
обвинението против бившия 
лидер на Република Сръбска 
Радован Караджич, което се 
отнася до геноцид над 
босненски мюсюлмани и 
хървати по време на войната в 
Босна и Херцеговина и други 
престъпления, предаде Фрее 
Сербиа. Освен това старото 
обвинение е включвало и 
обвинения срещу 
главнокомандващия на 
армията генерал Ратко Младич, 
те обаче остават непроменени. 
Новият обвинителен акт 
съдържа 11 точки.

ЕС ПОМАГА ЗА ГРАНИЧНИЯ 
КОНТРОЛ

граждани не е знак за влошаване на

Министрите на правосъдието от Европейския съюз потвърдиха 
ангажимента си да помогнат на страните-кандидатки, сред които и 
България, при прилагането на разпоредбите от Шенгенското спо
разумение за граничния контрол, предаде БНР. На срещата с пра- 
восъдннте минситри на 15-те в Люксембург българската деле
гация бе водена от минситрите Георги Петканов и Антон Станков. 
Датският министър на правосъдието Леке Есперсен напомни, че 
от страните-кандидатки се очкава да приложат изцяло из
искванията от Шенген и че това е едно от мерилата за постигнатия 
от тях напредък.
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ДЕПУТАТИТЕ НА СДП ПРЕДЛАГАТ ПРОМЕНИ В ИЗБОРНИЯ ЗАКОН
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА КОЩУНИЦА

С МНОЗИНСТВО ДО ПРЕЗИДЕНТ ОБВИНЕНИЯ ЗА 

БОЙКОТт„яДГ^уХинатаС„Тг^ДГ’ОКРаТНЧеСКаТа "ЯР" ВаТ "°"е полови"ата от електората, както е пред- 
в ЗаГона 1а Гя Р предложиха „зме- видено за върввя кръг, защото този ценз е много 
в Закона за избиране на президент на Ре- висок за вторня тур.

ЯъГТя?’ С КО,,ТО Да Се ЛОПуСНе на балотажа да - Ние смятаме че „ма време да се проведе 
гласове иш^коетоПДИДаТ’ к°1,то спечели повече сесия на парламента, на която да се обсъди на-
повечсГот^половината^т е!^стората° "* и“4”" ГГ Г'*"“"” » ак° ">“• - — 

и , Р достатъчно време успешно да проведем
бня в коятоонференция в Скупщината на Сър- президентски избори в предвидения от Консти- 
Кспп Г!Г '° оф,,Ч"=ь™от° предложение, туцнята срок - 5 декември. Ако е в интерес на 

р I поясни, че СДП предлага про- Сърбия да има президент, тогава нашето 
чл.9 алинея 1,с които се регламентира, че предложение трябва да се обсъди по спешната 

президент ще стане онзи кандидат, който спечели процедура, каза депутатът на СДП Мсхо Оме- 
наи-много гласове на балотажа. Също 
премахва и задължението на балотажа да гласу-

неиия

Председателят на ДСС Воислав Кощуница обвини сръбския 
премиер и председател на ДС Зоран Джинджич и лидера на ради
калите Воислав Шешел, че са допринесли за неуспеха на през
идентските избори. Те гласно и полугласно настояваха за бойкоти
ране на изборите, каза Кощуница на пресконференция в Белград.

Лидерът на ДСС каза, че републиканското министерство за 
локално самоуправление е трябвало да преработи избирателните 
списъци, което за тези президенски избори не е направено.

Гласовете на два милиона граждани, които ми бяха дадени на 
балотажа, ме задължават да продължа борбата за уреждане на 
обстановката в страната и за създаване на добра основа за правова 
държава, заяви Кощуница. Гражданите гласуваха за истински и 
съществени промени, които ще допринесат за създаването на по
добри условия за живеене в Сърбия.

Кощуница каза, че ДСС е отправила забележка до РИК относно 
окончателните резултати на балотажа за президент на Сърбия.

нови

така се рович.

ДИМИТРОВГРАД

КОЩУНИЦА ПОБЕДИ
Вторият тур на президенските избори Пирот -68,48%. Миролюб Лабус печели най- 

Сърбия в Димитровградска община приключи много гласове обратно —Пирот, Димитровград, 
според очакванията. Кощуница е победител, ако Бела паланка, Бабушница. И в четирите общини 
може да се каже така, защото вторият кръг не на окръга отзивчивостта на избирателите е под 
успя поради неотзивчивостта на избирателите. необходимите 50%.

Според сведенията на ЦеСИД, от 9 852 изби
ратели пред избирателните урни са се озовали 4 
770 избиратели или 48,42%. Валидни са 4 631 гла
сове или 97,09%. За президентския кандидат на 
ДСС и настоящ президент на СРЮ Воислав 
Коштуница са гласували 3 368 или 70,61 % от 
избирателите. За другия президентски кандидат 
и настоящ подпредседател на Съюзното прави
телство Миролюб Лабус са гласували 1 263 или 
26,48% от избирателите.

Воислав Кощуница най—много гласове е полу
чил в избирателна колегия номер 2 - 552 гласа, а 
Миролуб Лабус - в избирателна колегия номер 3 
- 310, където и на първия тур постигна победа.
Процентно Кощуница е събрал най-много гла- 

в избирателната колегия във Височки

ДЖИНДЖИЧ ЗА ПРОМЕНИТЕ В ИЗБОРНАТА 
СИСТЕМА

РАБОТА ЗА ЕДИН ДЕНА.Т.

По инициатива на ОССЕ и на други наблюдатели ДОС 
предложи изменения в изборния закон, за да се облекчи избира
нето на президент на Сърбия, каза в сряда сръбският премиер 
Зоран Джинджич.

- Всички са знаели, че през 2002 година ни чакат президентски 
избори, но никой не поиска изменение в изборния закон преди 
разписването им. Това не е задача на правителството, а на онези, 
които се кандидатират - каза премиерът. Той добави, че кандида
тите, които не са успели да победят, не би трябвало да се сърдят на 
другите, а на себе си, защото не са успели да планират, да видят 
проблемите и да ги решават. ДС не е имала свой кандидат и затова 
не се е ангажирала.

- Сега, когато господин Кощуница не спечели, виновни са му 
списъците, а те ако бяха добри, виновник щеше да бъде нещо 
друго, може би дъждът - каза Джинджич.

БОСИЛЕГРАД
МАЛКО ХОРА 
ГЛАСУВАХА

По-голямата част от пълнолетните граж
дани в Босилеградска община не излязоха на 
балотажа в неделя. Гласуваха само 41,74 на 
сто от вписаните в избирателните списъци 
9204 души, от които 73,22 предпочетоха 
Воислав Кощуница, докато 23,71 процента 
подкрепиха кандидатурата на Миролюб Ла
бус.сове

Одоровци - 88,10 %, а Лабус - в трета избирателна 
колегия в Димитровград - 36,17%.

На ниво Пиротски окръг резултатите са след- 
От 89 008 избиратели са се отзовали 41 266 

46,36%. От валидните 39 999 бюлетини, за

Лабус имаше превес в два от общо 34 изби
рателни пункта в общината - в Милевци, 
където беше пред Кощуница и Шешел и в 
първия кръг, и в Бистър. Още няма отговор 
на въпроса защо толкова малко граждани се

избори.
ПРЕОБЛАДАВА

РАЗОЧАРОВАНИЕ
ните:
или
Кощуница са били 29 331 или 73,33%, а за Лабус - 
10 668 бюлетини, или 26,67%.

Най-голямо доверие към Кощуница са израз- 
избирателите в Бабушнишка община, където

президентскитенаотзоваха
Общината е сред онези, в които участието 
беше сравнително слабо и в първия кръг, 
когато гласуваха само 45,55 на сто (От 1 стр.)или

той е спечелил 79,15%, след това в Бела паланка 
- 74,25%, Димитровград -70,61% и най-малко

В.Б.
Подпредседателят на ДСС Зоран Шамн заяви, че неговата пар- 

много доволна от изборния резултат, но е разочарована от
в

тия е
това, че Сърбия все пак не получи президент. Според него 
изборите са бойкотирани от СРС, ЮЛ, ССЕ и ДХСС, а 
тих бойкот от страна на някои партии в ДОС, особено от страна на 
ДС, което е една от главните причини за неуспеха на балотажа. В 
предстоящия период ДСС ще направи всичко, което е по силите и 
да се ажурнрат избирателните списъци и да се промени сегашният 
неевропейски изборен закон.

Съвсем друга е оценката на ДС. Според нея неуспехът на 
изборите показа, че мнозинството граждани не подкрепят 
критиците на реформите, както и че изборите в Сърбия не могат 
да се спечелят с паушална и демагогическа критика срещу

е имало иКОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД НА ЮГОСЛАВИЯ ОТХВЪРЛИ ИСКА НА 
ХЕЛЗИНКСКИЯ КОМИТЕТ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ

Зденка Тодорова: ЩЕ СЕ 

ОПЛАЧЕМ В ОССЕ И СЕ
Както заяви пред нашия вестник Зденка 1о- 

1 на Хелзинкския комитет за 
и свободите на бъгарнтс в

СР Югославия неКонституционният съд на

Югоспшвия/гази организация, в сътрудничество с

общините българско население не б който слсд обжалването на Хелзинкския
бе подкрепен от две бел- комитет даде отговор, че не е било нужно фор- 

- Форума муляритс да бъдат и
понеже българското малцинство е 
цинство”.

Тодорова каза, че документът ще бъде 
ОССЕ, Съвета на Европа и амери-

правителството.
Демократическият център смята, че изборите са били успешни, 

въпреки редицата неблагоприятни политически и обществени ус- 
, както и активния бойкот от страна на четири партии. Двата 

които спечели кандидатът, който беше подкре- 
са познали пътя по

дорова, председател

ловия
милиона гласове,
пен от тази партия означават, че гражданите 
който трябва да тръгне държавата към реформи. Същевременно 
избирателите поръчаха на политичссня елит, че искат превъзход- 

законитс, функциониране на демократическите инсти
туции, деблокада на парламента и контрол над правителството.

Социалдемокрация този изход на оалотажа 
негативно ще повлияе върху вътрешно-политическата 
и международното положение и престижа на Сърбия. От друга 
страна, убедителната победа на Кощуница на балотажа означава, 
че гражданите търсят връщане към първоначалната програма, 
която спечели победа през 2000 година.

Като бойкотираха втория кръг на президентските избори,
патриотично,

които в
отпечатани и на български език.

печатани на български език, 
” малко мал-

Искът на комитета ство на

По преценка на обстановка
'“'вТбошшванието на решението на Консти- 

между другото се казва,
и на български

че изпратен до
канското посолство в Белград.

”Нс е изключено да се обърнем и към други 
включително и към

туционния съд
неотиечатваието на формулярите
език в общините, в които живее оългврек ° мсждународни институции,

права на гражданите от българското малцинс под иъп|)ос „ достоверността на
сведенията от преброяването ,подчерта тя.

на

високогражданите на Сърбия проявиха 
политическо и национално съзнание, смята лидерът на радикалите 
Воислав Шешел. Председателят на СРС смята, че разписването на 
нови избори е неизбежно и оповести, че той ще разговаря със СП 
и СПО на повторените избори опозицията да излезе с общ канди-

от и.Д. председателя на 
СРИ) Д-Р Момчило

Б. Д. дат-нрезидент.Решението е подписано 
Конституционния 
Грубач.

съд на
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ЗОРАН ВЕЛКОВИЧ, ЛИДЕР НА 
ВАБУШНИШКАТА ДС:

Т5? ОБЩЕСТВОО ШшШ
СЪОБЩЕНИЕ НА ГСС ДИМИТРОВГРАД

БАБУШНИЦА Е ДАЛЕЧЕ 

ОТ ИСТИНСКАТА 

ДЕМОКРАЦИЯ

КОЙ И ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВА 

ПОЛИТИКАТА НА 

МИЛОШЕВИЧ?
за извършените далавери... Наро

да бъде така. През
След оповестеното по БК-тслсвнзия прс- впие на улиците, след опита да преименуват 

манастир селата в Цприбродско, сега се посяга и на
”По време на предизборната 

мпапия 50-ина души в Бабушнида 
на СРС д-р Воислав

ка-
дът желае това 
изминалия период, откакто в ре

са демок-
п а Погаиовскияименуване

общинската организация па Гражданския този свят храм.
съюз па Сърбия издаде съобщение, в което Умоляваме инициаторите да ни кажаг 
между другото се казва: Дали става дума за маркетинг, поправка

” В навечерието па втория тур от през- историческа несправедливост или просто 
идентскптс избори в Сърбия царпбродчпнн това е още една крачка към заличаването на 
бяха разтърсени от инициативата за прс- самоличността на народа, които живее в

край. Смятахме, че с падането на 
Мплошспич този подход ще 

всъщност кой 
политика? И за

чакаха лидера 
Шешел, а в първия кръг на през- 

избори тук той спе
ца властпубликата

беше отбеля-на сили не
сериозна борба с престъп

ността и с корупцията. Това осо- 
отнася за Бабушнишка

ратичиите 
зана

идентискитс
най-много гласове. Очевидночели
членовете и симпатизантитее, че

на тукашната СПС не са уважили 
препоръката 
гласуват за 
гласув

”, коментира за нашия вест- 
Зоран Вслкович, председател 

ОО на ДС в Бабушнида.
Тази община бе една от малкото

бено се
община, която за съжаление, е още 

истинската демокрация.
но май се

именуване на Погаиовския манастир.
Защо, каква е причината? Защо името му режима 

нс е достойно, когато с него вече е известен
и в страната, и в чужбина? Защо е нсоб- продължава сега тази 
ходимо да бъде променено името на това какво? Умоляваме Сръбската православна 
светилище, което е гордост за всеки цари- църква да нс предприема този безумен акт,

ще обиди нас, царибродчани,

този на тази партия да
далече от
Демокрацията идва тук, 
движи много бавно”, коментира

па Бата Живоинович и са
изчезне, но дали е така и лидера на радика-али за

литс
ник Вслкович.

Според неговата оценка в Сър
бия и особено в Бабушнишка об
щина още не са наузряли условията 
за триумфирането на една такава
либерално-демократическа опция, 
на каквато залагаше кандидат—пре
зидентът Лабус.

От резултата, който д-р Лабус 
постигна в 
все пак беше доволен.

на
с с койтобродчанни, който независимо къде е

сърце обича родния си край, в защото Погановският манастир заедно със 
число и Погаиовския манастир? В тези своето си име е светиня, която представлява

общини в Сърбия, и единствената 
Пиротски окръг, в която кандидат- 
президентът на радикалната опция 
в първия тур на изборите получи 
относително мнозинство.

”Това донякъде е разбираемо, 
защото Шешел обещаваше, че ако 

ще води безком-

вцялото си
това
трудни времена той остана единственото неразделна част от живота на всеки един от 
убежище за нашите души, единственото нас. Надяваме се, че ще разберете чувствата 
място, къдсто можем да намерим феникса ии към Погаиовския манастир и че няма да

преименуването му. Ние сме 
Вярно е , че на нас, царибродчани, това решени да отстоим нашите искания на всяка 

не ни се случва за пръв път. След многок- цена, защитавайки името на Погаиовския 
ратно прекръствано, след промяната на манастщ).’

позволитена нашето изчезнало самочувствие.
Бабушница, Велкович

вземе властта, 
промисна борба с мафията, ще аре
стува престъпниците, ще наказва

Б. Д.
А.Т.името на града, след последното пренмену-

ТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ В СЪРБИЯ И ТЕХНИТЕ ПРАВА СШ

БЪЛГАРИТЕ ПРОЯВЯВАТ СЛАБ 

ИНТЕРЕС КЪМ ПРАВАТА СИ!?
01>гч05 роткгвд с ио^.^Vил^л охтуаккгчо.уп

■ Г-.-1Г.К

\ъам

ВКСЛН1

НКУЛТ1* Хуманитарният център за интеграция и толерантност от Нови Сад и Хелзинкският комитет за 
човешките права в Сърбия проведоха миналия месец сондаж сред представителите на национ
алните малцинства в Сърбия. Анкетирани бяха 1111 души, сред които албанци, мюсул- 
мани/бошняци, унгарци, хървати, роми, румънци, власи, словаци, русини и българи.

Изследването финансово помогна организацията УСАИД/ОТИ. Сондажат провеждаха ак
тивисти на организацията СММРИ.

ЯО.Ч1

ЯГ51Х1

.ЧЛМЛЯ1

К1'.Ч1М

М1.*имлм
3-КАКВО ИСКАТ МАЛЦИНСТВАТА И 

КАКВО НЕ ИМ СЕ ПОЗВОЛЯВА?
, А1.ВА.ЧГ1тревожно ниска при всичките малцинства.

Албанците и мюсюлманите/бошняцнте са двете на
ционални малцинства, които най-много изпитват 
необходимост от малцинствени права. Тези национ-

ч «3 7»

Отношение лсежду потребностите и чувството за 
осъществяванеТвърде индикативно е сведението, че национал

ните малцинства най-малко настояват за онези свои 
права, от чиято реализация са доволни най-много — от 
правото на вероизповедение на майчин език и от пра
вото да учредяват културно-художествени дружества! 
Едно от правата, което се изисква най-много, е пра
вото да се (не)изразява националният произход. По 
всичко личи, че предствителите на малцинствата 
възприемат това право и като природно човешко 
право, но и като потенциален елемент на тяхната аси
милация.

От графиката се вижда, че съществуват големи 
разлики между малцинствата, когато става дума за 
изразяването на нуждите и възприемането на 
възможността малцинствените права да се реализи
рат. Степента на удовлетвореност от възможността за 
реализиране на малцинствените права обаче е

ални малцинства са характерни и с ниската степен на 
възприемането на реализацията на правата. Заради 
обективното тълкуване на сведенията би трябало да 
се подчертае, че нитопри албанците, пито при мгосю- 
лманите/бошняците не е регистрирано масово недо
волство. С други думи, те са доволни от някои права, 
но от повечето - не. От друга страна, най-малък ин
терес към малцинствените си права изразяват власите „те/бошняците по отношение на тяхната потребност 
и българите, докато най-голяма удовлетвореност от да ползват майчиния си език, както и по отношение на 
възможността да

ползват тези права е твърде слабо. Създава се впе
чатлението, че власите като етническа общност не са 
напълно сигурни какво е по-доброто за тях - да бъдат 
национално малцинство или не.

Интересни сведения се получават, когато се нап
рави съпоставка между хърватите и мюсюлман-

ползват своите малцинствени задоволството им от възможността да го ползват, 
права изразяват румънците, русиннте и българите Хърватите 
(процентът всъщност не е голям - малко над 50 на 
сто).

осезаемо са по-малко заинтересовани да ; 
ползват своя език (процентите се движат от 50 до 60 на ' * 
сто) от мюсюлманите/бошняцнте (при които процеп- “ 
тите се движат между 80 и 90 на сто). •

Допълнително проучване изисква въпросът дали ■
Власите изразяват изключително малка удовлет

вореност от възможността да реализират малцин
ствените си права. Същевременно тяхното желание да тук става дума за разлика във възприемането на раз

личията между малцинствения и сръбския език, за 
разликата в степента на изразяване на националнатаСТАНОВИЩАТА НА БЪЛГАРИТЕ се осигури правото да получават документи на 

майчин език!).

Много изненадва и сведението, според което 
чак 88 на сто от допитаните българи смятат, 
че законите не позволяват показването на 
свои национални символи. И в този случай е 
налице слабият интерес за консумирането на 
посочените права, от което може да се 
заключи, че българите като малцинство се 
страхуват да изтъкват националността си, 
защото смятат, че с това могат да застрашат 
своя статут на национално малцинство. Няма 
съмнение, че когато става дума за 
българското малцинство (и за още някои 
малцинства), е крайно необходимо да се 
организира една кампания за запознаването 
му с малцинствените права, гарантирани от 
законите. Същевременно кампанията би 
показала и готовността на сръбския народ да 
проявява толерантно отношение към 
малцинствата.

идентичност чрез различието на езиците, или пък ■ 
просто става дума за различното възприемане на от- : у 
ликите

Макар че в сравнение с другите малцинста 
българите сравнително добре познават 
своите малцинствени права, установени със 
законите, твърде много изненадва 
сведението, че чак 86 на сто от анкетираните 
българи не са знаели, че имат правото да 
получават документи на своя език, че 77 на 
сто от тях не са знаели за правото си да 
получат бюлетина на своя език, и че 72 на сто 
от тях не са знаели, че имат правото да 
получат лични документи на свой език. 
Именно от това недостатъчно познаване на 
посочените права се е стигнало и до 
изводите, че същите права днес в Сърбия 
практически не могат да се реализират. 
Изненадва и сравнително слабият интерес на 
допитаните българи за получаване на 
посочените права (например, само 23 на сто 
от тях смятат, че на малцинствата трябва да

между езика, който говори въпросното мал
цинство, и доминиращия сръбски език.

Твърде окуражаващо е сведението, че по-голямата
част от запитаните не са се интересували от ползва
нето на права, нерегламентирани от закона. Така нап
ример допитаните не са одобрявали политическите 
движения, които пропагандират сепаратизъм. Изклю
чение в това отношение правят албанците и до опре
делена степен мюсюлманите/бошняцнте, понеже 60 
на сто от анкетираните албанци и 37 на сто от мюсюл- 
маните/бошняците са смятали, че трябва да се поз
воли дейността на сепаратистките движения.

— Край —
Подготвили: Предраг Димитров 

Бобан Димитров
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В ЦЕХА НА ЕИ В БОСИЛЕГРАД
БИЗНЕС С? ИКОНОМИКА_________________ ШшШ О

НАЙ-ПРОСПЕРИРАЩИЯТ БАБУШНИШКИ ЧАСТНИК РАЗШИРЯВА
БИЗНЕСА СИПРОИЗВОДСТВОТО Е 

НОРМАЛИЗИРАНО!? ЧИРИЧ ЩЕ ОТКРИЕ ОЩЕ ДВЕ 

МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯI ^Заплатите са малки и нередовни

нормално. 1 аботниците произвеждат на две смени клеми за тер-
““ГнГ.? оГК7ГССКИ ПСЧКИ “ всекн МС“Ц Доставят на фирмата си в Ниш от 80 до 100 хиляди бройки.

Тази новина, 
бяха останали

Преуспяващият бабушнишки бизнесмен Драган 
Чирич скоро ще открие още две малки предприятия 
в своя град. Едното е със свой капитал и за произод- 
ство на т. нар. БХТ съоръжения за каучуковата 
промишленост, а другото - с партньори от Южна 
Корея (съотношението на капитала ще е 50 : 50), за 
производство на алати за външни автогуми. Чирич 
заяви пред нашия вестник, че в първото ще назначи 
на работа 10, а в другата - 30-нна работници.

В същестуващия завод на Чирич - ” Д-компани”, 
в който се произвеждат различни алати за каучук
овата промишленост, в момента работят 35 работ
ници.

нямат намерение да работят сериозно, няма какво да 
търсят”, казва Чирич. Той споделя, че досега е имал 
горчив опит само с двама души, които вече не са във 
фирмата.

На въпроса ни къде е проблемът обществените 
фирми, които по принцип не работят така успешно 
както частните, Чарич, който никога не е работил в 
обществения сектор, изтъкна:

Проблемът е предимно в работната ръка. В 
обществените фирми нищо не се работи”.

А на въпроса ни какво го мотивира сега, когато е 
богат човек, да разширява бизнеса си и да работи, 
както сам каза, по 16 часа дневно, той между другото 

дчер
” В частния бизнес това е правило. Не може да се 

спре, защото може да се загуби това, което е 
спечелено досега.”

” Д-компани” пласира продукцията си преде 
на вътрешния пазар (”Тигър”, ”Рума-гума”...), но 
отчита успешно сътрудничество и с ”Мишелин” и 
други чуждестранни фирми.

както казват в цеха, би била ”голяма”, ако в него ие 
само десет от някогашните над 30 работници.

- Въз основа на Програмата -за 
няколко ме реструктунране на ЕИ преди 

сеца 16 наши работници напуснаха работа, като взеха по 100 
хиляди Динара, казва Дано Велинов, ръководител на цеха. Средства за 
тоя вид възстановяване на ЕИ, подчертава той, отпусна Правител
ството на Сърбия, понеже се смята че по тоя начин останалите без 
раоота работници ще започнат да работят в областта 
бизнес.Преди тях още 
"частен бизнес”.

на частния
няколко души се съгласили и си заминали в Формулата на успеха на една фирма бизнисмснът 

вижда предимно в работата и в дисциплината. А в 
Д-компани” производството е организирано както 

в развитите страни на Запад. Много се работи, но и 
много се получава. За заплатите ие се говори 
откровено. Всеки работник получава според труда

"Преди да приема някого па работа, аз по прин
цип зная какъв работник стой. При мен онези, които

по та:

Велинов оповестява, че се полагали усилия ”СД”, в конто сега има 
над 200 работници, да се възстановят наскоро. - Оценява се, че фирмата 
може да се стабилизира и успешно да стопанисва при условие, че в нея 
работят около 150 работници. Това означава, че още има излишна 
раоотна ръка и затова е в ход акцията "излишните” доброволно да си 
заминат, разбира се, като вземат по 100 хиляди динара, пояснява Вели
нов.

МНО

си.

Б. Д.
Досега двама души от босилсградския цех изразили желанието си да 

напуснат раоота и си вземат пари, което означава, че в пространните 
производствени халета ще останат само десет души. Ръководителят 
подчертава, че още не било известно дали след възстановяването на 
ЕИ, следователно и на ”СД”, в тукашния цех ще продължи да се 
произвеждат клеми или ще се въведе нова програма. Че все още е 
трудно показват и заплатите, които са ниски и нередовни. Средната 
заплата е около 3 хиляди динара и боснлеградскнтс работници тези дни 
ще получат първата част за май.

СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЗАСТАВА' И НУКАРК

НОВО ЮГО-АМЕРИКА
■ * Малком Бриклин влага 150 милиона долара и става притежател на по-голямата част 
| от капитала на новото акционерно дружествоВ.Б.

” Застава автомо-рупата
били” сключи предварителна 
спогодба с корпорацията ”Ну- 
карко” отНюДжърсиза създа- 

акционерно друж 
”Ха51ауа Мо1ог УУогкз”. Собст
веникът на корпорацията”Ну- 
карко” Малком Бриклин е най- 
заслужният човек преди повече 
от едно десетилетие на амери
канския пазар да се пласират ав
томобилите ”Юго”.

Според този документ през 
следващите шест месеца, а най- 
късно до 1 март 2003 г., трябва 
да бъде подписан окончателни
ят договор. Договорът предви- жахел на 80% от акциите на но- международния пазар, 
жда чрез съвместни капита
ловложения със стратегическия руевац, а останалите 20% ще 
партньор от САЩ след три собственост на груп ,,г* 
години в Крагуевац да се произ- тава автомобили”. С инвестицн- 
веждат 220 000 автомобила го- ите си от 150 млн долара амерн-
дишно, предназначени главно ка11ск11Ят партньор е поел за- ^"чиоЗ 220 000 годишно, 75% 
за чуждестранния пазар. дълженнето да повиши техно- от които щс 6ъдат 10„асяш, на

С предварителния договор се лог,тесните стандарти на пазарИТС 
предвижда американският парт- ,|Ивото ЕУРО 3 и ЕУРО 4, като внващитс се страни, главно 
ньор да вложи 150 милиона до- предпоставка за изнасянето на Южна Америка, 
лара, с което да стане притс- крагусвашките автомобили на

СДЕЛКА МЕЖДУ АВТОТРАНСПОРТНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ БОСИЛЕГРАД И ВРАНЯ

АВТОТРАНСПОРТ КУПУВА 
СТАРИ АВТОБУСИ ОТ 

'ЙЕДИНСТВО

ествоване на

Босплеградското автотранспортно предприятие в края
"Йединство” от Враня, според който 
изгодна цена (амортизирани) автобуси,

на миналата
седмица подписа договор с 
"Автотранспорт” ще купи на 
които вранянското предприятие вече не ползва за пътнически превоз.

Според директора на босилеградската фирма Драган Крумов става 
дума за "изхвърлени от употреба” автобуси марка "Дубрава”. След 

автомеханиците поне един или два отдопълнителна намеса на
автобусите ще могат да се ползват в местния транспорт.

Тези дни трябва да бъде регистриран автобусът, който преди
половина Общинската скупщина получи като дарение от цен- 

тралата на ДСС. Автобусът щс бъде регистриран като собственост на 
общината, която го отстъпва на босилсградския автонревозвач за пе
риод от 3 години за превоз на пътници в общината. Според Крумов 
превозното средство се нуждае от малки поправки, след което ще бъде 
включено в местния и междусслищния транспорт, а след три години 

н да стане собственост на "Автотранспорт .
Договорът между общината и босилсградския автонр

безплатен превоз на футболистите на Младост , както и

Както се предвижда, в края падружество 2М\У АД Кра-вотооколо са първата година след подписването 
ЗаС. на окончателния контракт в Кра- 

гусвац ще се произвеждат 5000, в 
края на втората - 7500, а в края на 

10 000 автомобила

месец и ата

САЩ, ЕС и в раз-може евозвач

включва и
па фолклористите на Центъра за култура.

К. Велинова

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ:
Я2

ПРЕДИ ИЗЛИЗАНЕТО ОТ СТРАНАТАр МИТНИЧЕСКИ 
ПРАВОЧНИК 

ЗА ПЪТНИЦИ
* Кредитни карти могат да се внасятзанс от страната;

* Могат да се изнасят до 120 000 ди- и изнасят свободно; 
банкноти от по 1000

до тази сума;
* Могат да се внасят до 120 000 ди- 

човек и то катЧ> банкноти от по
* За обучение, лекуване, команднро- 

чужбина, преселване в чужбина, 
на семейството в чужбина

(3) нара на човек като 
динара и по-малко;

* Сума, но-голяма от 120 000 динара издръжка
може да се внесе само ако е купена в или наследство физическите лица могат 
чуждестранна банка с удостоверение от да пренасят чужда валута само посред- 
банката; ством упълномощени банки.

* Кредитни карти могат да се внасят Бележка: 
и изнасят свободно.

нара на
1000 динара или по-малки стойности;

* Могат да се внесат и по-високи суми 
само ако са купени в чуж- 

от ба

нка в

динари, но 
десгранна банка с удостоверение

ВНАСЯНЕ НА ДИНАРИ И 
ЧУЖДА ВАЛУТА

нката;
* Кредитни карти могат да се внасят 

и изнасят свободно.
При всяка неотговаряща на тези ус

ловия постъпка на физическо лице, чуж
денец или наш гражданин, временно се от- 

динари, чужда валута, чекове и 
книжа, като на нарушителя се

Чужди граждани
* Ако идват в страната като туристи, 

могат
ЮГОСЛАВСКИ 

ГРАЖДАНИ, КОИТО 
ЖИВЕЯТ И РАБОТЯТ В 

СТРАНАТА

ЮГОСЛАВСКИ 
ГРАЖДАНИ, КОИТО 

ЖИВЕЯТ И РАБОТЯТ В 
ЧУЖБИНА

нсмат
бизнес или мииаиат транзитно 

да внесат неограничена сума валута;
* Сума, по-голяма от 2000 евро, се

декларира пред митничаря, за да се по
лучи удостоверение, въз основа на кое- ^ дд виссят неограничено

то пътникът може Да ™ ги Р ЛИЧестпо валута, като се декларира су-
първото излизане от стрлн ■' 2000 свро> аа да получат удос- сума;

* Чуждя граждани, кои™’ *ИВ ”"срснис, въз основа на което могат да * '

Ю™ищВмогатТда'из«есат до 2000 върнат валутата при първото си ..зли-
пътнически чекове

за цепни
издава удостоверение - протокрл, а проце
дурата се води пред компетентния орган - 
Съюзния валутен инспекторат.

* Могат да изнесат до 2000 евро или 
динари или пътнически чекове до тази

Пренупрсжденис:
Удостоверението за внесена чужда ва

лута важи еднократно, само до първото 
напускане на страната.

ко-

с нео-* Внасянето на чуждо валута
граничено; - Продължава

евро или динари или
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КОЙ Е КМЕТ НА ЗВОНЦИ?

ОМ1
СТОЧАР"ДНЕС В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ

МО ипечата нада върне 
ключовете ог местната капне-СКУПЩИНА НА 

КООПЕРАТОРИТЕ
От няколко седмици в село 

Звонци съществува дилема 
е кмет - дали Иван Таков, шо
фьор в тамошната амбулатория, 

пък Новица Николов, сслс-

кой но той досега не го иан-рия, 
ранил”.

Пред нашия
обвини Таков, че нерацио-

ла

вестник Нико-
или
костонански производител.

Таков твърди, че гой е кмет, 
а Николов оспорва това и казва,

лов
нално

на Зс-Днсс членовете на скупщината на кооператорите 
неделената кооперация "Сточар” ще проведат заседание,

бъде обсъдено положението в кооперацията и ще 
досегашния директор Ивица Матов.

в коопер-

с ползвал средствата, 
които селото получило от ЦХФ 

нередовно е изплащал смет
на

което ще и че
ките, които МО е получавала от 

клон на Елекро-
ТОЙ. Създава се внечатле-се разисква ост авката

Както е известно, напоследък положението
на че е

ние, че по-голяма част от ссляса 
в недоумение кой е първият 
век на селото.

В края на миналия месец в 
Звонци било проведено общо 
събрание, на което било взето 
(нс)легално и (нс)лигитимно ре-

бабушнишкия 
разпределителното предирия- 

впоследствис на което дъ- 
надвишава 150 хиляди ди-

много неща неацнята е както и в предприятията в града 
фннкцнонпрат така, както трябва, проблемите 
угояване на юнци в Изатовцн изобщо не се решават 
работи, въпреки че има енлаж поне за 150 телета. Млякото не 

а кооперацията е дължат на селскостопанските 
мляко н изкупен от тях добитък.

ЧО-
с обекта за 

и гои не тис,
лгът
нара.

Николов казва, че в момента 
МО Зво-

сс изкупува, 
производители за Аз съм кмет! Новица Николов на джиро-сметката на 

нци има около 20 хиляди динара.

ПО ИНИЦИАТИВА НА ОТЕЦ ЙОАН

РИБАРЧАНИ СЕ ГОТВЯТ ДА 
РЕМОНТИРАТ ЧЕРКВАТА СИ

Понеже Николов е убеден 
”сто на сто”, че той е кмет на 

Звонскиясело вцентралното 
край, попитахме го кои кому
нални дейности в селото могат 

очакват от негова странада се
” Света Петка” в с. Рибарци като ръководител.

” Селото разполага със скро
мни средства, така че аз не мога 
да обещавам кули и градове. Оп
ределени комунални дейности 

. Аз нас-

Благодарение на донори, черквата 
скоро ще бъде спасена от пропадане, казва боснлсградскнят отец 

- Йоан, който обслужва и тази енория. Налага се да бъдат подме
нени покривът и фасадата, да се благоустрои дворът, както и
редица други по-несъщсствсни неща.

- Според някои груби преценки за ремонта са необходими 
150 хиляди динара. Досега подсигурихме 36 хиляди, а акцията за

отец Йоан, който е автор на

около със сигурност ще има 
тоявам за ремонтирането 
местата черква, която сега е в

на
събиране на пари продължава, казва 
инициативата за спасяване на черквата и сам започна да търси лошо състояние.

Със сигурност ще има и други 
дейности, но техният обем зав
иси от финансовите средства, 

нашата МО получи от

донори за набиране на средства.
Свещеникът пояснява, че 20 хиляди динара са подсигурени от 

продажбата на част от черковна гора в селото, а останалите са дарили 
фирми и хора от Босилеград. Той настоява имената на онези, които 
дарили над 1000 динара, да намерят място във вестника и подчертава, 
че д-р Славица Мицова от Босилеград дарила 1000 динара, самият той 
участвал с 1800, боснлеградскнте рибарчани Драган Янев - с 2000 и 
Арсо Л. Тодоров - с 3000, а Райко Анастасов от Паралово 3000 динара.

Отец Йоан се надява, че повечко нари за целта ще бъдат събрани 
”Пстковдеи”, на 27 октомври, когато в селото има черковна

в селото

селото. Идвах и в Ба-жители нашение за смяна на досегашния и 
назначаването на нов кмет. бушница, за да осведомя нас- 

Досегашният кмет Иван Та- тоящото общинско ръковод
ство как е протекло събранието 
и гласуването и оттам получих

конто
ЦХФ и евентуално от други 
източници. Една от приоритет
ните задачи ще бъде да потушим 
дълга към Електроразпредели-

ков твърди, че е сменен по неле
гален и нелегитимен начин, като 
подчертава, че на събранието потвърждение, че аз съм кмет. 
хем са присъствали малко селя- Според информациите, кон
ни, хем са гласували и хора, то аз имам общинското ръково- 
конто не живеят в Звонци, т.е. дство наложило на Иван Таков

телното.на
служба, на която идват не само малцината останали 
рибарчани, но и хора от околните села и от Босилеград.

-Тези дни ще пристигнат керемидите и наскоро ще подменим пок
рива. Надявам се, разбира се, ако времето 
подсигурим необходимите пари, до края на годината да сложим и нова 
мазилка па фасадата - казва отец Йоан и като подчертава, че хората, 
които желаят да се включат в благородната акция, могат да предадат 
парите лично на него. Могат да се обадят на личния му телефон (017) 
77-572.

Б. Д.

конто не са регистрирани в 
селото.

Звончанците, които подкре
пят Таков изтъкват, че той през 
последните няколко години е 
допринесъл много за комунал
ното уреждане на селото. Целта 
е осъществена благодарение на- 
финансовата и друга помощ, ко
ято им оказала американската 
хуманитарно-донорска органи
зация ЦХФ. За Новица Нико
лов те казват, че е още млад (28 
години) и неопитен, за да бъде 
кмет на селото.

За общото събрание, прове
ло се в края на миналия месец в 
Звонци Новица Николов казва:

”То беше свикано по инициа
тива на Съвета на МО. Вярно е, 
че присъстваха и хора, които не 
живеят тук, но те не гласуваха. 
За мен гласуваха мнозинство от 
присъстващите на събранието

позволи и ако успеем да ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА ПЕН
СИОНЕРИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

ПАВЛЕ ТОДОРОВ НОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛВ.Б.

Павле Тодоров е нов председател, Еленко Тодоров - нов под
председател, а Никола Денков - нов секретар на ОО па Съюза на 
пенсионерите в Димитровград. Това бе решено на изборното 
събрание на организацията, проведено преди броени дни.

Избран бе и нов Общински отбор, в който влизат 9 ду ши, както 
и нов тричленен Надзорен отбор.

Делегатите приеха отчета за работата на пенсионерската ор
ганизация за изминалите 2 години, който даде досегашният ”пръв 
димитровградски пенсионер” Цветан Еленков.

На събранието присъстваха председателят на 
Димитровград д-р Боян Давнтков, управителят на местния Здра
вен дом д-р Милан Йовичич, председателят на Обединения съюз 
на пенсионерите на Р. България Сава Гъргузанов и други гости.

ИНИЦИАТИВА НА КИЦ ЦАРИБРОД

ПРОМЯНА В ЗАКОНА ЗА 
ДЕТСКИТЕ НАДБАВКИ

КИЦ ” Цариброд” неотдавна отправи до премиера на Република 
Сърбия писмо, в което предлага Правителството на Сърбия да 
внесе ОС впредложение за промяна в Закона за финансово подпомагане 
па семействата с деца (”Сл. вестник” бр. 16 от 5 април 2002 г.)

Непосредствен повод за това е решението на общинското уп
равление в Димитровград от 28 август тази година , с което наАлек- 
сандър, сина на Бранко Рангелов, не се дават детски добавки, за- 
щото той се учи в България.

Става дума за член 18 от споменатия Закон, в който се казва:
” Получаването на образование в смисъл на този закон е обра- < 
зованието в осповни училища, съответно в средни училища в ка-. 
чеството на редовен ученик в средните училища, чийто основател е 
Република Сърбия, съответно АП Войводина, в унисон с разпоред
бите в областта на образованието. ’

С този член от закона е аргументирано решението на общин
ското управление, което е връчено на бащата на Александър. КИЦ 
” Цариброд” предлага този член да се премахне и да се замени с нов 
текст, който да гласи:”Получаването на образование в смисъл на 
този закон е образование в основни училища, съответно.в свойство 
па редовен ученик в средни училища.”

В обоснованисто се казава, че текстът в споменатия чл. 18 е 
дискриминаторски към числящите се към българското малцинство, 
конто са се записали да учат в училищата в България. По Консти
туцията и положителните законови разпоредбите имат право на 
школуване в България. В КИЦ считат че но този начин със споме
натия закон са застрашени националните права на българското 
малцинство в СРЮ и Сърбия. Същевремепно е застрашено и па- 
вото им на свободен избор къде ще се школуват. От КИЦ също 
смятат, че ”ако Правителството не предложи промени в спомена- I 
тия закон, и то ще участва в грубото нарушаване на националните 
права”.

Дали г-н Джипджич и Правителството ще поеме инициативата 
на КИЦ ” Цариброд” от началото на този месец, остава да се види. 
Дотогава Бранко Рангелов от Луковица остава без детски добавки 
за сина си Александър.

Б. Д.

г;\-! ПРЕЗ 

I ФОТООБЕКТЙВА :

:

ТИКВА
Ето какви тикви се раждат в с. 
Звонци. Бяхме свидетели, когато 
двама възрастни звончанци с 
помощта на чувал изнесоха тази 
тиква от една градина край 
Беринска река.

Според преценките на стопанина, 
тиквата тежи над 30 килограма. Има 
още няколко такива, дабави той.

А.Т.
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:пстоп|!ият дем,5пое|^'те|1|1,,Тпи^мТ1кпт1!Ю!,ПИ " Дим,,тРовгРаЯ «яха отбелязани Седмицата

Детския съюз. С подходящи пссиички^наиолни'та’ К°' “Т° “с °Ргаш,3»Рано приемане на първолаците п 
ласницнте "добре дошли” и ги запознаха с позватз "и зз" ст1,хотвоРе,,|,я "«-големите пожелаха па първок-

учениците от основното училище биха 
особено на тези

на децата и

си п
<?.

на училищната общност, 
учениците споделиха своите проблеми и искания. Между другото 

желали да се увеличи броят на книгите п училищната библиотека, 
които са включени в учебната програма. Също така те биха били 

, в която
български език, 

щастливи, ако се сдобият с дискотека, 
Бснчкптс тези

на

желания и предложения я , "‘охолът’ ЦВ|аР,,тс » наркотиците няма да имат достъп. 
Детската седмица завърши с маскспбал по Г,™"'"" пя"с|яс"а форма на Общинската скупщина, 

малките, проявена при изработването па маските и е топ. К'“'ТО бс РазкР|,тя буйната фантазия па нац
иите, че поне едни път в годината и те имат ова тс 1,0 своебразен начин напомниха на възраст-
правото да се учат, да се ^адГт да К°"Т° ТРЯб”1' ** “ ““

А.Т.

РЕАГИРАНЕ някои училища Още работят без
ДНЕВНИЦИДСБЮ: ГРУБО ПОСЕГАТЕЛСТВО 

СРЕЩУ МАЛЦИНСТВОТО УЧИТЕЛИТЕ ПИШАТ 

ОЦЕНКИ В -ТЕТРАДКИЯвно изнесеното предложение 
щеннците в Погановския манастир той да бъде пре
именуван в ”Йовановски” г 
на Общинската организация

на един от све- ндват свещеници от вътрешността на Сърбия и 
първото, което правят е да преименуват манастира в 
” Йовановски”. Особено тревожен е фактът, 
става точно на патронния празник на манастира , 
когато там присъства и нишкият епископ г-н Ир- 
иней, с чисто съгласие най-вероятно е предприето 
това начинание. ДСБЮ не може да не окачестви това 
като още' едно посегателство срещу българското 
малцинство, срещу правата и свободите му, този път 
духовните. ДСБЮ ще отправи протест до Сръбската 
православна църква, а ако бъде необходимо и до 
международната общност”, се казва между другото 
в съобщението на ОО на ДСБЮ в Димитровград.

Учителите в основните училища в Босилсградска община и в селата 
Божица и Клисура, включени в състава на Сурдулишка община, от 
началото на учебната година водят занятия без дневници. Поради 
липсата на този документ те са принудени да помпят или записват 
предадените уроци, осъствията па учениците, включително и оценките 
им в - тетрадки. Учителите, свикнали с дневниците, казват, че им е 
трудно. Най-лошото е това, че някои от учениците, които са разбрали

предизвика и реакцията 
на ДСБЮ в Димитров

град. В съобщението за общественоста жестоко се

че топа

осъжда това покушение, като се изтъква:
След като църковните власти не позволиха в 

гимназията да бъде назначен за преподавател по 
вероучение свещеник, току-що завършил в София, 
а бе назначен свещеник от Пирот, след като все още 
не се позволява българският език да получи статус 
па майчин език в училищата, следва още едно посе
гателство към духовните ценности на Димитров
град - Погановския манастир.

С векове никому не е пречело неговото име 
-Погановски манастир ”Св. Йоан Богослов”. Сега

това, отсъстват от часовете.
Директорът на Основното училище в Босилеград Методи Чип е в 

обяснява причините за липсата на дневници така:
- Представители на просветното министерство ни задължиха да 

набавим двуезични дневници, с което се съгласихме, но проблемът 
възникна след като от "Просветни преглед” ни казаха, че били пре
товарени с работа и не приеха да ги печатат.

От тази институция, пояснява той, не ги осведомили веднага, че не 
могат да ги печатат и че сега ангажиментът е поет от печатницата 
„Бук Караджич” в Ниш.

По тоя въпрос съществуват различия в основните училища, т.е. 
общините, в които се учат главно деца от българското малцинство. 
Докато училищата в Босилсградско,.както и в Божица и Клисура чакат 
двуезични дневници, в Димитровградска и Бабушнншка община още 
от началото на годината са набавили едноезнчни - на сръбски.

Някои учители и родители си задават въпроса дали дневниците, при 
условие, че се отпечатат на двата езика, ще отразяват действителното 
състояние в училищата, понеже обучението се провежда па сръбски 
език. Още по-болезнен е въпросът как държавата (в случая пр 
ното министерство) и училищата ще се справят и подготвят за обучение 
па българскн(?), когато не могат да се справят с дневници. По- точно, 
колко време ще е необходимо, за да се подготвят учебници па българ- 

език, когато за обикновени дневници им трябват месеци?

А.Т.

СЪОБЩЕНИЕ НА 
ХЕЛЗИНСКИЯ 
КОМИТЕТ ЗА 
БЪЛГАРИТЕ В 
ЮГОСЛАВИЯ

оевст-

Като неправителствена и правозащитна орга
низация на българското национално малцинство в 
Сърбия най-остро протестираме срещу опитите 
на отделни сръбски свещеници, изпратени на бо
жия служба ог вътрешността на Сърбия в Пога
новския манастир ”Св. Йаон Богослов , да се на-

обществено—политическия живот на 1Да-
заяве-

ски
В.Б.

ИНИЦИАТИВА НА БОСИЛЕГРАДСКИЯ КУЛ
ТУРЕН ЦЕНТЪР

"ТАНЕЦ" В ЮЖНА СЪРБИЯ?месват в
рибродска община, особено след публично 
ните им неотдавна стремежи да преименуват село 
Поганово в по-приемливо за тях име. Това е аб- Работещите п отдела за културна дейност към Центъра за култура 

световноизвестният ансамбълв Босилеград подеха инициатива 
"Танец” от Скопие да се представи на няколко места в Южна Сърбия, 
като същевременно потърсиха съдействието и на културните центрове 
в Сурдулица, Влнднчнп хан и Враня.

Организаторът на културни програми в боси ле град» 
култура Любен Глнгоров казва, че за гостуване на 
четири общини са необходими около 300 000 динара. За разлика от 
културната институция в Босилеград, останалите три са по-заможнн, 
в тези места живеят н много повече хора, отколкото в Босилеград, така 
че те могат и сами да си понесат разходите. ” За целта ни трябват около 
75 хиляди динара, но понеже не сме в състояние сами да ги подсигурим, 

помощ от Министерството на културата”, казва Глнгоров.
” Танец”

сурд и този жест на божите служители н Поганос- Ш 
икия манастир ще срещне остра съпротива сред ^ 
българското национално малцинство в Сърбия.

Село Поганово, недалеч от което се намира ■
писани книги *•

ския Център за 
Танец” в тезиПогановският манастир, в старите 

за пръв път се споменава през 1447 година. Името
на селото никога не е било спорно, “а“™е'!,еСп йоваи”, кякто искат някои да го нренмену- 
с спорно и името на манастира С >. , 1|а сдш| доведен от пътрешността на
ват в духа на сръбската именна сист . който си е позволил да преименува и крайпътното 

-П=;Тйо„аново е, меко казано, труба провокация с поискахме
Доколкото всичко върви според плановете, 

гостува в тези четири общини на Южна С ърбия.
скоро щс 

Б.Б.непредвидими последици.
За тази провокация Хелзинкският

Югославия щс уведоми в най-скоро 
някои международни

комитет на българите в
време
представители в Белград. До
толкова повече, че проблемът Петима димитровградчани 

в пиротската "Кощана""ЗАЛУДНИ" КАЛУГЕРИ • • • един отс църквата е
интернационализираните
проблеми на българското на
ционално малцинство. От 
Общинския съвет на Цариб
род също очакваме енергична 
и благовременна реакция 
вместо мълчание.

в Погановския
По повод изявлението се

манастир в донисничсствого па братство м
получи следното писмо: .......... „...тен от ............. .

”ВЪЗ основа па вреЩ~™ и 1одасе нарече
поговорка, която

Артистите от Народния театър от Пирот изнесоха преди броени 
дни пред своята публика най-новото си представление Кощана . 11 
него изпълняваха роли и петима димитровградски самодейни актьори 
- Слободан ЛЛсксич (и ролята на Мнтке), Александър Златанов 
(Хаджи Тома), Делча Гигов (Арса), Олпща Антова (Салче) и Славчо 
Димитров (Мнрко). Ролята на Кощана бе поверена на Владяна
Бйелоиаплич. „ _

Режисьор на пиесата бе управителят па Народния театър Слободан

ския манастир да се смени
Йоваиово, се потвърждава една пара ‘Ч едно:”3ш|удник:щуге1ш1;я1ю™^м.^^^^иж"|н 
изменение: вместо ярета * облика на селото, а
за селото, защо не се постараят да се 'Ч^сши < о^ика па ?

не името му? То си е добро и „ Иванов, но произход от
Писмото е изпратено от В Д Р ” Царибродски

Поганово, живущ о Димитровград на ул. I \ >
художници”, номер 13а.

гласи

тет за 
одите

За Хелзинския коми 
защита правата и своб 

на българите в Югославия

Зденка Тодорова, 
председател

Пиесата "Кощана” с участието на посочените актьори пцедн три 
димитровградския самодеен театър Христогодини бс изнесена и от 

Ботев”. Б. Д.
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В БЕЛГРАДСКИЯ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР

НОВО ИЗВИСЯВАНЕ НА 

ПЕРИЦА ДОНКОВ
* Нови теми, изразени със специфична техника и нестандартни материали

На 13 октомври в Белград приключи най-новата са- Перица Донков.
Мостоятелна изложба на иишкии художник, нроизхож- За най-новата изложба на художника ни- 
дащ от Димитровград Перица Донков, която след това шкият поет I оран Станкович сподели. я 
ще бъде представена и в банатския град Вършац. И ма никаква мистификация. Картините, кои- 
този път тон се представи пред белградчанн с картини то сега са ^ представени под названието 
голям формат, някои от конто заемаха целите стени на ” Амор фати , са създадени като реакция па 
художествената галерия в белградския Културен цен- художника на събитията от 1999 гоидна. о- 
тър. Изложбата е с название ” Амор фати” или ”Лю- нататъшните обсервации на твореца отвеждат неговия 
бов според съдбата”, название, взето от едноименната израз-.там, където от първоначалния мотив остава асо 
книга на Ото Марина за германския експресионизъм, ципция.”
Със своята асоциативна живопис, известна като енфор-

риали, които изтъкват основната концепция на карти
ната. Вместо платно той ползва черна хартия, която е 

изолация (техническо назва-строителен материал за 
ние - рубероид, нри нас - терпапир). Върху нея той слага 
слой малтер и след това нанася пигмента.

- Работата върху свежия малтер ми дава възможност 
да отразя специфичното състояние на материята, 
която съответства на концепцията на картината. При ^ 
това една част от процеса е неконтролиран, понеже 
докато малтерът с нанесения пигмент се суши, нещо се 
случва с тоя материал без някаква моя интервенция. 
Създава се една сива преслойка, която дава на карти- 

просгранството димензия на нулево състояние, 
художникът тази своя специфична техника в

СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИКА
мел, художникът предизвика вниманието на изкуство
ведите, които го нареждат между най-нзтъкнатите пре
дставители на абстрактния експресионизъм не само в та” художникът ползва нестандартна техника и мате-

При създаването на своите ” фрески на деструкция-

нашата страна.
ФРЕСКИ НА ДЕСТРУКЦИЯТА

Тематиката на изложените картини е инспирирана 
от разрушителното действие на касетните бомби но 
време на бомбардировките на Ниш през пролетта па 
1999 год. н изразяват асоциациите, предизвикани от 
това деструктивно събитие.

- Този ” епичен ансамбъл” по един особен начин 
представлява фреска на деструкцията от Челе кула и 
подобната на нея Чичевнца, през Герннка, Хирошима 
или разрушенията от нашето най-близко минало. Това 
обаче са същевременно и мои размисли за материята, 
деструкцията, за времето - интегрално и виртуално, за 
религията, която напоследък свързва човешките раси 
във времето и пространството. Но и размисли за ху
дожественото творчество като идея за безкрайното съ
ществуване, за надеждата и вярата в по-иататъшното 
съществуване напук на тази деструктивност - изтъква

ката в
пояснява
процеса на сътворяване на картината.

И тази най-нова изложба на Перица Донков показва,
че той е художник, който постоянно се извисява с нови 
идеи и с вече формиран оригинален почерк, който на
пълно изразява човешката му и художествена иден
тичност. ”Това, което виждам, това си ти”, казва про
фесор Драган Лубарда, който се смята за най-добър 
познавач на Перица Донков като личност и като ху
дожник.

Венко Димитров

Следователно тук става дума за неприемливо 
обществено поведение при децата и младежта до 18- 
годишна възраст, което се .манифестира преди всичко 
чрез бягство от училище, дори и от къщи, алкохолизъм, 
застрашаващото увеличение на консумирането на 

I ям дрога от ученици до по-острите видове изостанало 
възпитание, включително и криминогенно поведение.

Разбира се, корените на отклоненията в поведението 
на децата и младежта у нас лежат и в бившата ни 

I държава СФРЮ. Но те са надминавали рамките на 
общоприетите норми, поради което са били третирани 
като специфични проблеми (деликвеиция на малолет-

В сегашното бурно време, когато поради ускорените 
дълбоки обществени промени човечеството усилено 
търси нова парадигма на развитието на възпитателно- 
образователния процес , професор д-р Слободан Ва
силев печата повия си научен труд за превантивната 
педагогика, в който набляга на незавидното положение 
на подрастващите поколения. Според д-р Василев това 
положение се конкретизира в следните потребности от 
”повсеместно осуетяване на лошото възпитание”; в 
нуждата да се премахнат ”капаните”, които дезориен
тират младежта; в дълга на възрастните към младото 
поколение, защото ” нито едно дете не е искало да бъде .
родено”; в необходимостта да се намери "нужния Възпитанието И образованието НО ници, престъпничество, предпазно-възпитателни сред- 
модел за осуетяване на пропуските”; в безпризор- МЛадеЖТО е ПрИОрИТвТ На СегаШНОТО ства и пр.).
ността и другите видове деликвеиция”; в овладяването Време В съзвучие с тази класация, сведена до индивидуални
па методите на работа с децата, които вече са се случаи, се предвиждат и възпитателни мерки. Те по-

,отклонили към престъпността и, между другото, в дразбират такова поведение, което се проучава от де-
постоянното изследване и прилагане на нови способи, съревнованието, както и принципът за демократизъм), фектологията или се приписва па малолетническата 

техника и инструменти..., подходящи за условията на В петата част е посочено влиянието на семейната.и деликвеиция. Освен това, тези отклонения се трети- 
средата, в която младежта живее, движи се и расте . обществена действителност върху младежта и песъот- рани като част от моралното възпитание. Те се смятат 

Всичко това, според Василев, оправдано изисква раз- ветното й поведение (липса на цел и заболявания, "за нежелателни и лоши, в унисон с известната пого- 
витие на превантивната педагогика. Авторът сия пред- свързани с определена завивисимост, високия процент ворка: - Ако не ставаш за нищо, все още можеш да 
ставя като комплектна педагогическа дисциплина , на консумиращите опиати, пушене, алкохолизъм, послужиш като лош пример”.

хващаие в примката на сектите, включително и опас- Междувременно, за съжаление, нещата се проме- 
ността от заболяване от СПИМ н пр.). пиха към нежелана посока. В голям брои страни,

Професор Василев отлично, откровено и искрено включително и в пашата, се явиха процеси с криптоге- 
за набляга на предпазването от отклоненията в поведени- нетичен произход. Злото се разоастна толкова 

първи път се издига едно такова искане, което предиз- ето на децата и младежта, като ги свързва с дейността в може да се укрие. Професор д-р Слободан Василев се 
виква сериозни размисли относно образователната ни семейството и с обществените фактори, а в тази рамка осмели явно да каже това Василев
система от различни аспекти (от общометодоло- и с възпитателно-образователната система. Семейство- 
гическия, педагогически, дидактически, методически и 
пр. до съдебния дори подход).

Подхождайки към тази проблематика от аспекта на 
предметно-конструктивните й елементи, д-р Василев 
прави схема на своята превантивна педагогика, като я 
разделя на шест части. В първата се дават пояснения за

НОВИ КНИГИ:
Проф. д-р СЛОБОДАН ВАСИЛЕВ 

"ПРЕВАНТИВНА ПЕДАГОГИКА"

ЗА НОВОТО ВРЕМ Н

която тепърва възниква със задачата да осветли много- 
бройни научни проблеми във връзка със защитата на
младежта от предизвикателствата и влиянията, които 
ги тласкат към безпризорност. Несъмнено у нас

че не

като предупреждава за опас- 
е, които дебнат подрастващите поколения. Той 

то трябва да си възстапони полагаемото му се място в казва; "Разбира се, че този процес ще бъде по-дълъг, 
предпазването, поради което ролята му се проследява Затова именно е необходимо да се обучават и младеж- 
през осем конкретни примера от живота. Като най-

НОСТИТ

та> и родителите, и всички възпитатели, и цялото 
важен обществен фактор се посочва обществената общество, за да се предотврати лошото поведение на 
среда, като се започне от местната общност, чиято роля децата и да се развива съзнанието за това Все пак не 
е изключително важна за организацията и воденето па ' трябва всичко да се върши еуфорично "което 

понятията педагогика и възпитание, като се определят превантивната дейност. личнтелен белег на балканския Ф
предметът, функцията и научният им характер. Шестата част е посветена 
Втората част е посветена на елементарния обзор върху 
физическото и психическо развитие на детската

е от-
манталитет, а визион-

на необходимостта от ерски -да се върви крачка по крачка, което ще рече -за 
изучаване на тези проблеми, в която авторът посочва по-дълъг период от време.
резултатите от собствените си проучвания. Естествено Авторнтарността трябва пч .. ......,

Г:=г=™нещо нежелано във възпитанието на подрастващите, училищна пъзпаст” с__ 1 педагогика ,
като тръгва от максимата: По-добре да се предпази, Определянето за този градското издателство Култура”. Тя
отколкото да се лекува' Н определянето за този предмет на проучванията, рана с няколко десетки рисунки
о.колкото да сс лекува. разбира се, не подразбира нарушенията

В третата част са посочени задачите на преван- личността от шизоидно и социо-патологическо ест- 
тивпата педагогика, а в четвъртата - принципите за ество, както и отклоненията в развитието на говора и 
защита на възпитанието, т.е. възпитаника (принципът езика, певрологическото ниво (анксиозност аутизъм
: и °,,акваш,те Р63*™™’ 33 толеРа"т- фобии „ др.), от здравословна гледна точка интелекту-

ността, индивидуализацията и адаптацията, за хар- алпите способности и подобните У
монична раоота, самовъзпитанието, колективизма и личността.

е издадена от 
е нлюстри-

и снимки.
Проф. д-р Драгомир Филиповичв развоя на

(Проф. д-р Арагомир Филипович е преподавател 6 Бел
градския университет и един от 500-глс лауреати на
най-престижната в света награда за педагогика на 

• Американската академия па науките)
характеристики иа
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Трифун Павлович: ЮГОСЛАВИЯ (3)

За разлика от славяните, за 
южните славяни, за Югославия 
и югославяните започва да се го
вори едвам през средните век
ове. Към края на XVIII и нача
лото на XIX век преобладаваше 
мнението на рационалистичес- 
ката философия,
представяна езикова общвост. В съзвучие е това е и 
оороаза за стандартизация на книжовния език, появила 
се в почти всяко национално възраждане. Нацията се 
възприема като общност от хора, конто говорят един ,* 
същн или подобен език и взаимно се разбират.
„ В поуката ;се смята, че изразите южни славяни” 

югославяни и Югославия водят потеклото си от 
германската наука, а като техни

ЗА ЮЖНИТЕ СЛАВЯНИче нацията

Дрзгутин Селян през 1843 година в произведението му
Землюпнс покраннах илнрскнх нлнтн огледало 

л>е, на ко)0) прнбива народ Ил1ц>ско-Слав|а-------”
Първият човек, представил се като югославянин, е 

бил Ватрослав Лнсннски. По баща словенец, а по майка 
н чувство - хърват. Първоначалното си фамилно име 
Фукс тон е славянизирал в Лисински. Тон е написал 
музика за песента ”Радо иде Србнн у воннике”, която 
до наши дни се псе като народна. На славянския кон
грес в Прага той се записал като ” новодошъл член на 
народа югославянски’ . Този конгрес се е състоял през 
1848 г. и в него са участвали сърби, хървати н словенци. 
Тогава е било решено занапред да не се използва нлнр- 
ското название за южните славяни, а те да се наричат 
югославяни. Взето е и решение червеният, 
белият цвят да съставят славянското знаме - триба
греник, което ( с различно разположение па цветовете) 
използват почти всички славянски народи. Сърбите са 
решили на тяхното знаме цветовете да са червено, си
ньо и бяло.

Освен това в различни литературни произведения от 
това време се използват термините югославян, югос- 
лавянин, югославляннн..., а за югославянството - югос- 
лавянство и югославияпство.

Югославия, югославяни и югославянство са били 
много често срещани мотиви в литературните произ
ведения през втората половина на XIX и началото на 
XX век. За това говорят и пишат най-нзвестнитс юж
нославянски книжовници: Петър Прсрадович, Люде- 
вит Гай, Иван Мажуранич, Бранко Радичевич, Йован 
Йованович Змай и др. Много преди да бъде създадена и 
провезглассна държава с такова име, думата Югосла
вия се е използвала като название за областта, терито
рията, на която са живяли южните славяни. През 1851 
тази дума е използвал н Петъ|> Пстровнч Негош в заг
лавието на произведението си ' Лажни цар 1Ш\спан Ма
ли”. Историческо Збнтще Осамна|сстога Вщека, ... у 
1угослави|и 1851. Франьо Рачки е един от най-големите

поборници за славян
ско единство и вдъх
новен югославянин. 
По рождение той е 
хърват, а по-далечни-

зем-
нски

те му предци са 
Франьословенци.

Рачки е роден през 
1828 година във Фу- 
жине, Горски Котар, 
а през XVIII век пре-

се е появил в
германската наука, откъдето по-късно е пренесен и на 
Балканите . В произведението си ” Иден за философи
ята относно историята на човечеството” Хердср 
ветил цяла една глава на славяните, озаглавена 

Ь1а\уепкар1(а1 . Тук той е посочил важни сведения за 
Пишейки за славяните, той на места 

славянски народи” (Ше 81а«чхс11е 
уожег). Въпреки това той смята славяните 
ция, която по площ и население е най-голямата в 
света .

дците му са се засе
лили от местността Рака, недалеч от Кръшко в 
Словения. Оттук и тоионимното му фамилно име Ра
чки.

е нос-

славянскпя етнос. СИНИЯТ II
През 1860 година той е отпечатал две статии със 

заглавие ” Югославянство” в загребския вестник ” По
зор”, в които той нарича югославянството "чаровно 
име”. Тези статии той е подписал с инициалите ”Ф.Р.” 
на кирилица, като по този начин е искал да символизира 
единството на сърбите и хърватите. ” Прекрасна Югос
лавия” е терминът, който той употребява за славян
ския юг, а южните славяни нарича югославяни.

Заедно с бискуп Щросмаер той е едни от основа
телите на загребското свеучилище и на Академията. 
По тяхна замисъл тези институции е трябвало да спо
могнат за развитието на югославянската идея, за кул
турното и интелектуално сближаване на южните 
славяни. "Единството на всички югославяни, а преди 
всичко на сърбите, хърватите и словенците ще се уск
ори от Югославската академия” - казал Франьо Рачки. 
Академията е основана през 1867 година под „
”Лугословеиска академща знаностн и ум]етности”, а 
Франьо Рачки е станал първият й председател.

- Продължава

О Авторът е новинар от Белград

използва и израза
за една на-

Автор на понятието ” южни славяни” е германският 
историк^А.Л. Шлецер. В труда си "Обща нордийска 
история (1771 г.) той разпределя и систематизира 
вяискитс племена. В южнославянската култур 
израз е наложен от словенския историк Антон Л> 
през 1802 г., макар че това название е било употре
бявано и по-рано. През 1791 г. той цитира Шлецер 
обявява срещу нскритичното възприемане на илирс- 

южните славяни. Ще трябва да изминат 
няколко десетилетия, докато от това германско изо
бретение се създаде думата Югославия.

Този термин бързо се възприема от словенските ис
торици, книжовници и лннгвисти. Много често той бил 
употребяван през 1848 година. С течение на времето 
той ще заживее сред народа и напълно ще загуби следа
та от германското си потекло. С течение на времето от 

вата на тази дума е изведено понятието 
югославяни. За първи път този израз е употребен от

сла- 
а този
ннхарт

и се

кото име за

името

осно

—
установяваше контакт с плен
ниците, обяснявайки им как да 
избягат. За кратко време 

к избягаха и бяха укрити 22 
Ел пленници, включително и една 
Н бременна жена с мъжа си. 
м Но една вечер, когато бях 
Ш сам вкз.щи, дойде Кольо и нсс- 
Я покоен, шепнешком ми обяс- 

ни, че военните били уплашени 
и обезпокоени, понеже имало 
опасност немците да разкрият 
руснаците и да ги приберат.

Я Упорито настоявали плепнн- I® 
'Ш ците да се вземат. Било ре- !'-л‘ 
•Я шепо да се укрият в домовете та 
™ мислим е

СПОМЕНИ

***»ГРИША ■■;

ь
Репресивните акции па полицията не сп

ряха дейността на антифашистките младе
жки групи, конто постоянно търсеха нови 
форми и съдържание па работа. През юни 
вече се говореше за създаването на Царн- 
бродскпя партизански отряд”Момчил Вон- 

” и неговите акции във височките села.

!к
►г-

щг4к>;:.-ж-«та «:С*вгЯЦ-
вода
Започнаха да се обмислят планове за съои- 
райе на оръжие,дрехи и обувки за партнзап- 
нтс, търсеха се връзки с отряда и се под- В| 
готвяха младежи за отиване в него. Една 1Щ 
ученическа тройка - Спас Сотиров, Иван Г 
Миладинов и Христо Пеков - замина и се | 
включи в отряда.Това още повече настърви [| 
полицията и нейните сътрудници. Душеха, Г 
проверяваха, вглеждаха се, разпитваха. *
Първи на мушката им бяхме ние, вече рег- | 
истрираните” от пеокастрспата дрянова со- 
на на началника Миленков.

И макар че антифашистки настроените 
младежки групи действаха конспиративно, 

помежду си, дружахме, съсире
хме се по различни поводи па различни мес
та. Бяхме ученици от всички гимназиални 

възраст от 14 до 18 години, глав- 
царибродчани, по имаше и някои прише

лци от други места. И днес, след 58 години, 
си спомням за тях, за Никола Тошев, Иик-

Йотов, Тодор Горчсв, Никола К0М1103И||ИЯ с германски войници, в
шев, Любомир Иванов - Врао ««» последни вагона бяха товарни. Посто-
мир Иванов - Гаикин, оратята Слоосд." г т < прахитс и пред очите ни се от-
'Спас Сотиров.., Ипан М.о.иДШ1"В, Ьо '<>мпл а ,-лсдка. Плътно един до
Ллсксов, Александър Ллсксощ Христо I „„яха хора - жени, деца, мъже. I Гоне
не,., Станко Лоза.юп, Х1Н,еп> Й т '„ Нс I Р У ^ ^ „м „„дадохме вода. Разбрахме, не
Атанасов - Джнксто, Ива. Шонин, ете уски „лешп.ни - Ц..П..ЛШ. н посини
Николов, Стефан 'I он.ев, И икона! одор , дспорт„раха та Германия.

-Д-~—...... *....
карин,'Александър Младенов - Цана Борис 

Петър Марков, Васил Кирилов,
Димитър Димитров, Георги «>а_ да се
гьр Апостолов, Мирко Василев, В ) снаряди и дават
цев и др. Някои от тях се проявяваха кат то ис*кат да „збягат, да се укрият
добри спортисти, други като мутияаот» " '’ |итс „ да Се прехвърлят във военните
вече създадената ученическа музика " складове. С началника па складовата база
мназията, трети с нещо ДРУ*°» 1,0 * Никола Аврамов било договорено избяга
между всички тях беше младежки^ ре^о- Шяоп I „ складовете къ-
л,«„йонен дух ., енергия. Между тях Никола с(. 1|рсоблекат в български воИниш-
Тошев се очерта и като дооър р ьков д Ци рвбоТци дрехи и да се включат а интеи-
в акциите, които се провеждаха. дантския взвод.

Кдна такава акция започна „ре, ' п „ избяга и беше укрит един червено-
царибродската гара, къдсто ио-възрясТ1Ш „т Грузия. Прсдетови се като Г риша,
нарибродски младежи от «е. «пата I У ■ \ „„ ,,р0(|>ееия. След кратък прсс гои а
бяха ангажирани да разтоварват п,вар| и Уклздо|)СТС Аврамов го приобщава к ьм ра- 
ваго.н. е хранителни ., ДРУ“1 "|К’Ту ботната група „а Кольо. 1ук бързо с.,с .елва
войската. Пие, по-малките, чакахме Дано () ,...... „„„те си | приятели и водна

спешна работа ., ш.е не» ■ » « „кл.очпа в акцията. 1ой ........... по-лесно
изток ирис ГИ1 н*'

ч.т-:
Т' мрг?;С-АМ*, на верни хора. Ние 

при тебе да дойде Гриша”, каза 
той и п същия момент той сс

&Ф шШ появи от тъмнината, заедно с 
Тодор Горчсв.

Баща мм беше изплашен, по
неже вече бях заподозрян от 
полицията, а и па него един по
лицай се заканвал, че ще го па- 
тика в затвора, защото в слад
карницата му влизали псе ко
мунисти и вражески елементи. 
Но нямаше какво да сс прави, 
Гриша остана при нас. В слу
чай, че някой се заинтересува 
от него, трябваше да. го пред
ставим като наш приятел, ева
куиран от София. Такива не
познати хора тогава в града 
имаше много.

зач *
Л‘ ШаШИИ

Ш
Т\

знаехме се
наша 
- 10

Гриша като партизанин при юр 
рампа в освободения Цариброд 

септември 1944 ?од.Па плажа Гърцика баня: царнбродскн младежи, 
участвали в укриването на руски военнопленници, със 
1своите освободени приятели. Грншн с прав, вторият 

отляво

класове на
но ница н тиролска шапка на главата, тръгнал 

уж па лов. Анто беше офицер от армията на 
Едни горещ августовски ден бивша Югославия, печелил наградата па 

следобед Коля ме „..мери „ ми каза, че утре Крал Петър ” Златна сабя като първенец 
„ и. чаен |'ршна трябва да бт.дс у дома на пъп Военно-пехотната академия в Белград. 
Слободии Сотиров, откъдето замина,.!, а Беше женен за Бера, сестрата на Никола 
партизански., отряд. Съобщих топа на Тошев и Тодор 1ошсп (|ошнч), с-ьщо 
Гоишо вечерта. "Харам.о”, каза той „нищо оф.щер, прекарал пойната я германските 
„опече. На другия ден, мисля, че беше лагери, проявил се по-късно като поет е 
събота, 14 апгуст, леко облечеш, като за няколко публикува,н, в Белград стихоебнр- 
плаж, стигнахме на определеното 
Тук пече бяха Никола Тошев, Тодор Горчсв,
Никола Йотов, Йордан Владимиров и Сло- 
болаи Сотиров. На една масичка 
иреждпше II слагаше „ дпе ранни., багажз.т. особено уважение „ почит като пече опитен 
Към 11 часа върната двойка замина, като сс боец. Участва вън всички акции на отряда и 
отправи но Градинския „ът, уж отива на в съвместните акции на Царнородскня, 
плажа Яз. След час „ половина замина „ Нншааскня н Михаилооградскпя партизаи- 
втората двойка. Последни заминаха Кольо ски отряд. Редовно произнасял реч., па рус- 
н Оюйодап. Всички заминаха без багаж, а к„ език в селата, в конто партизаните про
пя тръгване Кольо ми обясни какво е моето веждялн акн„„, с което дава особен принос 
зад . лже е трябва да изнеса раниците с за популяризиране на партизанската борба. 
бГажа, —Ги п един чупил', на опре- Оетнналнте '«бш^и руски^шиш - 
делено място „а пьрха Козар,ща, кьдсто живи и щастливи - дочакват снооодата и . 
той !! е ме чака. П,ж след час „ по.,опипа отиват по домовете в своята стра а. Бре- 

,.(-шх тежкия чувал и сс отправих към менната жена ражда н една болнпца С. 
Козариця/където Тш.рсделснГ.то миете............. и с
илмспиу гпупита към кояго се бяха пата си. А с 1 риша отново смс заедно п 
:;;1б|Ц,,л„'и О.ИЯЧО Крьстен „ Никола То- Цариброд след „счшото освобождение па Ь 
до ров - Чокът. Последен пристигна рько- септември 1944 юл* 
водителят на групата нашият гимназиален 

немски език Аитанас - Анта

коятоола

.1, които 
Вечерта място. кп.

Така червеноармеецът Гриша стана пар
тизанин в Царнбродския партизански отряд 
” Момчил Войвода”, къдсто бил приет ссе по-

Т°А транспортите продължиха. II работна-
Никола Тошев било договорено

от восп-Лозапов, та група на
вземат хранителни продукти

на пленниците, а тези, 
в ка-

Ранко Соколов 
В следващия брой: 

Цариброд е моята втора родина
учител но
Апостолов. Беше е ловджийска пушка, ра-

окаже някоя 
заработим. Един дои от
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СБОРНИК ОТ ЖАЛЕЙКИ ЗА ЗАСТРАШЕНИ И ЗАТРИТИ БИЛКИЧЕРВЕНА КНИГА -

ШНИЦЕЛЪТ НА МАДАМ АЛДРОВАНДА
Че Англия и Скандинания, както и крайСАМО СКЪП СПОМЕН" ЖСЩ11 сс реки. Ме притежава корен.

защо ще й е, когато е необходимите мин- Средиземноморието.
срали сс снабдява напрано от жертвите. Находищата в Сърбия са. били разпо- 

фан Станчев, нан-комнетентншп сьврс- Нали р Н.1ССКОМО|1Д; '[ „лото й се състои късани: Обедска бара (Куниново, Срсм), 
менен познавач на историята на българ- ^ 111Ш1К01ШД1|0 ю-20 см дълго стъбълцс, Макиш (Белград), Блацко езеро ( Ьлаце). 
ската ботаника, написа трогателно ска- 1|акИ1|ено с листа „оставени околовръст Казахме находищата й са били , защо- 
запие кон, кога и как намерил Ашгоуапсш ^ ^ в „рСШЛСцИ, то, уви, сега пито на едно от споменатите
теясиюяа в България. И сетне, при какви л‘пс1 С:1 „„«.‘важният и най-особен три места няма пито стръкче алдрован-
обстоятслства и защо същата била за- |[я ..„дронандата. Те са капанът, с да! Изсушаване, недостатъчни валежи,
трита. Две констатации на Станчев на- ‘ улавя ЖСрТвата си. Листните замърсяване на водата, костваха живота
караха нашите ботанически струни да за- с„ас11ял11> „а горния край й. Поради туй в Червената книга е за
треперят. Първата, че място на деистви- «'ося НЯК0ЛК10 шипо11с. Те обкръжават писано: " Гаксон, за който основателно 
сто на драмата па алдровандата в Бъл- гс полукълбСстн се предполага, че е изчезнал! К ъм изказа
гарня бе недалечното от границата Дра- д 
гоманско блато. Втората, че 
причините за гибелта на алдро- 
вандата при Драгоман се оказаха 
досущ идентични както и тия на Л 
територията на Сърбия: драстн- Ж

Под горното поетично заглавие Сте-

А1с]гоуапс1а ус5юи1ова 1^.*
а1с1гоуапс!а
01Ю5ЕП.ЛСЕЛЕ- Гат. говдЦа

рки -чните мелиоративни ме 
пресушване или преустройство ШСК каеееогУо ивгойепояЙ и 8гЬЦ!

Такзоп ха кор зе озпоуапо рге1ров1ауЦа 6а. ^е 
1§6е2ао (ЕХ-5гЬ ОО)

Факсилшле на заглавието от Червената книга

на водоемите, в които растени
ето обитаваше - и небивалото за- Снимка на АШгоуапОа уезкшоза
мърсяване на водата.

Обаче, редно е преди да при
стъпим КЪМ ПО-КОНКрСТНО И 110- 
подробно разяснение на съдбата 
на алдровандата у нас, да се за
познаем по-отблизо със самата 
билка.

Сърбия и в Румъния. Господин Йор
данов, с пълна увереност твърдя, че рас- 

вашите блата. Като
I Академик Ааки 
I Йорданов, 
виден български 

к ботаник

е прилепен шифърът "ЕХ-8гЬ", което 
ще рече ”ехтинт” или измряла билка на 
територията на Сърбия. Шифърът

тението живее и във
се върнете в България, непременно 

пак допуска и възможността последният трябва да го „аМерите!” 
индивид от вида да не е загинал, че в даки Йорданов (в последвалите годи- 
някое друго блато може би видът да е ди като ботаник направил блестяща ка

риера и получил званието академик!) се 
завърнал в България 1927 година, обре
менен с благодатната мечта да провери 
предсказанието на професор Дилс. Пред
чувствал, че ще успее. Без оглед, че за
дачата била дяволски трудна. Щом на
стъпило лято, Даки започнал да гази из 
блатата на България - Крайморските,

все

ЩО ЗА РАСТЕНИЕ Е части на всяка петура. Когато между 
АЬЛШОУАМОА УЕ81С11Ь08А полукълбата попадне водна бълха или

друго насекомо, те се затврят като 
сандвич, смилат и всмукват останките от

запазен.
Алдровандата е билка - образно да се 

произнесем - с откачено поведение. Най- 
нахално се опитва да опровергае научно- - 
то определение на понятието растение. 
Тя не признава дефиницята от учебни
ците, която гласи, че билките, за разлика 
от животните, не са готовани, а сами си 
приготвят необходимата храна. Вместо 
да постъпва според дефиницята, алдро
вандата имитира росянката - изхранва се 
с месо! Животните, които ядат месо в 
науката се наричат карнивори! Алдро
вандата е инсективорна билка! Наисти
на, не очаква свински или телешки шни
цели - менюто й се състои най-често от

КАКВО ПОВЕЛИЛ 
ПРОФ. ДИЛС НА 

ДАКИ ЙОРДАНОВ
нещастната жертва.

Въпреки че е водно, емерзно или суб- 
мерзно растение, алдровандата цъфти. 
Цветовете се подават единично от паз
вите на листата. На цвят са зеленикави. 
Самоопрашват се. Плодът е черупка, ук
риваща десетина семенца. Цъфти от май 
до юни, а плодовете узряват в периода от 
юни до август. '

Когато след I световна война - тогава 
младият асистент по ботаника в Софий
ския университет - Даки Йорданов зами
нал на специализация в Ботаническия 
институт в Берлин, неговият ментор 
проф. Дилс го обикнал и наскоро пока
нил на съвместна екскурзия край града. 
Газейки из едно блато - както съобщава 
С. Станев - проф. Дилс посочил на Даки 
малко плаващо растение и попитал: 
”Хер Йорданов, знаете ли какво е 
това?” Даки взел няколко стръкчета и 
внимателно се вгледал в тях. ”Не, не ми 
е познато!” - отвърнал. ”Не сте виждали 
тази билка в България?” - заинтересувал 
се професорът. ”Не! В България не се 
среща. От семейството бгогегасее - ако 
билката е от тази фамилия - у нас има 
само <1го$ега гоШшНГоНа”. ”Нима?! - из
ненадал се на свой ред проф. Дилас. ” Ин
тересно” - продължил - ” АМгоуапйа уе51- 
си!о$а, със сигурност зная, е намерена в

Крайдунавските, карстовите, пък и из 
онова близо до Драгоман. Острите листа 
на тръстиката режели като бръснач ръ
цете му, иглестите бодли от плода на 
дяволския орех (трапа или джулюн) се 
забивали болно в краката му, водни змии 
и костенурки пълзели по гърба и 
гърдите му, отвратителни пиявици се 
впивали в кожата му, не веднъж едвам се

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
БИЛКАТА-ХИЩНИК

Алдровандата се отличава с древен 
дребни членестоноги дафнии (водни произход. До такова заключение стигаме 
бълхи). Все пак, месо е месо! въз основа на данните за нейното общо 

разпространение. Заема разпръснати на
ходища в Палеотропите, Палеоарктика 
и австралийската флористична област. В 
Европа най-застъпена е по протежение 
от Атлантика до Урал, а в Африка нас-

спасявал от потъване в гъстата тиня и 
удавяне... И все така, докато към средата 
на откомври 1928 година, точно преди 74 
години, в слънчев и топъл ден не нав
лязъл в студените есенни води на Дра- 
гоманското блато...

УСТРОЙСТВО И БИОЛОГИЯ 
НА ЗЕЛЕНИЯ МЕСОЯД

Фактът, че основното блюдо на ал
дровандата са водните бълхи показва, че 
и нейната жизнена среда е водата. Тя 
плува или се люлее ту върху повърхно
стта, ту под нея. Предпочита по-плитки
те и по-топлите водоеми или бавнодви-

танява южната и югоизточна част от 
континента. По-ограничени мястонахо- 
ждения са регистрирани в Източен Ки
тай, Япония, Индокитай и Източна Авс
тралия. В Европа я има навсъде, освен в

Протокол: Сп. Кр.

О В следващия брой: Какво ни
сюгжестира Драгоманското блато...

КРЪСТОСЛОВИЦА 129 
Съставил: Драган Петров

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

Водоравно: 1. Марка автомобили от САЩ. 4. Столицата на 
Сенегал. 8. Позиция в шахматната игра 10. Вид литературно 
произведение. 11. Двигател (син.). 12. Нощно питейно 
дение. 13. Неда Арнерич. 14. Българско мъжко име. 15. До
машно животно. 17. Строителен материал. 18. Столицата на 
Испания. 19. Отвор на вулкан. 21. Италианско мъжко име. 22. 
Вид колбас. 23. Произведение на живописец. 25. Вграден в стена 
шкаф. 27. Трицифрено число. 28. Името на югославския но- 
белист Андрич, 30. Един белградски седмичник. 31. Препи
нателен знак. 33. Четвъртата нота. 35. Лично лгесгоимение. 36. 
Ехо, екот (син.). 37. Официално посещение. 38. Малко населено 
място. 40. Пустиня в Чили. 41. Автомобилно кормило.

13 14 15 16
заве-

17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27 28 29
Отвесно: 1. Митическа птица. 2. Жилещо насекомо. 3. Вто

рата нота. 4. Дарител (син.). 5. Света гора. 6. Заострено дърво 
прът. 7. Мярка за земна площ. 8. Куршуми (син.). 9. Свод 

над отвори в стена или между две опори (мн.ч.). 11. Който се 
занимава с математика, 
желязо, мед, олово и

31 32 33 34 35
или

37 38 3912. Тръни (син.).-14. Вещество като 
пр. 15. Вид зеленчук. 16. Речен остров. 17.

Летателен апарат. 18. Един от .месеците, 20. Река в Западна 
Македония. 21. Лента за касетофон. 24. Хълм над Белград. 26.
Град в Италия. 29. Газ в атмосферата, предпазващ земята от к1;,-.

--------------------------------------------
35. Сафари.

40 41

ШИШШК. ...................
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СРЪБСКА ДИВИЗИЯ - 
ГРУПА ЮГ

В КВАЛИФИКАЦИИТЕ ЗА ЕВРО 2004 В 
ПОРТУГАЛИЯ

НА ФУТБОЛНИЯ МАЧ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И 
ХЪРВАТСКА ДОБЪР СТАРТ НА 

ПЛАВИТЕ"
шк

ЦАРИБРОД -И 50 ЦАРИБРОДЧАНИ ШК *С четирите точки ош мачовете с Италия и Финландия 
Представителният отбор на СРЮгославия се наложи като 
сериозен кандидат за Първото място в груПаша си

Миналата събота и сряда националният отбор на СР 
Югославия игра първите си два мача в квалификациите за 
Европейското първенство по футбол в Португалия през 2004 г. 
Стартът на югославските нацпонали беше добър: четирите точки 
от срещите с италианците в Неапол (1:1) и с финландците на 
стадиона на ” Дървена звезда” в Белград (2:0) са актив, с който 
” плавите” се наложиха като сериозен кандидат за първото място 
в деветата група. Освен вече споменатите три отбора, в тази група 
играят и представителните отбори на Уелс и Азърбайджан.

Нсаполският мач и второто полувреме на срещата на белград
ската ” Маракана” показаха, че югославянитс са добър тим, който 
”има игра”. Това е твърде окуражаващ факт за по-нататъшното 
им участие в евроквалнфикацинте.

Както многоНъти до сега, КИЦ ” Цариброд”,
ОО на ДСБЮ, обезпечи 50 безплатни билета 
пата среща за Евопейското
гария и Хърватска. На ^ т м в Димитровград се

етдесет любители на футбола имаха единствената възмож- игра отсрочената среща от чет
ност да наблюдават един голям мач, в който играха давадесетина въртия кръг на първенството 
големи футболисти, членове на известни западни футболни от- иа Сърбия -група юг между ди- 
оори, които играха за националните отбори на България и Хър- мнтровградските шахматисти и 
ватска. Пред около 40 хиляди зрители па ремонтирания стадион ” Икономист” от Ниш. Ето и 

Васил Левски (които сега е един от най-модерните в Европа) бе резултатите: Георги Петров — 
представен футбол 
виха” нашите”

ИКОНОМИСТ" 
(НИШ) 3,5 : 2,5

този път заедно с 
за квалификацион- 

първенство през 2004 г. между Бъл-

високо равнище. Особено добре се предста- Марио Ливая реми, Боривое 
нацпонали в българския отбор Пажин и Янкович. Тричкович— Игор Лукич 1:0, 

Петдесетте футболни запалянковци останаха доволни от мача и от Иван Стоименов— Петър Кра- 
организаторите на тази футболна екскурзия до София. гуляц реми, Драган Илич—

Организаторите обещават, че и занапред ще обезпечават без- Браиимир Живкович реми, 
платни билети за големи футболни мачове в София не само на Драгиша Йоннч— Деян Яничс- 
националния, но и на други футболни отбори, които са се кла- вич 0:1, Владан Игич—Деян Ра- 
сирали за международни срещи.

на

ИЗПУСНАТА ПОБЕДА
"Лужница” ' ”Балкански" 1 : 1 (0:1)
Бабушница, 2002.10.12. Игрището па ”Лужннца”, зрители около 

100, съдия Сърджан Лазаревич от Свърлиг-7. Голмайстори Панич в 51 
минута за ” Лужница”, а Георгиев и 42 за ” Балкански”.-Жълти картони 

м Джорджсвнч, Николич и Сслимович от ” Лужница , а Стойчев и Геор
гиев от ” Балкански”.

В дерби срещата па НФЗ се срещнаха два окръжни отбора, а мачът 
завърши наравно, въпреки факта , че ” Балкански” пъдев даде гол и 
пропусна няколко голово положения. Въпреки това Балкански” 
остава най-ссриозсн претендент за титлата, заедно с "Йсдииство” от

нджелович 1:0.
Д.С.

ШК "ВРАНЯ- 
ШК"ЦАРИБРОД

4,5 : 1,5
ПЧИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

СРЕЩАТА НА ПЕСКАРА" 
НЕ СЕ СЪСТОЯ

Отборът на ШК ” Цари
брод” претърпя тежка 
във Враня. Освен три ремита, 
димитровградчанн не успяха да 

Срещата от петия кръг на Пчинска футболна дивизия между' направят нищо повече срещу 
босилеградските футболисти и тима на ” Младост” от вранянското лидера в таблицата. Резулта- 
село Александровац не се състоя, тъй като миналия уикенд гос- тнте: Ранкович—Георги Пет- 
туващият отбор не се появи на босилеградската ”Пескара”. ров 1:0, Ристнч —Драган Илич

По думите на Владица Манасиев, треньор в босилеградския реми, Аритоновнч - Бобан 
футболен клуб, мачът е регистриран със служебен резултат 3:0 в Ранджелович 1:0, Йованович 
полза на босилеградчани. Иван Стоименов реми, Стефа-

В следващия кръг през този уикенд футболистите на ”Мла- нович Владан Игич реми, 
дост” ще играят в Чуковац срещу едноименния отбор. Стоянович Драгиша Йонич

1:0.

загуба Бела паланка. В следващия кръг димитровградчанн са домакини 
”Фназ2 от Прокупнс в събота на 19 т.м.

на

д.с.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 21 октомври 2002 година се навършват 40 ДНИ от 

смъртта на нашия мил съпруг , баща, 
свекър и дядо

ПЕТЪР МАНОИЛОВ
Ще го помним с обич и признател

ност.
Панихидата ще се отсълужи на 21 

октомври в 10 часа на димитровград
ските гробища.

Опечалени: съпру
снаха Соня, 

многобройну

К. Велинова! На първо място в класацията 
е отборът на ” Враня”, а димит
ровградските шахматисти са на 
десетото, предпоследно място.

Д.С.

га Любинка, син Горан, 
-- внуци Таня и Мики и 

и роднини и приятелиПРЕКЪСНАТ МАЧЪТ НА 
ЖЕЛЮША ПО ВИНА НА 

ГОСТИТЕ
ПИОНЕРСКА 

ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ
ТЪЖЕН ПОМЕН
На 24 октомври 2002 г. се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА от- 

както не е с нас нашият мил син, баща, внук, брат
НОВИЦА НАИДАНОВ 

от с. Г. Любата, живял във 
Враня

ВИСОКА
ПОБЕДА

"Желюша" - "Младост" (Медошевац) 1:0 (0:0), прекъсване

Димнтровград.2002.10.13. СЦ полицията, с изключение на 
”Парк”. Зрители 300. Съдия вратаря на гостите Игор Ник- 
Ненад Стсванович от Буцичи- олич, който контузи младия й 
8. Голмайстор: Т. Рангелов в 61- футболист на Балкански
минута. Жълти картони: Дончев Александър Ставров. След на- |

Като птица отлетя... Но живееш в 
сърцата на всички, които те обичаха!

Панихидата ще се отслужи на 19 
октомври от 11 
гробища във Враня. Каним роднини и 
приятели да ни придружат.

Опечалени: родители Милка и Стоян, 
дъщеря Милица, баба Цветанка, сестра

"Балкански"— "Желюша" 
9 : 0 ( 4:0) часа на Новите

«У
от "Желюша” и Станковнч от 
"Младост”. Червени картони
Дончев и Станкович в 68 минута ни в полицейския участък, а съ- 
(два жълти картона). Дията, който получи силен рит-

"Желюша": Н. Георгиев 6 пик, прекъсна мача.
(Бошкович 6.5). Стойнев 6.5, Това е първият такъв инци- ^
Ставров 7, Дончев 7, Крумов 7, дент в дългата история ю ди- Едии Башич,Миодраг Георгиев 

(Иванов 6.6), митровградския футбол, упра- и ДрЯГа11 Пейчев - но два, а Сло- 
вителният отбор на ФК Жел- бода1| Младенов, Йордан Гсор- 
юша” проведе спешно заседа- риев и да11ИСЛ Дснкои - по един. 

ще даде официални съоо- ^ „ОСЛСдцИя кръг ” Балкан
ски” гостува в Бела паланка, а 
” Желюша” е 
”Раднички”.

полицията гос- 
: туващите ”фенове” са откара-

месата на В рамките на четвъртия 
кръг па пионерската окръжна 
ивизия младите футболист на 
Балкански” напълниха мре- 

”Желюша”. Головете 
” Балкански” отбелязаха

Д Сунчица със семейството си

жата на

Измина ПОЛОВИН ГОДИНА само 
скръб и мъка по непрежалимия ми

Вясов 7, Ицич 6 
Костов 7, Симов 7, Момчилов 6 
(Р. Георгиев 6.5), Рангелов 7.5.

„Г ™ Г ~ ~
тогагю^коре ктеи мГъиГенноГв на надлежните спортни органи, 

когато

НОВИЦА НАЙДАНОВ
ние и Ти тръгна си, очите си затвори, 

не каза дума, не пророни сълза - 
боли ме, но с мъката не мога 
да те върна от смъртта.

С огромна болка, мъка и 
прекланям пред светлата

Почивай в мир, мили брате!

Сестра Сунчица, зет Ванче, племенник 
Дарян

домакин на

сълзи се 
ти памет.Д.С.”Жслю- 

от 1:0,
Д.С.75-та минута 

ша” имаше преднина 
” феновете” на гостите без по
вод прескочиха оградата и па

на мача Ро- МАРИО СТАВРОВ 
СЕДМИ

паднаха делегата 
долюб Живанович от Алекси- 

Ненад ВЪЗПОМЕНАНИЕ
Неусетно изминаха ЧЕТИРИ ГОДИ

НИ, схванати като времетечение. Но, 
преживяни със съзнанието, че зави
наги сме разделени, годините бяха ба
вни и болни.

главния съдиянац и 
Стсванович, които избягаха.

На Ада Циганлия в Белград на 12 и 13 т.м. се проведе

"Соларис" се конкурира с 28 състезатели и зае седмо 
Марио участва в пет гонки и зае четврто, пето, 

шесто и пок пето място. В последния манш той бе 
четвърти, ио бе дисквалифициран поради неправилна 
обиколка на шамандурата. Същия пропуск направи и 
победителят Армен Джорджевич, но таи не бе
дисквалифициран!

гостите повокираха 
на на-

Преди това 
от трибините домакините 

основа с псувнициомалиа „
”мамката ви българска , което 
и делегатът 
токола след

СЛАВЧО КРЪСТЕВ 
подполковник

1920 (Цариброд) - 25 октомври 
1998 (Крагуевац)

МЯСТОконстатира в про- 
мача. След намеса

иа дежурните и полицията не се 
стигна до общ побой. Футболис
тите бяха изключително корек- 

помагаха на дежурните и

Опечаленото СЕМЕЙСТВО ■

Д.с.
тни и
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нощ вв,?
ЛОКАЧЕВ^'ШИЖНШ

МАЙСТОР
Вече две седмици телевизия 'Тл. СТАРНБАЩАизлъчва про- р” Цариброд” не

нааварияграма поради 
няколко уреда. И никому нищо!

- Е Манто, виде ли кво напрайимо?
Решението е много просто: - Кво смо направили?

да се върне старият директор, I Йедно големо нихцо!
зандото винаги, когато той се е - Де-де, Ставрийо, дево ти йс па съга това ем голе ,
връндал в телевизията, тя се е ; нищо?
разширявала и работила както - Па това е изборйете за старибащу.
трябва. I" - Е кво па толдео - изборйе дсо изборйе. Нейе дошъл краят

на свегьт! Нали падс че имамо изборйе. А да знайеш и нейе 
толдеова лоше. Може пак да ни подвърлье недсою парицу

:

И

(По идея на С. Манов)

МИРИШЕ уз пензийете...
- Е, а дде Си се запитал дсолдсо ни

Поради авария на уредите . Недеа му мисле тия горе!
РТВ Цариброд не излъчва соб- _ Слушай, Манчо, не знам кво ти мислиш, ама
ствена програма. Някой работа ич ми се не аредссуйе... 

мъжа сн и му родила 10 деца! предложил монтажа да се прави - Коя работа?
Мъжът й обаче не бил работ- 11 Пиротската телевизия. - Па да се затварамо по ижете и да чекамо друг да засуче

лив, а освен това обичал и да си • I °в;1 някои от заетите там рукаве за нас!
_ нопийва. А когато е бил пиян, коментират така: ” Звучи поз- . Епа чеКай: дде пише ли на плакатете дека све знаю?

Н© С© ООЯЛО ОТ той имал адст да бне жена си. За нато - от времето на сблъсъ- - Пидие! Ама йедно йе да напишеш нещо на ретию,
да го отучи от този лош навик, цитс около телевизията.” друго йе да йе бъш тека!
тя го сплашвала по следния - Значи - зн!ю, ама не знаю?

- Бъш тека: ако знайеоше, щеоше изборйете да си мину 
ред и съга нийе би си имали старибагцу...

Както в Димитровград така и - Демек, знали би и нийе кво да работимо?
в цяла Сърбия Миролюб Лабус - Я знам само дека работата не ни чини. Млого смо га
не успя да спечели президент- усукали, а еве не га размърсуйемо, само га йоще повече

усукуйемо...
^ -Па докига?

- Додека не ни дойде вързолят под гърло!
- Орати се, Манчо, дека ти видиш по-надалеко, 

кажи са кво че буде с нас, кико че се измъкнемо из тая...
- Видиш ли, Ставрийо, дека нейе млого арно да каже

кощаю тия изборйе, а?
- ■ • Г

тая:

!

I ШшштсшмсшоШйт
а
1вълци, а от 

вой нишки начин:
- Ще се върна във Вучн дел, да 

ме изядат вълците там!
ПРИЧИНА по

■Акучета
Жената обаче не осъществила 

Преди 80 години мома от Вучи намерението си, понеже се стра- 
дел била отвлечена за ерген в хувала от - войнишките кучета в 
Ясенов дел. Тогава женитбата родното си село! • 
ставала и по този начин. Минало

ския пост.
Една цар1ибродчанка така 

коментира:
-Разбираемо е защо хора 

са гласували за него! Той търси | 
от тях да работят, а Кощуница 
това и не спомена!.

Й. М. Щ :■
време, невестата заобичала

па мита не
удавник, аз ще те спася, а парите 
ще разделим поравно.

- Добре! - съгласил се другият. 
Скочил във водата и започнал да 
вика:

- Потъвам! Помощ!
- Потъвай и не се хаби да

човек: я знайем, я могу, я~. Тия гцо тека орате само се 
вале. Тия що знаю и тия що могу - они си работе и си

Граничар обикаля през нощта 
край браздата. Изведнъж от 
храсталаците се чува шум, както 
н зареждане на оръжие. Грани
чарят се обръща към кучето си:

- Бягай да видиш какво става!
Кучето го поглежда и отго

варя:
- Бягай ти! Аз и оттук мога да 

си лая...
* * *
Двама приятели вървят по 

плажа и гледат табела: ”3а 
спасен удавник 50 лева”.

- Хайде ти да се правиш на

гаоту...
- Тека йе, Манчо, тека! Ама мене ме копа кво че буде 

Димитровградският скулптор ло-натамо?
Димитър Илиев направи - Йедно йе сигурно: пай че идемо на изборйе...
изложба в Белград, артистът - А ако и тъгай не изберемо старибаЕцу, кво че стане?
Слободан Алексич се представи - Това що че стане, по-арно да не мислимо за ньега...
на Филмовите срещи в Ниш - Е оти?
във филма ” Зона Замфирова”, >
Паулина Манова спечели първа 
награда. Но пито едно от тези 
събития не бе следено от РТВ 
"Цариброд” както това бе

ПО-ХУБАВА
-1

крещиш. Отдолу е дописано: 
”3а изваждане тялото на
удавник 100 лева”.

* * *
- Скъпи, виж кой ни е дошъл 

на гости! Мама!
- И докога ще остане тук? - 

пита раздразнен мъжът.
- Ами докато ви омръзна - от

връща тъщата.
- Ееее, остани поне за едно 

кафенце, де...

•>
- Оти ли? Оти народ има мечку да окоти!...
- Кико мечку да окоти?
- Па докига нийе се надмудруйемо и докига се 

прескачамо, докига карамо инат йедън на другога, 
другьите че поберу парицете, а на наше вабрикье че вису 
катанци, народ нема да работи, нема да има паре. Пай че 
смо си на опашкуту...

- Е Манчо, я си помисли дека ти че ми кажеи 
убаво. Смучи ми се да слушам завикуванье и леле

- Текъв смо си народ нийе, Ставрийо. 
небийени,,

- Море, Манчо, кока ни и понапердашише.. - -
- Е, имаше,» пердав, ама изгледа...

1 - Да прегризеш йезик!
- Прегризо га! . _ , .

И'"’

Vнаправено с поп-денс певицата 
Гоца Тържан, Вероятно затова, 
защото тя е по-хубава?!

А.Т.
:

1

. буду със

от НЮ.
. днле да се

- Пай

- Све текьи некой знайе!
ЙЯЮЙ1&&.--
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