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ЗОРАН ДЖИНДЖИЧ В СКУПЩИНАТА НА ВОЙВОДИНА
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КИЦ 

ЦАРИБРОД И НАШЕТО ИЗДАТЕЛСТВОСЛЕД ЕДИН ВЕК - 
ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ БРАТСТВО В 

ИНТЕРНЕТНеотменна е отговорността на сегашните 
сръбски политици за изпълнението на тази 
голяма задача - подчерта сръбският пре
миер

® Скупщината на АП Войводнна в сряда бе 
прието експозе на председателя на войводинския 
парламент Ненад Чаиак за проекта на бъдещата 
конституция на покрайнината. Това бе началото 

обществената дискусия за конституционното 
преустройство на Войводнна.

На сесията на войводинския парламент присъ
ства и премиерът на Република Сърбия Зоран 
Джннджич, който в речта си подчерта, че сегаш
ните сръбски политици имат неотменната 
ворност Сърбия да получи демократична консти
туция за първи път след един век.

- Бъдещата конституция на Сърбия трябва да 
се основава на парламентарната демокрация, паз
арната икономика и децентрализацията на 
властта - обясни Джннджич.

От началото на тази седмица притежателите на персонален 
ър могат да прочетат вестник ” Братство” на веб сайта 

на КИЦ ” Цариброд” - \У\У\У. СапЬгос1.ог§.уи.
Именно, ръководството на КИЦ ” Цариброд” ни предложи, 

а ние с благодарност приехме, докато сами не открием своя 
страница на Интернет, да отстъпи място на своя сайт за вест
ник ”Братство”, за да могат евентуалните читатели - 
посетители на сайта на КИЦ-а - да ни четат и по Интернет. 
Честта първи да бъде на сайта на КИЦ ” Цариброд” се падна 
на броя ни Г1918 от 18 октомври.

Понеже става дума за първия ни опит да се представим по 
Интернет, предполагаме, че не всичко е на необходимото те
хническо ниво, но се надяваме бързо да преболедуваме родил
ните мъки и да не повтаряме веднъж направените грешки.

комшот

на

отго-

ОТКРИТ Е БЕЛГРАДСКИЯТ ПАНАИР НА 
КНИГАТА

ПРАЗНИК НА 
ПИСМЕНОТО СЛОВО

УТРЕ В БЕЛГРАДСЛЕД РАЗГОВОРИТЕ С 
КОЩУНИЦА И ЧОВИЧ ЩЕ ЗАСЕДАВА 

КОНСТИТУЦИОННАТА 
КОМИСИЯ

СЪРБИТЕ ЩЕ 
УЧАСТВАТ В 
ИЗБОРИТЕ

* Повече от 360 югославски и чуждестранни издателства * 
” Братство” отново на панаира в Белград

Най-голямата културна манифестация в Югоизточна Европа - 
Белградският панаир на книгата - беше открит във вторник 
вечерта с музиката на Едвард Григ и поздравителни речи на почет
ните гости на манифестацията от Норвегия.

В събота в Белград ще заседава Конституционната комисия, коя
то за пореден път ще се опита да преодолее различията във връзка 
с някои решения в конституцията на бъдещата държавна общност 
на Сърбия и Черна гора.

Камък на препъването продължава да бъде въпросът за избира
нето на депутати в бъдещия парламент на държавната общност. 
Представителите на Сърбия и съюзните пласти, както и на черно
горската коалиция ”Заедно за Югославия” настояват за нспосрсд- 

избори, докато управляващата коалиция в Черна гора упо
рито отстоява становището, че държавите членки на общността 
трябва да уредят самостоятелно този въпрос.

Макар че срокът за гласуването па конституционната харта, кое
то е условие за приемането на СРЮ (Сърбия и Черна гора) в Съвета 
на Европа, изтича на 7 ноември, двете страни в спора не успяха да 
доближат становищата си. На срещата на еъпредседателите на Кон- 

сряда представителят па ДПС Миодраг

*В пет косметски общини 
са налице елементарни ус
ловия за гласуване * Не е 
изпълнен минимумът

,'ч> (Обширно на стр. 7)

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В _ 
ДИМИТРОВГРАДПредставителите на сърбите в 

Косово и Метохия рошиха след раз
говорите с югославския президент 
Воислав Кощуница и председателя 

Координационния център за Ко- 
ю и Метохия НебоГнна Чович да

ствени

КОМУНАЛАЦ 
ДЪЛЖИ НАД 50 

МИЛИОНА ДИНАРА
на
сово
участват в локалните избори, нас
рочени за 26 октомври и то в онези 
среди, в които сръбското население 
е мнозинство.

ституционната комисия в 
Вукович категорично заяви, че въпросът за избирането па депутати 
в Скупщината па държавната общност не трябва да бъде уреден с 
конституционната харта, а със закони на държавите членки.(На 2 стр.) * Финансовата дейност на димитровградското комунал

но предприятие ще бъде ревизирано от ЗОП и компе
тентна ревизионна къща. * В момента, когато е потънала 
в дългове, фирмата е принудена да вегетира и нищо не 
може да се планира предварително, казва Емил Сок
олов, председател на ИО на ОС.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА БОСИЛЕГРАДСКОТО КОМУНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

"УСЛУГА" ПОДОБРЯВА ПЪТНАТА
МРЕЖА

(На 3 стр.)

АКТУАЛНО
* Някои от 3“^“И^””;ен3аат^°2ГОд"на^<оТ^унаелнотГпредприя?иГ"уДспу°гГв Босиле- 
изминалите девет месеца на тази гоя / потребителите с питейна вода, изкар-

Ги". —— ПОДПИСКА СРЕЩУ 

ПОГАНОВСКИ ПОП 

ОТПРЕДИ 50 Г.
самооблагане, докато 30 на сто от парите осигуряват 
потребителите. Освен топа е запланувано и прокар- 

камализационна мрежа с дължина 350 мст-

ята на

Според директора на предприятието Предраг

нара, ЦХФ финасира 75% от тези ” Предприятието, като подизпълнител па Днрек-
ОС. Вторият проект, върху който ря боти * ^ цията за пътища от Враня, е ангажирано с иостроя-
е построяването па канализационна мр ваието на регионалния път Църна трапа - Прсдсяие.
Вайчиловци. В договора е предвидено да I I Зяилаиуоните работи, които предприятието няма

дължина дЯ успее реализира през 2002 година, ще продължат
вина, а досега са прокарани хиляда и дп сг. Р „ през следващата, добави Трайков, и каза, че от 
Стой"оетгакИаитТези раоотл . ™ У<^'" “ * .......

^ Публично оповестеното намерение на един свещеник (или 
църковните власти) от братството в Погаиовския манастир 
същият да бъде преименуван в ” Йовановскн”, предизвика 
остри реакции не само сред населението в Погаиовския край , 

сред интелектуалните среди в Димитровград (за съжа
ление не и сред политиците).
по иселска канализация с

(Но 7 стр.)
динара,
Дирекция за строителни площи и пътища К. Велинова



СЪСЕЛИТЕ & БАЛКАНИТЕ Сй СПЕТЬ ! 25 октомври 2002 г.О ШшШ
СЪРБИТЕ ЩЕ УЧАСТВАТ

В ИЗБОРИТЕ
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В БЕЛГРАД

МОДЕЛ ЗА БАЛКАНИТЕ
'Ъ (От 1 стр.)

нсмско-френското помиряване; да пренесат собствс- 
нна си опит п да информират за бъдещите пллнопс за 
топа как нсмско-френското приятелство ще 
п’ьр\н бз.дещето па Европа.

Съществено е дали сте готови да проучите и да 
приложите тук онопл, за което говорим, подчерта 
посланик Леонбергер на пресконференция 
черното на срещата в конгресния център ,,|Г

Френският посланик в Югославия Габрисл Келер 
посочи, че неговата страна и Германия сега развиват 
взаимоотношения, присъщи па "възрастни хора", 
конто отдавна са загър 
миналия век доведоха "стара” Европа до срия.

- Думите, които използваме в разговорите си не 
винаги са хубави и приятелски, особено когато с гях 
отстояваме различни становища, но все пак успя
ваме да преодолеем всички разногласия изключи
телно с думи, чрез съвместен договор. Допълнител
на гаранция, че няма да има воини, каквито бяха 
водени между Франция и Германия през XX сто
летие, е Европейският съюз, каза посланик Келер.

11л двудневната среща в Белград ще говорят два
десетина чуждестранни и няколко югославски участ
ници, а сред гостите от чужбина има видни дипло
мати, представители на неправителствени организа
ции, институти или на държавни органи от БиХ, Хъ- 
риатни и Македония.

* Как немско-френското 
приятелство може да 

послужи като образец за 
помирение в тази част на 

Европа

в обшилите 3вечни, Зубил 
в останалите 25

Елементарни условия за гласуване има 
поток, Леиосавич, Щръбцс и Ново бърдо, дока го 
общини няма никакви условия за участвие в изборите, заяви предо.- 

национален съвет за Северно Косово Милан 
шефа на мисията на ООН в 

мипимал-

влпяе

дателят на Сръбския 
Иваповпч. Той прецени, че документът
Космет Михасл Щайнер е недостат ъчен и не удовлетворява

сръбски интерес.и Той не гарантира действителна децентрали-
за локално самоуправ;1ение в 

население. И тези места

на

! в иаве- 
Сапа". иите

зация на властта и ие дава гаранции 
средите, в които сърбите са малцинствено 
сърбите нямат сигурност, свобода на движение, пито пък констизу- 
циопна защита. И северната част на Косовска Митровнца, каза Ива- 
пович, международната общност 
„„я, „„„екипи от шефа па 10НМИК, поради кос-го там скроите няма да

"Нсмско-френското приятелство като модел за 
помирение на Балканите” е названието на между
народната конференция, която вчера и днес се пров
ежда в белградския конгресен център "Сава”. Ор
ганизатори па срещата са германската фондация 
” Копрад Лденауер” и френската " Роберт Шумни" с 
подкрепата па посолствата на тези страни в Юго
славия.

е изпълнила минималните ус;ю-били постъпките, които през НС

гласуват.
гражданите вНие не бойкотираме тези избори, но апелираме

мнозинство и не съществуват минимални ус-
към

Ние нямаме намерение да изнасяме уроци на хо
рата на Балканите, а само да им покажем как след 
почти един пек конфликти народите от нашите две 
страни се научиха да живеят н да работят заедно. В 
Белград ще дойдат и ще говорят именно хора на 
добрата воля, конто най-много нас ърчават общобал- 
канското сътрудничество, каза представителят 
фондацията " Роберт Шуман" г-п Гел Мюлек.

средите, в които нямат
живеене, да не гласуват. Мие няма да водим антикамнания, но 

призоваваме сърбите в петте сръбски общини, където
да гласуват да най-добрите кандидати, които ■ най-добре ще ги 

властта, каза Иванович.

ловни за имат мнозин

ство,
представят в локалните органи па

на

ЖШгШ ОТНемският посланик в Белград Курт Леонбергер 
посочи трите най-важни причини, които вд ъхновиха 
организаторите на тази международна среща да по
кажат на приятелите си на Балканите колко трудно, 
но същевременно п прекрасно е било начинанието за АНГЛИЧАНИ ЩЕ 

СТРОЯТ БЪЛГАРСКО 

ПОСОЛСТВО В КАБУЛ
НАПРЕДЪК ОТ Д. ТЛЪМИНО И НАПРЕДЪК ОТ БОСИЛЕГРАД ДЕ

СЕТ ГОДИНИ СЕ СПОРЯТ ЗА ИМОТ

ОБЩИНАРИТЕ КАТО
ОХЛЮВИ

Българското Външно министерство в най-скоро време ще 
сключи договор с Великобритания, според който България дава 
на Лондон под наем сградата на посолството си в Кабул, а пък те 
ще построят нова по-малка сграда на съседен парцел.

Сградата на българското посолство е една от най-добрите в 
Кабул. Тя е масивна, триетажна, като на първия са офисите, а на 
другите два - 11 апартамента. Сградата има собствени: во
доизточник, генератор, отоплителна система и скривалище. В 
последните Юг. преди възобновяването на българската мисията в 
Кабул сградата била пазена от афганистанеца Амурадин, който и 
в момента работи там. Посолството не е било разрушено, но има 
много следи от шрапнелп по стените отвън и отвътре.

Ц *Цели пет години са били малко за службата за имуществено-правни отношения към 
,л ОС да вземе решение по въпроса

Точно десет години трие спорз.т чие е сега нму- IПредставители на новос ъздадената кооперация н
ществото па някогашната земеделска кооперация п па предприятието имат полюси» различни становн- 
Долпо Тлъмнпо - дали па създадената преди еднпаде- ща по въпроса. Директорът на новосъздадената дол- 
сет години нова земеделска кооперация „Напредък”, нотлъмипска кооперация Кронс Николов изисква да 
която претендира да е неин наследник, или на пред- се приложи Закона за кооперациите, който е в сила 
приятното „Напредък от Босилеград, което го при- от септември 1996 година, по-точно член 95, в който 
тежава от десетилетия. Всъщност толкова години се казва: "Имуществото, което е било собственост 
представители на новосъздадената кооперация п на на кооперации и кооперативни съюзи и след 1 юли 
предприятието "искат", респективно "не дават" 1953 година, па което с организационни, т.е. статутни 
спорното имущество, а компетентните органи ие изменения или по друг начин е пренесено безвъз- 
успяха да кажат ”чие е царството”. медно па други субекти, които не са кооперации или

земеделски съюзи, ще бъде върнато на кооперации 
или съюзи от същия вид, а доколкото такива ие съ-

I

ЕДНО ИМУЩЕСТВО - МНОГО 
САЙБИИ ществуват, тогава на кооперация, т.е. с ъюз от същия 

вид, който действа на територията, па която е дей
ствала кооиПреди няколко години в Босилеградска общини 

бяха формирани четири земеделски кооперации: 
най-напред в Долно Тлъмнпо, а сетне в Горна Лис
ица, Долна Любата и Босилеград. Очакваше сс те да 
допринесат за в развитието на селското стопанство, 
по с изключение па долпомл ъмнпската, която се 

- занимава с търговия, те не работят. Всички те имат 
претенции към имуществото на някогашните зе
меделски кооперации - долпотл ъмнпската, горпо- 
лпсинската, долполюбатската и боснлеградската, 
по-гол яма част от което разполага „Напредък”.

сранията, която е била собственик на 
” Същевременно Николов подчер-имуществото. 

тава, че останалите две предприятия са им върнали 
спорното имущество.

Директорът па ” Напредък” Милан Господинов, 
казва, че този член от закопа не може да се приложи 
в спорния случай, понеже " сегашните членове на 
земеделската кооперация не са правни наследници 
на бившата кооперация". Какво ще стане, ако в 
Долно Тлъмнпо се формират още една- две земедел
ски кооперации? Коя тогава ще с действителният 
наследник?- нита той.

Посолството в Кабул
Дълга е историята, въз основа на която ссгаш- 

земеделека кооперация „Напред ък” пека да п 
сс в'ърнс имуществото на някогашната долнотлъм- 
ппска

пата
Помещенията се нуждаят отЗЕМЕДЕЛЦИТЕ НА СА 

ОРГАНИЗИРАНИ
основен ремонт и ново обзавеждане. 

Според все още „еокопчателпа информация британците 
плащат по 30 000 долара месечно за сградата в следващите 5 
години. С 800 000 долара от наема те ще построят ново посолство 
па България на съседния парцел. Този парцел конто в края на 
70-те е даден на България за 100-годишно ползване от Афганис
тан. Сделката е изключително изгодна за нас, твърдят от Външно. 
Новата сграда трябва да

земеделска кооперация- обекти, ниви, ливади, 
горп...Тс, бившите четири земеделски кооперации, 
навремето сс обединили и формирали земеделска

щс

Докато двете страни предлагат аргументи 
кооперация „Напредък” със седалище в Босилеград, трааргументн, общинската администрация 
През 1974 тя се обединила с други тогавашни органн-

и кон- 
цели пет

години не успя да вземе някакво решение. Иван 
зацпн и създали трудова организация „Босилеград”, Стоименов, самостоятелен професионален сътруд-
която се разформира преди единадесет-год...... а пик в службата за имуществено-нравни отношения
имотите минаха в ръце на предприятията „Нанре- към ОС, казва, че било трудно да се вземе решение, 
дз.к „Слога” н „Прогрес”. понеже ”двете страни изобщо нс могат да прнблн-

жат становищата си". Преди няколко месеца тон 
беше предоставил папката с документи на Общнн- 

съд с надеждата, че "съдиите ще отсъдят",

е готова за няколко месеца. Британците 
много държат на сделката, защото имат голяма мисия в Кабул, а 
нямат никаква собственост там.

ЗА И ПРОТИВ
Новосъздадената долнотлъмннека ския

оттам му я върнали отговора, че "тоя съд не е ком
петентен за такива дела”.

кооперация,
която счита, че е законен наследник па някогашната 
долнотлъмннека земеделска кооперация, попска от
предприятието да й предаде спорното имущество. Резултатът от спорът изобщо нс може да бъде 
Понеже становищата им сс разминаваха, преди десет предвиден. От него зависи дали п останалите новос- 
години кооиерцията попска от Общинския съд в Бо- формирани земеделски кооперации 
силсград да наложи на предприятията да й върнат 
имуществото. Съдът взе решение в полза на коопер
ацията, но предприятията го обжалваха. През 
темврп 1996 година обаче зако110прсдш1са1шята за

но
ПОВЕЧЕТО ЕВРОПЕЙЦИ НЕ ИСКАТ 

БЪЛГАРИЯ В ЕС
Повсчсто граждани на ЕС не желаят България да бъде 

Евросьюза. Това показа последното изследване на Евро- 
барометър. България е сред 7-те страни-кандидатки, за конто гла
совете против надделяват над гласовете в подкрепа па присъед
иняването им. Още по-неблагопрнятнн от българските са да!......те
за Турция, Румъния н Словения. Желани 
Полша, Кипър, Чехия и Словакия.

Нан-големи противници

член на
ще искат да им

се предаде имуществото на някогашните коопер
ации или не. При условие, че това станс предприятн- 

сеп- сто ще остане без голяма част от имотите. В това 
отношение има значение и един друг съществен 

кооперациите сс промениха и споровете от този вид проблем. Докато се води спорът между "Напредък” 
станаха компетенция на общинските органи за нму- и "Напредък”, висящ е и въпросът кон да органнз- 
щсствсно-ирапии отношения. Преди пет години нре- пра земеделците п общината. Засега никой, 
дставнтслн па долиотл ьмииската кооперация поя- чителио и предприятието нс се заема с топа и 
екаха от таза служба към ОС да вземе решение, е стимулира, така че остава въпросът кога а изобщо 
което да наложи па „Напредък да и предаде нмо- дали ще се съживи селскостопанското производство 
тите, но оттогава досега нс е взето никакво решение. 1

ЕС са Унгария, Малта,в

на разширяването с всички 13 страни- 
кандидатки регистрира общественото мнение във Франция. Ниска 
е подкрепата също във Великобритания, Австрия и Германия.

За всички 15

вклю- 
нс ги

страни-членки процент на съгласните ЕС да 
пови държави е едва 39%.приемеВ.Б.
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В СЪДЕБНИЯ СПОР МЕЖДУ ОС И НАЧАЛНИКА ПО СТОПАНСТВО

УТРЕ В МАКЕДОНСКАТА СТОЛИЦАОБЩИНАТА ЗАГУБИ ДЕЛОТО
I * АРсен Тодоров ще се върне но робота ЕВРОРЕГИОН 

НИШ- СОФИЯ - 

СКОПИЕ
След като ДОС загуби 

та а Димитровград започва
власти-ч „ - промени заетият трябва ветваща па квалификацията му

чистване на сметките в местната разпределен на друго ( дипломиран икономист), както:;г - - ->-.- -но се случи и в самата община.
Под ударите попадна и тогаваш-

цпонии

гови права въз основа на труда 
ващо „а квалификацията му. и съдебните разходи.
1 ешенне за това се взема от Общината има право да об-ръ-

ако Утре в Скопие ще се проведе конференция за подпомагане 
и транеграннчно сътрудничество между Югославия, България 
п Македония, па която се очаква официално да се учреди 
Еврорегион в триъгълника Ниш- София- Скопие.

Инициативата за трНнсграничпо сътрудничество между 
градовете и общините в тази част на Балканите и за създаване 

еврорегион датира от миналата година. Смята се, че с едно 
такова

пият началник за стопанството ководптеля на службата и 
н финансите Арсен 1 одоров, ко- работникът 
нто дойде на това

жалва тази присъда в срок от 8
мпгтп пгъ вил - ,,С пРиеме новото дни. Присъдата е от 24 септсм-място по вре- раоотно място, бива ув

на ДОС и то чрез редовен работа. Доколкото ври, а Тодоров я е получил в
конкурс пък Работ- началото на тази седмица.

С решение № ,Т8_7Г/П7 ",,к'ьт "с можс Да бъде назначен Споменатата присъда е само
111/02 от 1 юли 7002 иГ ДРУГ°,,аботио място>тогава с чист от съдебните спорове, кои- 
333/02-111/02*от 18 ,„л Дооч °ТД“"° 1>еШе",,С се к0"стат"Ра- ™ се водят в Димитровград 
Тодоров е уволнен от ~ Г’ 1е то" “е а. разпределен, по за- жду бивши общински служнтс-1 одоровI е уволнен от раоота от пазва всички права н задълже-
1 юли _00_ г. Тодоров веднага пия, каквито имат н заетите, 
оспори решенията, но неговите 
възражения са отхвърлени като 
неоснователни. Преди

олнен отмето

па
ме- институционализирано сътрудничество ще може зна

чително да се подобряват съседските отношения, политичес
ката стабилност, както н ио-ускорено да се развиват средите в 
” триъгълника”.

От миналогодишната среща досега процесът за формиране 
на сврорсгиона получи политическа подкрепа от международ
ната общност, преди всичко от Съвета на Европа и Пакта за 
стабилност в Югоизточна Европа. И утрешната конферен
цията в Скопие ще бъде организирана със съдействието'*!™ 
Съвета на Европа. Очаква се на нея да присъстват над 60 
градоначалници и председатели на общини от тази част на 
трите страни, представители на национални правителства, 
стопанства, като и на международната общност.

ли или лица, назначавани от об
щината, п самата община, меж
ду заетите в Центъра за култу- 

Понсжс съдът (председател ра и общината, директора п дру- 
прне- на съдебния съвет Славча Стай

ни
те в Закона.

_____ _ ги лица. Подобно на този съде-
мансто на посочените решения, ков и съдебпп заседателя Дра- беи спор, и много други съдебни 
с Друго решение 1 одоров е ос- ган Васов и Петър Еленков) е
вободен на 20 май 2002 г. отдлъ-

дела вече имат същия съдебен 
уточнил, че посочените реше- епилог, а много от углавните де- 
ИИЯ па общината са незаконни ижността началник за стопанст-

вото п финансите и жилищно те са провъзгласени за невалн- срещу определени лица, са отх- 
комунална дейност. Още па 5 дни, а на общината е наложено 
юни 2002 г. е променен чл. 8 от да върне Тодоров на работа н да 
Правилника за систематизация 
па работните места, с което е

ла, които общината е завела

върленп като неоснователни.

го разпредели на работа, съот- А.Т. В.Б.

премахнато работното място на
ЗАСЕДАНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ ОТБОР ЗА МЕЖДУНАЦИОНАЛНИ ОТНОШЕНИЯсамостоятелен сътрудник, кое

то е съответствало на квалифи
кацията на Тодоров. Както се 
казва в мотивацията, придружа
ваща присъдата на Общинския 
съд в Димитровград, с която То
доров е върнат на работа, изме
ненията в Правилника са напра
вени тенденциозно и той не е на
значен на съответващо работно 
място, пито пък е прието отдел-

(

ПОДКРЕПЕН ПРОЕКТОЗАКОНЪТ ЗА 

НАРОДНИЯ АДВОКАТ
! ^Предложено е един помощник на народния адвокат да отговаря за защита правата на националните малцинства

Отборът за междунацпонални отношения към Народната от правата си. Народният адвокат е длъжен и сам да вземе мерки и 
скупщина на Сърбия подкрепи в понеделник Проектозакона за да подеме инициатива винаги, когато съществува съмнение, че е 

но решение за това, което също народния адвокат (омбудсман), който трябва да бъде дискутиран и нарушено или застрашено някое човешко право, 
е задължително според закона. Народният адвокат ще бъде избиран от Народната скупщина, агласуван на есенната сесия на парламента.

Помощникът на републиканския министър на правосъдието за неговото избиране, както и за смяната му ще бъде необходимоВсъщност грешно е приложен
чл. 70 от Закопа за трудовите Предраг Деяновпч обясни, че този законопроект е изготвен въз да гласуват най-малко две трети от депутатите, 
отношения в държавните орга- основа на опита на международната общност, примерите на съсед
ни, тъй като в момента, когато е ните страни и сугестиите на неправителствените организации, седателят 
прието решението за прекратя- Според съставителите на проектозакона, народният адвокат ще отношения Мехо Омерович предложи един от помощниците на 
валс на трудовия договор на То- бъде надлежен за всички нарушения на човешките права. Омбудс- народния адвокат да отговаря за защита правата на националните 
доров , той не е бил в свойството манът ще контролира ефикасността и правилността на работата на малцинства. Предложението му беше подкрепено от участниците 
на назначено лице, пито пък е държавните органи, ще интервенира предварително при прие- в заседанието, защото малцинствата представляват над 30 про-

мането на отделни закони, за да се избегне гласуването па цента от населението в републиката, а на републиканско ниво няма 
Съгласно чл. 65 от Закона за разпоредби, които ще имат негативно въздействие върху правата министерство за националните малцинства.

За дейността на народния адвокат се предвиждат 11 милиона 
динара, но тъй като законът още не е гласуван, Отборът предложи 
тази сума да бъде запланувана в бюджета за идната година.

Предвидено е народният адвокат да има пет помощника. Пред
на парламентарния отбор за междунацпонални

'' взето мнението на синдиката.

трудовите отношения в държав
ните органи,когато е необходи
мо да бъде намален броят ма 
служителите поради организа-

па човека.
По думите на Деянович, всеки гражданин ще има правото да се 

обърне към народния адвокат, когато има нужда да защити някое

"КОМУИАЛАЦ ДЪЛЖИ НАД 50 МИЛИОНА ДИНАРА
(От 1 стр.) нищо не може да се планира, поне когато става въпрос 

за инвестиционната област. •
”В настоящия момент работата на фирмата е 

вегетиране. Тя изпълнява ос-
Миналия четвъртък бе проведена 11-та редовна се

сия ма
ред бяха разискванията но финансовия 
” Комунални” за периода януари-август 2002 г. Според 
финансовите документи, през първите 8 месеца на нас
тоящата година тази фирма е регистрирала загуба, коя
то (заедно с неплатените данъчни задължения и ли- 
хвите) надвишавя 50 милиона динара.

бе казано на сесията, е, че

ОС в Димитровград. Основната точка в дневния
отчет на ЯП сведена всъщност до 

иовните си комунални дейности, но да се планира сега 
всичко, останало е нереално и безсмислено”, подчерта 
Соколов.

Интересно бе становището на председателя па 
а на СГЦ Йован Ружнч, споредотборннчсската грун;

когото ” Комуиалац” дължи огромни средства поради 
”добре обмислени постъпки, които имат за цел да 
източат парите от Димитровград”. ” Затова, подчерта 
Ружнч, тр51бва да подкрепим заключението па ИО на 
ОС да се извърши ревизия па финансовата дейност 
ЯП ” Комуиалац”, за да останат парите тук”.

Заключението на ИО бе прието от мнозинството 
присъстващи отборницн. Ревизията на финансовата 
дейност на предприятието ще бъде извършена от За
вода за оборот и плащане (30Г1) и компетентна ревиз-

ГТричина за това, както 
през изминалата година 
не са водени педантично и поради това 
трябвало да плати данъци върху несъществуващ про-
фит.

счетоводител ните задължения 
” Комуиалац” е

па

Щтттш.» ИО
Соколов каза, че дейността на 
г. не е отразена реално в 
като предложи да се приеме
ревизия на финансовата дейност на фирмата, изразена 
в годишния баланс от 31 декември 200 \•

"Това ще бъде първоначалното основание за съда- 
Яни дела, чрез които нереално отразените >адъ 
на "Комуиалац” ще бъдат анулирани , подчерта С 
олов и добави, че тогава-ще ее установи

та, които по това време са ръководили З.|белсжка „ "Комуиалац липсват програми за
виновните да отгова- ДСЙ1|ОСТТЯ; председателят „а ” местното правителство , 

който е п председател на УС на комуналната фирма, 
"Комуиалац” дължи толкопя много,

счетоводителннте документи,
ИО зазаключението на

нонна къща.
Отбориицитс разискваха и но отчета, предоставен от 

Координационния отбор за профилактика на болес
тите, свързани с различни видове зависимост, конто 

съвещателно тяло към ИО на ОС.Димитровград съществува като
На сесията бе прието решението и през следващите 

три месеца н.д. директор па местния Център за култура 
да бъде м-р Петър Йоваионич.

и отговор

ността на хоратг 
Комуиалац”. ”

рят”, заяви той. __
ит^^:р^“^оршЛ^гон, според

Ще се наложи
Б. Д.

на каза, че когато
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ПОДПИСКА СРЕЩУ 

ПОГАНОВСКИ ПОП 

ОТПРЕДИ 50 Г.

СЕМИНАР В ДИМИТРОВГРАД

ЗА АКТИВНО УЧАСТИЕ НА 

ЖЕНИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ 

ЖИВОТ
(Ог 1 стр.)

То„а посегателство обаче ..е е първо. Течи дпи не беше предоставен 
„„„токол от -..и.ве«с,;о^=ш.=и-^;~ието

Георгие Димнтриевич та поп в Погановскня манастир, 
манастирско имение, движимо

тогава са били доста по- раз- 
иога-

Семниарът е послужил и за набирането на опит 
за трудовото равноправие на жените, за жен
ската солидарност и за самоорганизирането 
жените на локално ниво.

” Надяваме се, изтъква Костова, че 
проект ще допринесем за общото ангажиране 
на жените, както ида подпомогнем засилването 

нашето общество, развитието на някои де
мократични механизми, а преди всичко за това 

граждани и гражданки да бъдат 
чепн там, къдсто се решават различни 
въпроси. Защото, както е качала Мери Роб- 
ннсън, общество, в което не се чува гласа на 

не е по-малко женско, а е по-малко

на 19 и 20 т.м. ” ЖенскаВ Димитровград
политическа мрежа” организира семинар за 
жените под назвашГс ” Жените могат това”.

на
на власти на

то да разполага със съвкупното 
движимо”. Разбира се, обстоятелствата

днешните, по от протокола се вижда , че и гогава
защищавали своя манастир и имението му. Причините, 

искали Георгие Димнтриевич за пои, са оили

и не-
Както ни осведоми организаторът на семи

нара в Димитровград г-жа Даниела Костова 
Пенчева (преподавателка но информатика в 
Основното училище), на семинара 
съдени следните няколко теми: ” Полов идеи- 
тнтст”, ” Политика но женски начин - аргумен
тация, доказателства н оспорвания”, ” Езика на 
силата - стрес, мотивация”.

Целта на семинара е да се видят възможнос
тите на жените за активното им участие в об
ществения живот на локално ниво, както и да се 
разбере, че политиката е и лична отговорност. 
На семинара е направен опит да се демнетифн- 
цнра организацията на обществения живот на 
локално ниво, да се посочи ролята на непра
вителствените организации, медните и синдика
тите в изграждането на гражданско общество.

с този
лични от 
новчани са 
поради които те не са 
следните:

са били об-
на

*У7ЪГ' ~- '-п -
пклю-
важни

всички

Щ' /9Г",
жените, 
човешко.

В семинара са участвали двадесетина 
Програмата е осмислена от жените на Лабур- 
истката партия на Норвегия, с чиято помощ е 
организиран семинарът в Димитровград.

елек;*- ЪСьиге'-ъу/ • !жени.
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подписките от 1953 г.Част от протокола и

СОХРАНИ БОЖЕ ОТ ТАКИВА 

БОЖИ СЛУЖИТЕЛИ! ” I. Защото в селото от 1946 г. не е имало поп и жителите на нашето 
село не искат поп, а особено не споменатия Георгия Димнтриевич. 

2.3ащото споменатия пои не отговаря на условията, на които тря- 
свсшеннчсско лице и защото се бърка в по-бва да отговаря едно 

литически работи, обича да плячка манастирското имущество, за кое
то има конкретни доказателства и то: през 1941 г. по време на преврата 
топ е използвал бъркотията и от немците е взел ”написмсно”, че има 

поп в манастира, макар че немците изобщо не са знаели

името на Поганово и Погановски манастир. И в 
бивша Югославия е направен опит Поганово да се 
преименува в Доброшево, а името на манастира 
да си остане непокътнато, но опитът доживял 
неуспех. Съществува и една историйка, свързана 
с прекръстването на Поганово.

Тръгнал някакъв си важен околийски начал
ник за Поганово. Тъй като за пръв път отивал 
там, минавайки до махала Вълковинци в Бански 
дол, той се огледал в урвите към селото, което се 
гушело в долината и попитал баба Руска Танчева, 
която пасела наблизо стадото си:

- Бабо, )ели оно доле Доброшево?
- Морееее, сине, кикво Доброшево!? Това йе 

Поганово, ама началниците йеду лайна, та га 
прекръщаваю...

Началникът изслушал бабата и продължил.
Сигурно е, че и настоящият опит на ” божите 

служители” няма да мине.
За да се преименува Поганово, ще трябва да се 

питат и погановчаии.
И този път това ще бъде още една приказка и 

- ”Сохрани Боже от такива божи служители”...

Направо съм гръмнат и нямам думи, с които да 
изкажа възмущението и огорчението си от безум
ната идея Поганово и Погановски манастир да 
бъдат преименувани - в Йованово и Йовановски 
манастир.

Нима след повече от 620 години съществуване 
някой се дръзна да се кощунства с името и све
товната слава па Поганово и Погановски 
манастир?! ” Божите служители”, дошли в 
манастира кой знае откъде, по-добре да си гледат 
божата служба или да си отидат, ако към нищо 
друго не ги е подбудила великолепната природа 
около манастира, фреските, с конто той се слави 
по цял свят...

право да бъде 
за манастира.

По-нататък в протокола се посочва, че поп Димнтриевич е нап
равил протокол за поемане на манстира, като при това е посочена само 
една четвърта част от имуществото , а за останалата ”са били под
готвили вагонетка, с която това да си откарат вкъщи”. В протокола 
от преди 50 г. погановчаии посочват също така, че за свидетели попът 
е повикал хора от Държина и Власи, които не са знаели с какво 
разполага манастирът, както и факта, че споменатият поп е бил учи
тел в Пирот, но поради взимане на подкуп изгонен оттам и дошъл в 
манастира. Това твърдение те подкрепят с писаното за това в пирот - 
ския вестник ”Слобода”, брои 241 от 8 август 1953 г. Също така се 
посочва, че поп Димнтриевич е неморален, тъй като е видян как от
влича една жена в храсталаците, което е недопустимо за един све
щеник. Накрая на протокола нуа списък на 83 погановчаии - подписка, 
с която те протестират против назначаването на поп Георгия Ди- 
митрнсвич за свещеник в Погановскня манастир.

Макар че преди 50 г. да вярваш в Бога, най-меко казано, е било 
нежелателно, погановчаии все пак са се опълчили срещу разпилява
нето на манастирското имущество, така както сега са против това да се 
преименува манастира.

Получихме протокола с подписката па погановчаии от Владимир 
Иванов, чнйто подпис е на първо място, за което му благодарим.

Пред обайната природа са се кланяли големи 
писатели като Вазов и Константинов, учени като 
Буреш, А. Грабар, Валтрович, Милутинович и др. 
А тъкмо тези дни д-р Спас К. Сотиров издаде 
най-новата си книга: ” Поганово - звено между 
Земята и Небето”.

От девствената красота на манастира и окол
ността му останаха възхитени и 
десетте 
манастир .

Днешните ”божи служители” не са обаче 
първите, които се опитват да затъмнят славата и

участниците в 
провели се досега пленера ” Погановски

Матея Андонов 
от село Поганово

А.Т.

ОПИТЪТ ЗА ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ПОГАНОВСКНЯ МАНАСТИР

НЯКОЛКО ВЪПРОСА ИЗИСКВАТ ОТГОВОРИ
Патронният празник на Погановски манастир - 9 

октомври, бе ознаменуван с редица събития — от |що- 
моцня на книгата иа Спас Крумов Сотиров ” Поганово 
- звено между Земята и Небето”, до тържествената 
литургия в самия манастир, отслужена от нишкия 
владика г-н Иринсй.

И всичко би било нормално и наред да не се бе

над входа в манастирския комплекс, който се намира 
на моста над Ерма, на който пишеше ” Погановски 
манастир” - сега там пише ”Йованов

исторически схеми, стечение на необикновени обсто
ятелства.”

След случилото се и видяното по БК телевизия, 
по локалната кабелна телевизия бе повторено 

още един път, се налагат няколко въпроса: Защо след 
500 години на един свещеник, дошъл в манастира от 
вътрешноста на Сърбия, му хрумва да преименува 
манастира? Защо точно на патронния празник 
настира? Възможно ли е нишкият владика Ириней да 
йе е забелязал, минавайки под надписа, че той е проме
нен? Възможно ли е, ако се знае черковната йерархия, 
той да не е запознат с изявлението на своя подчинен и 
да не го е благословил” ? Защо никой от официал
ните власти не реагира на тази своеобразна прово
кация, имайки предвид видното участие 
честването на патронния празник? И още един въпрос 
- дали някой ще позволи в Сърбия да бъдат преимену
вани Печката патриаршия, ” Раваница”, ” Сопочани”, 
”Дечани”...?

ски манастир”. 
Да напомним, че Погановският манастир е построен 
след 1486 г., а стснописването е завършено през 
томври 1499 г., че е посветен на св. Йоан Богослов.

В книгата си ” Поганово - звено между Земята и 
Небето” Спас Сотиров пише: "Значението на храма 
е, че той е построен по времето на

което
ок-

случило нещо, което възмути царибродската 
общественост, поне онази част, която държи до някои 
местни традиции и стойности. За какво всъщност 
става дума?

В деня на празника по една от най—гледаните 
телевизии в Сърбия - БК телевизия, бе излъчен ре
портаж за Погановскня манастир. На пръв поглед 
нищо лошо. Да, но от внимателното следене на пре
даването

на ма-
една специфична 

историческа епоха - епоха на своеобразна балканска 
денационализация и хомогенизация. Не съществуват 
старите държави на балканските народи, рухнали са 
всякакви граници, по-раншните 
унищожени. Обезсилени са и върховете на правос- 

черковна йерархия. Погановският манастир е 
най-видното, най-личното и най-комплексното дока
зателство и документ за съществуването на един при
чудлив "неконвенционален” исторически откъс, ха
рактеризиращ се с обща съдба на балканските наро
ди, "бизарен” феномен, извън всички досега

световни власти са

лавната на някои все разбра, че един от свещениците в 
манастира, отец Мардарий, предложи Погановският 

да се преименува в ” Йовановскиманасп 
манастир”!?

Нещо повече - същият отец е преправил надписа

*Р

познати А.Т.
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ДИРЕКТОРЪТ НА ГИД ИЗЛЕЗЕ СЪС 
СЪОБЩЕНИЕ

МАРКОВ ПАК "ЗАПОЧВА" 
ПРОИЗВОДСТВОТО

ЦХФ ПРОДЪЛЖАВА ДА ПОМАГА НА С. ЗВОНЦИ

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

ВОДОПРОВОДА - 6000 

ЕВРО Й.д. директорът на димитровградската каучукова фабрика 
ГИД Иван Марков тези дни кой знае за кой път през тази година 
излезе със съобщение, с което приканва работниците да се явят на 
работните си места в началото на следващия месец.

Според Марков, работниците от Службата за поддържане в 
ГИД извършат в момента необходимата проверка на машините в 
цеховете ” Валяра”, ”Платна и фолии” и ”Конфекция”.

Въпреки че ”гумарата” дължи на Електроразпределителното 
огромна сума, Марков твърди, че ГИД ще бъде включен към

От въвеждането на плурализма у нас левите 
политически сили в Бабушнишка община 
слизали от властта, но това

махала Панчннци и т.и.
Само за провеждането 

комуналните работи 
ЦХФ е отделил през тази година

Иван Таковне са
не е притеснявало 

многоброините международни хуманитарно-до
норски организации през последните няколко го
дини да влагат значителни 
пата инфраструктура.

Със значителните

на
за звончанцн и 

други хора, които са работили там над 600 хиляди 
динара.

Организацията е помагала и на отделни лица. 
Така например Мнрча Игиятов

средства в комунал

ен вложения особено се от- с получил сред
ства за възстановяване па една воденица, с която

слектромрсжата.
Според него, хора от фабриката изготвят програма за производ

ство (или, както той казва, бизнеспрограма), с която ГИД ще 
Кандидатства за средства от републиканския и съюзния фонд за 
развитие.

Дали производството в ГИД наистина ще започне до няколко 
дни, остава да се види. В момента обаче едва ли някой сериозен 
човек е склонен да повярва в това. Фирмата е толкова много 
длъжна, че от сумата може да те заболи глава. В ГИД липсва 
интелектуален кадър, а очевидци твърдят, че през последните 
няколко месеца много са били ограбени инструментите и други 
съоръжения в цеховете.

кроява американската донорска 
ЦХФ, а село Звонцн,

организация 
в което живеят предимно 

оългари, имаше късмета да бъде едно от трите 
населени места в Бабушнишка община,
ЦХФ реши да помага.

Звончанцн просто засипваха

възнамерява да започне частен бизнес - да мели 
царевично брашно, да го пакетира и пласира на 
пазара. Ива Величков, самодеен художник от 
Звонцн, е получил средства за изработка на суве
нири и картини, конто ще носят белезите на този

на конто

организацията с 
различни идеи за подооряване на жизнените ус
ловия в селото им. Специалисти, ангажирани от 
ЦХФ, превръщаха идеите 
конто

в конкретни проекти, 
по-късно бяха реализирани на практика. 

Благодарение на ЦХФ през 2001 г. беше ин
сталирано улично осветление в участъка от ре
гионалния път Пирот— Звонска баня—Бабушннца, 
между' с. Звонци и Звонска баня. Той е с дължина 
около 4 километра.

Бяха осветени и улиците в Звонска баня, както 
и в с. Нашушковнца, което е на няколко кило
метра от с. Звонци.

И през тази година американските донори от 
ЦХФ отделиха значителни средства за редица ко
мунални проекти в централното село в Звонския 
край. Построена бе чешма в центъра на селото, 
срещу основното училище ” Братство” бе издиг
ната сцена за концерти, адаптирана бе зала за 
младежите (въведена е вода, подменени са счупе
ните стъкла на прозорците, бетониран е подът...), 
проведни бяха акции за уреждането на местното 
гробище, за саниране на моста, който води към

Б. Д.

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

ОЧАКВА СЕ 
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА 

ТЕКСТИЛКОЛОРПостроената през това лято четма край 
Беринска река

Най-старото бабушнпшко обществено предприятие (заедно с 
ХП ”Лужница”) - ” Текстил кол ор” би трябвало да бъде прива
тизирано до края на тази година, съобщиха от този малък завод за 
лека конфекция, в който работят около 150 души.

Стойността на капитала ще се прецени от държаваната Аген
ция към съответното републиканско министерство, след което ще 
последва аукционна продажба.

Според неофициална информация, има заинтересовани за купу
ването на ”Текстилколор”. Ръководителите на фирмата смятат, 
че приватизацията е единственото решение за фабриката, която 
от години е в незавидно и производствено, и финансово поло-

прскрасен край.
И сега ЦХФ продължава да влага в Звонци. 

Най-значителното капиталовложение несъмне
но ще бъде реконструкцията па местния водопро
вод.

Според Иван Таков, един от най-заслужилитс 
звончанцн за установяването на сътрудничество
то между МО Звонци и ЦХФ, американските 
донори са готови да отделят 6 хиляди евро за тази 
комунална инвестиция.

Проектът за реконструкцията на водопровода 
вече е изготвен и ще бъде извършен през след
ващата година.

Специалисти, ангажирани от донорската ор-

долно тлъмино
ОТКРИТА ПОЩА жение.

От началото на тази година там са приети на работа 35 нови 
работници, които все още не изпълняват трудовите си норми. От 
месец март 2001 г. фирмата работи изключително на ишлеме (лои- 
работи). През тази година ”Текстилоколор” е работил за два 
партьнора - единият от Германия, а другият от Италия.

ПТГ от Враня н ОС в Босилеград реализ
ираха договора си и откриха в село Долно 
Тлъмино поща, която трябва да доближи 
пощенските услуги до хората от това и окол
ните села.

Една от причините за това решение беше 
и спорът дали пощата в с. Бистър да остане в 

или да бъде преместена в Д. Тлъ
мино. За да прекратят спора, пощенските 

и местното самоуправление взеха 
трето решение. Долнотлъминската поща ще 
се помещава в местната канцелария и ще се 
ръководи от шефа иа местната канцелария, 
а печалбата ще делят ПТ1 и ОС.

Преди половин година отборниците на 
ОС поискаха такава поща да се открие и в с. 
Горна Любата, която да е от полза на насе
лението от няколко села, но до момента няма 
никакви резултати.

ганпзация, изготвят студии за още няколко одо
брени от нея идейни проекти. Става дума за сту
дията за уреждане на звонския пазар, за студията 
за комуналните работи, след чисто изпълнение 

училище ще се сдобие с квалификацня-

Б.Д.

местното
та ”училище сред природата”. Изготвя се студия, 
според която халетата за обработка на дърво в 
Звонци скоро трябва да се превърнат в обекти за

Петнадесет
селскоскопанскитова село
производители от 
Димитровград ще получат 

Съвета за устойчиво развитие 
към ИО на ОС подобен кредит не трябва да се

власти
стопанска дейност и т.и.

Няма съмнение, че заплануваното от ЦХФ ще
овце, които дава ОС. Според 
на селото
дава на онези стопани, които по-рано са получавали овце. 
Съответната общинска комисия ще реши кой ще получи 
такъв

бъде реализирано и животът на местното насс- 
чувствително ще се подобри. Във времетолсние

на стопанската рецесия, когаго твърде малко 
ри се отделят за инвестиции както в комуналната, 

стопанската област, помощта» която

кредит. В нейния състав има 5 членове на Съвета за 
устойчиво развитие на селата и двама членове на ИО на 
ОС.

па

та ка и в
оказва ЦХФ на красивия, но затънтения и изо- 

икоиомическо отношение Звонски край,
Б.Д.

Този път за кредитиране на животновъдите ще бъдат 
дадени 60 овце.станал в 

е неоценима.В.Б. Б. Д.

——г-У-— писмено.
Писменото деклариране се върши на 

формуляр № 13 - Списък на предмети, 
пътникат внася временно. Освен 

ят слага

йод.);от личния си багаж,не освен предмети 
могат временно да внесат и предмети, от 
конто се нуждаят но време на престоя

- един велосипед;
- по един спортен реквизит от раз

личен вид;
- спортна лодка с мотор или без него;
- прибор за спортен риболов;
- апарат за подводно плуване с при-

които
заверката на списъка, митничар 
в паспорта бележката ”ПУР” (прнвре- 
мено унсо робу), слага датата

си в нашата страна и то:
- лични накити;
- предмети от ценна кожа:
- два фотографски апарата;
- една кино -камера или видеокамера;
- един бинокъл;
- един преносим музикален инстру-

II всичко
заверява с подписа си.

Физическите лица са длъжни при пъ
рвото излизане от нашата страна да 
рнат временно внесените предмети или 
преди излизане от страната да ги дек
ларират на митницата за обмитяване.

от задължителното 
връщане на временно внесените стоки в 
чужбина правят къмпинг ремаркета, 
яхти и други плавателни съдове, които 
могат да останат в страната под мит
нически контрол и при упълномощени 
предприятия за пазене на такива пред
мети.

бор;
- ками ремарке;
- яхта, платноходка и друг плавате

лен съд.
При влизане в страната нашите граж

дани трябва писмено да дсклартнрат те
зи предмети пред митническите органи.

Чужди граждани са длъжни устно да 
декларират тези предмети пред орган
ите на митницата .

Освен посочените предмети, наше 
или чуждестранно физическо лице 
жс временно да внесе и други предмети 
за лична употреба но време па пътува
нето, като е длъжно да ги декларира

въ-

ВРЕМЕНЕН
ВНОС

мент;
- един портативен грамофон;
- едно портативно радио с касетофон Изключение

или без него;
- един нотративен магнитофон;
- един касетофон;
- един портативен телевизор с видсо-Югославски граждани на временна 

работа в чужбина, както и онези, конто рекордер или без него; 
пребивават в чужбина, за да се учат, на . един джобен калкулатор, 
специализация^! нод., както и чуждее . един преносим персонален комп.о- 

физически лица, които идват в г1,р; 
временно пребивава-

мо-

- Продължаваранни 
нашата страна на - камиони съоръжения (палатка и



ОТ СЕЛО 'Бч ЗА СЕЛО 25 октомври 2002 г.О ШтШ$)

га;,ГаЩсМГотвд»С."риС1тях. Какпо да «времето работил по македонските ми- 
мрянитук, осп.н четири малки нищо дру-

Г0 Гпапипата си е граница и това разбрал му Миланка е на 77 години. Майчиното й 
„ Стойм ф Станойков, който е роден еьрце се разделило на три страни. Две от 
вреди бГгодини в Жеравино, а живее в дт,.церите им живеят в Паланка, едната в 
Паланка. Криво-ляво поддържал си имо- Кюстендил, а синът - в Лескова... Ние

чарите нс нп 
Стана трудно след стълкновенията в 
Македония, когато македонските грани
чари затвориха границата. Сетне малко 
се подобри, хора и сега минават от време 

време, граничарите гледат през нръ- 
това, но границата си е граница -

СТАРЕЕ И 

ИЗЧЕЗВА на
стн на
констатира Янев, конто е бил миньор 
Македония, изкарал пенсия, построил

но

Няколко души, родом от селата иа 
тримеждието, които живеят в Македония, 

са имали ' среща"* Границата с Македония донесе през последните месеци 
с граничарите и съдията за нарушения в 
Босилеград. Според законопредписанията 
глобата възлиза до 9000 динара, но 
понеже се третират като чужденци, им се 
забранява да влизат в Югославия в срок

нови проблеми и патила. Много
къщи са празни, а сайбиите на
останалите са на преклонна
възраст. Едни са болни, на други
се свиват сърца за останалите им
в чужбина деца. от шест до 24 месеца.

На изток с границата с Бъл- Представители на Босилеградска и 
Кривипалаиешка община два пъти досега 
се срещаха и водиха разговори за 
откриване на граничен преход край 
Голеш. Те са поискали от официалните 
органи в държавите си да обсъдят 
въпроса и проблема на хората и да 
открият преход. Още не е известно обаче 
каква ще е съдбата на съвместното им 
искане. "Абе не искаме много, да има 
преход, който да е открит само два-три 
дни в седмицата, от петък до неделя",

гарня, на запад - с Македония,
горе - баири, насам бъзпътис, а в

- старост и безнадеж-сслото
дност. В триъгълника между гра
ниците, сякаш като джоб, се
вмъкнало село Жеравино. Така
преди осем десетилетия го смес
тили хора, които определяли но
вата граница между Югославия и
България, както и след раз
падането на предишна Югос
лавия, когато Македония стана казват жеравинчани.Част от панорамата па с. Жеравино
самостоятелна държава.

Вътре в триъгълника останали само 1 сме стари и за нас е 
късно, но ако не се 
открие преход край 

у Голеш, за хората от 
нашия край няма да 
има живот” - казват

девет домакинства, в конто живуркат 19
души. Всички са на преклонна възраст.
Много къщи останали празни, без хора.
В тях царува времето, а там, където се
изселили някогашните му жители, се

спомени за миналото. Впазят домо- те.вете се крият патилата и мъките на се-
- Никога не е било 

по-тежко, отколкото 
сега. Старост, болест 
и беда ни притискат, 
приближава се краят 
ни. С бабата нямаме 
пенсия. Нямаме пари, 
нямаме дърва, няма 
кой да ни ги набере. 
Двете ни дъщери са в 
Охрид. Поисках со
циална помощ, но 11 
месеца не ме осве-

Е-
■Т-3$

Щ;

и Борис Янев

къща в Паланка, където останали и де- та. Преди два месеца минал „нелегално” домяват какво е стадата му. границата и си събрал джанки. В нача- нало с молбата ми - с мъка на душата 
г _ , лото "а,;,есеца пак я минал, за да свари казва ,1а,”,-старият жител в селото Ме-

~~~
газин е в Долно Тлъмино, отдалечено на Йован Стаменов, но се срещнали с на- * * Д ’
двадесетина километра. Тук е местната шите граничари. Няколко часа били за- 

канцелария и амбуланторията. До по- държани пред заставата. Станойков, ко- 
щата, телефона и осмокласното училище 
в Бистър им трябват още два километра.
След като Босилсградско било 
динено към Югославия, границата мина
ла през Жеравино и училището и църк
вата

Хората като че ли са забравени и от

Банка Николова

все още успява да меси хляб и да пасе 
двете кози, които са основният им 
поминък.

Илиеви казват, че войниците от зас
тавата им помагат.

ляните. Тежка тишина е притиснала 
всичко. Едва ли има кой да я наруши. 
Времето и цивилизацията са спрели. От 
Крива паланка са на двадесетина кило
метра, а от Босилеград, центъра на об
щината, ги делят цели 50.

-Преди тридесетина години в Жерав
ино, както и в съседното ни село Голеш 
се живееше сравнително добре. По-го- 
ляма част от мъжете от целия край из
карваха хляб за семействата си в мината 
в Голеш. Понеже Крива паланка ни е 
много по-близо, мнозина си построихме 
къщи там. Когато мината беше закрита, 
намирахме работа в Кривипаланешко. 
След като се разпадна предишната ни 
държава, пред нас се изпречи още една 
граница, така че децата ни останаха в 
Македония, а повече от плановете ни 
станаха пусти желания - разказва Борис 
Янев, който е на 66 години, смята се за 
най-младия мъж в селото и е председател 
на местната общност.

Хората от тоя край работили, пазару
вали, продавали добитък и строили къ
щи в Крива паланка. Децата им, както и 
в други македонски градове, там се 
учели, женили, омъжвали и свивали се
мейни гнезда. Младостта замина там, 
тук остана старостта. Дойде границата, 
която донесе нови мъки и проблеми на 
хората. Децата и родителите

им

присъс-
-Когато съм болен, извикат лекар по 

е през зимата,телефона. Най-тежко 
когато едвам се пробиваме до автобус и 

. лекар в Тлъмино. Миналата
останали в Долно Жеравино, в Бъл

гария. После в Голеш, със съседите си зима ня
колко пъти на кон ме кара съседът ми 
Борис. Ей, това ли ти е живот... Плаче и 
баба Верка: ” Даваме душите си на Гое

не иска да ги вземе. Има ли

построили ново четнрикласно училище. 
Сега и то не им трябва, няма деца. Кой 
да ги ражда!?

Как живеят хората на тримеждието? 
” Между двете граници сме като риби в 
консерва, като в сандвич, шегуват се хо
рата. Толкова, колкото да им олекне. 
Всичко им е дотегнало. Старостта 
притиснала толкова, че не могат да от
глеждат дори добитък, за да се препи
тават. В селото има около 50 овце, 14 
говеда, 4 коня, няколко свине... Толкова 
има хора и добитък, че всички могат да се 

в обектива на фотоапарат. 
Последното не може да стане, 
повечето са болни и не могат да 
берат на едно място.

Една граница, сега друга. Войниците 
от граничната застава в селото охраня
вали едната, сега и втората. Гледат си 
работата. -Едни минават границата, дру
ги не. Имам двама синове в Паланка, 
имаме къща, третият е в Крива Фея,

пода, но 
някъде по-голяма мъка?”

Тъмни облаци се надвили над селото. 
Отнякъде гавран грачи и прекъсва мъ
чителната тишина. ” Всичко ще свърши. 
Зная само, че няма кой гроб да 
и да ни погребе. Докато дъщерите ми 
разоерат и дойдат през България, ще 
мине седмица... За мен е

ги е
ни изкопа

късно, но за 
останалите хора от нашия край и за де
цата в Македония трябва да се открие 
граничен преход”, с мъка констатира дя
до Методи.

Всички жители

поместят
понеже 

се съ-
на селото потвърж

дават, че без граничен преход и децата 
им нс могат да живеят като цивнли- 

къде са имзовани хора. Няма да знаят 
корените.

Верка и Методи Илиевитам
им станаха но Васко Божилов
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ОТКРИТ Е БЕЛГРАДСКИЯТ ПАНАИР НА 
КНИГАТА

ШшШ о
АМА ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯ! АМА ЧЕ 

ПРОЗРАЧНОСТ!ПРАЗНИК НА 

ПИСМЕНОТО 

СЛОВО
На 22 октомври в Димитровград беше прове

дено заседание на Комисията за изработка 
програма за връщане на майчиния български 
език в

бави, че поради това на коресподснтството ни в 
Димитровград не се доставят и материали за 
заседанията на Общинската скупщина и изпъл
нителния й отбор. Така най-сетне разбрахме 
кой е истинският шеф и на най-важните органи 
на властта в общината, които претендират да са 
демократични.

Демокрацията обаче подразбира и прозрач
ност. Още преди два века великият Волтер е 
казал, че с всички сили ще се бори срещу ста
новището, с което не е съгласен, но същевре
менно с всички сили ще се бори опонентът му 
да има правото публично да изпесе собственото 
си становище. Следователно, като грамотен чо
век и демократ г-н Голубович е могъл, може и 
винаги ще може на страниците на ” Братство” 
публично да изнесе собственото си становище 
относно написаното във вестника. Но не и да 
забранява да се пише. Защото вестник ”Брат- 

” не съществува само заради неколцина

на

димитровградските училища, свикано и 
председателствано от шефа на Комисията - пе
нсионирания гимназиален учител по биология, 
г-н Любомир Голубович.

За съжаление, това е единствената новина, 
която можем да съобщим на читателите. И ни
що повече! Защото г-н Голубович, който е 
председател и на управляващата политическа 
организация в общината - Съюза на граждани 

Цариброд’ - изгони нашия кореспондент от 
което не беше за|

* Повече от 360 югославски и
* "Братство" отново чуждестранни издателства 

на панаира в Белград

Нан-голямита културна манифестация в Югоизточна Европа - 
Белградският панаир на книгата - беше открит във вторник 
вечерта с музиката на Едвард Грнг и поздравителни речи 
ните гости на манифестацията от Норвегия.

Цяла една седмица - до 28 октомври посетителите 
възможност да обикалят халетата 1 и 14 
които над 360 издателства 
най-новата

на почет-

заседанието? 
там

ще имат 
на Белградския панаир, в 

от страната и чужбина са изложили 
си продукция. Това ще бъде истински празник иа 

писаното слово и на многобройни контакти 
писателите с любителите на книгата.

срито, защото 
останаха колегите от РТВ ” Цариброд” - 

Весна Алексова и Славиша Миланов.
Господин Голубович направи това пред чле

новете на Комисията, представителите на учи
лищните отбори и директорите на гимназията и 
на основното училище в града. С изключение 
на директора на гимназията Мнлисав Николов, 
който, в ролята на домакин, коректно се извини 
на кореспондента ни, всички други мълчаха.

Нелепата си постъпка въпросният господин 
обоснова с недоволствието си от това как ” Бра
тство” отразява събитията в общината и до-

на издателствата и

ство
местни лидери, а преди всичко заради народа - 
демоса.

Напразно вярвахме, че времето на Шешел и 
на прословутия му закон за медиите е отми
нало. Очевидно сме се излъгали!

РЕШЕНИЕ НА ПРОСВЕТНОТО МИНИСТЕРСТВО

ОБУЧЕНИЕТО В ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА 
В БОСИЛЕГРАД И ДИМИТРОВГРАД ДА 

СЕ ПРОВЕЖДА НА МАЙЧИН ЕЗИКВремето иа прехода и времето, което го предхождаше, доведе 
много издателства в твърде тежка обстановка. Това с особена сила 
почуетваха най-големите издателства у нас, които няколко де
сетилетия след Втората световна война отчитаха изключителни 
резултати. Днес тези издателски къщи са на колене и само със 
самоотвержен труд и увереност, че без промени няма напредък 
постепенно се придвижват нагоре., Неголямата, но подбрана про
дукция, представена на Белградския международен панаир на кни
гата е доказателство за техния труд.

Белградска "Просвета” и този път се представи с блестящата 
”Най- ...”, в която са събрани истински бисери -

и есета от наши и

*Дежка Георгиева, педагогически съветник: - Сгрешили са в министерството, става дума 
българският език да получи статут на майчин език

” Въз основа на член 5 от Закона за основното 
образование Министерството на просветата и 
спорта е съгласно учебният план и програмата в 
общините Босилеград и Димитровград да се реал
изират на майчин български език”, се казва в 
одобрението на просветното министерство на 
Сърбия, подписано от помощник-министъра м-р 
Желимир Попов.

- В министерството са сгрешили, - каза педа
гогическият съветник Дежка Георгиева на съб
ранието на Комисията за подготовка и реализи
ране на обучението на български език към ОС в 
Босилеград, която е същевременно и неин пред

седател. - Става дума за това българският език да 
получи статута на майчин в основните училища в 
тези две общини. Всъщност и становището на 
нашата комисия е обучението на майчин език да 
започне от следващата учебна година - най-нап
ред от първи до четвърти клас, като след това 
продължи и в горните класове.

Членовете иа комисията заеха становището, и
си поредица 
подбор на иай-добрите разкази, стихотворения
чуждестранни автори.
"Просвета” се гордее и с лексикографската си продукция и с 
капиталното си издание ” История на сръбската литература от 
Йован Деретич.

За първи път след повече от едно десетилетие на Белградския 
и издателството на българите в

програмата, според която българският език ще 
получи статут на майчин в основните училища 
Босилеградска община трябва да запо*Тие да се 
прилага от ноември. Програмата определя да се 
увеличи броят на часовете по български - от пър
ви до пети клас да се преподава 5 часа седмично, а 
от шести до осми - по 4. Досега в първи и втори 

учеше по 2 часа, в трети и четвърти по 3,
3 часа.

(•;

панаир на книгата се представи 
Югославия ” Братство” от Ниш.

Дали просветното министерство наи
стина е сгрешило, както каза Георгие
ва, или се създава допълнително нап
режение, до момента не е известно. 
Вярваме, казаха някои от членовете 
на Комисията, че не става дума за гре
шка и трябва веднага да започне нео
бходимата подготовка за провеждане 

на майчин език -

клас се
в пети, шести и седми по 4, а в осми клас 
В този случай в първи и втори клас сръбски език 
ще се учи 2 часа, от трети до седми по 3, а в осми

БРАТСТВО НА 
БЕЛГРАДСКИЯ ПАНАИР -2 часа.

Комисията предложи до края ва тази учебна 
година българският и сръбският език да се учат в 

по три часа, понеже, както беше под
чертано, обучението но досегашната програма се 
провежда вече два месеца.

След повече ог едно десетилетие издателството на българите в 
Югославия ” Братство” от Ниш отново се представя на една между
народна изложба на книгите - традиционния панаир в Белград, които 
беше открит в началото иа седмицата.

”Г.иатство” е изложило част от досегашната си продукция 
щанда па издателството ”Малн Немо” от Папчсво. Централно място 

стихосбирката "Лирика” - избрани стихотворения от Биляна 
” Българеката поезия от втората 

съставено от Марии Младе

на обучението 
министерството да подсигури пари за 
превеждане на учебници и за 
подготовка на учителите.

осми клас

па
В.Б.

заемат
Цветкова-Антова и антологията

XX пек”, двуезично издание АНКЕТА МЕЖДУ ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ УЧЕНИЦИполовина на 
нов к Татяна Дункова.Панаира могат да си купят с намаление следнитеПосетителите на 15, 6 НА СТО ОТ СРЕДНОШКОЛЦИТЕ 

КОНЗУМИРАЛИ!? ДРОГА
книги:

Брй-тстШ
Когато става дума за наркоманията, резулта

тите от анкетата гопорят например следното: 15,6 
на сто от димитровградските средношколци вед
нъж или

И Димитровград само 12 на сто от младите па 
12 и 18 години не са консумираливъзраст между 

алкохол.'• ^ V Това показва анкетата, проведена от 
екип за профилактика и борба няколко иъти са употребявали някакваКоординационния 

с алкохолизма, нарокоманията и проституцията, 
сформиран от НО па ОС в Димитровград преди 
месеци като съвещателно тяло.

От анкетата, реализирана от членовете па еки
па с помощта на сътрудници от димитровградското 

и местната Гимназия, стана ясно

дрога, а сред тях има и такива, които редовно се 
дрогират; 4, 4 на сто от учениците в гимназията, 
които са употребявали наркотици, са направили 
това в училището; 38 па сто от учениците мислят, 
че броят па наркоманите п Димитровград е иез-

че тойначитслен, докато 34 па сто от тях мислят,основно училище 
следното: 2 иа сто от средношколците редовно са 

часове са в града; 50
е голям...

Що се касае до секса 6 на сто -от седмоклас
ниците, 20 на сто от осмокласниците и 40 иа сто от 
средношколците са дали отговор, 
сексуални отношения. Иитсреспо е н сведението, 
че 63 на сто от средношколците и учениците от 8 

основното училище са па мнение, че ли»-

" по» девойче” - сборник нярод.ш^от^нш^Бошшегрядско,
съставен от Вукина Иванова д „ Сърбия; "Съвременни
литературното творчество п.г х границата” - сборник от разкази
македонски разкази , Някьд I Легенди и истини от

!щъпнеш5син'иирчето” «V Повици Ивано» и ” Безсъници” от Мила 
Касов.

пияни, когато във вечерните
на сто от средношколците консумират най-много 
алкохолни питиета по време на домашни забави 
(” журки”); 40 иа сто от средношколците 
като причина за напивани скуката; 85 па сто от 
родителите на учениците както от основното, така 

гимназията, никога не са виждали децата си в

чс вече са имали
посочват

клас па
бовта нс е необходима при сексуални отношения.

Р. Д.и от
пияно състояние...

В.С.Б,
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ИЗЛОЖБА В ДИМИТРОВГРАДСКАТА 
ГАЛЕРИЯ

&МШШЙИ)__________________
ИНТЕРВЮ: АЛЕКСАНДЪР ЗАХАРИЕВ-КАЗМИР, УЧАСТНИК В МЕЖДУ

НАРОДНИЯ ПЛЕНЕР В КЮСТЕНДИЛ
ПОЛСКИ ЦВЕТЯ - 

НЕЖНА ПРИКАЗКА"ЩАСТЛИВ СЪМ, ЧЕ И МОИ 

КАРТИНИ ЩЕ ИМА В ГАЛЕРИЯТА 

НА МАЙСТОРА
седмица в Г радската галерия в 

изложба на аранжирани сушени полски 
от любител-

миналата15 края на
Димитровград бе открита
цветя II други красиви полски растения, сътворени 
ката на цветята, растенията и природата Грана Иерович.

Авторката живее сега о Пирот, но дълги години е живяла и 
Димитровград и работила в ” Градия .

” Желаех да направя от природата градина, в която ще поканя и 
„ас, съкни мои приятели и бивши съграждани. В тази своеоора н.а 
градина аз се чувствам приятно. Искам и на вас да ви е приятно и 
да споделите с мен радостта, която изпитвам , каза на открива- 

изложбата г-жа Перович.
е първият град, в който тя организира своято 

приказка”, която ще продължи 
Б. Д.

Приключи първият международен пленер "Следовници на Майстора , който се пР°'в®^е 
от 5 до 18 октомври в Кюстендил. Босилеградският художник-любител Александърза- 

- Казмир е един от участниците в пленера, който е основан в чест н
художник Владимир Димитров

Община Кюстендил Кирил

хариев
годишнина от рождението на именития кюстендилски 
Майстора. Пленерът се проведе под патронажа на кмета на 
Алексов, а сред участниците имаше художници от Китай, Германия и България.

Художниците, участвали в 
пленера, същевременно са н не
гови основоположници, за кое
то получиха символични дипло
ми от покровителя на пленера.

* Г-н Захариев, как попад
нахте сред участниците в 
кюстендилския между
народен пленер?

- В рамките на крайгранич
ното сътрудничество между Бо
силеград п Кюстендил Центъ
рът за култура се представи пр
ез месец август със своя худо
жествена програма заедно с фо
лклористите си, а пък ние със г

пето па
Димитровград 

изложба ” Полски цветя - нежна 
до края на този месец.

ВРАНЯ
и"Борини театрални дни

Град Враня отново е театрален център на Сърбия. Гук се провеж
дат традиционните ” Борини театрални дни , посветени на великана на 
сръбската литература Бора Стаикович.

По повод 22-га поредна театрална манифестация във вторник в 
Народния музеи във Враня беше открита изложба на платна на кос- 
тюмографа Зора Живадинович-Давидович, след което ансамоълът 
Звездара театър от Белград представи пиесата Доктор Шустер

До края па тази манифестация ще се представят и местния театър 
” Бора Стаикович”, Народният театър о г Лесковац, народният театър 
”Тоша и оваиович”от Зрепяпин, театърът ”й оаким Вуич от Кру- 
шевац ” Ателие 212” от Белград, Културно-информационният център 
от Скопие и Белградския драматичен театър. Враиянските любители 
на театралното изкуство ще видят общо 15 представления, в които ще 
играят такива великани на актьорското майсторство, като Петър Крал, 
Светлана Бойкович, Богдан Днклич, Катарниа Жутич, Миряна Кара

на

Станислав Тодоров имахме съв- 
местна изложба. Вероятно са- И' .
мата изложба е имала добър 
отзвук н посетителите, които са 
идвали да видят картините ни 
определено са ги харесали, за да 
ни поканят отново в града си. 
Във всеки случаи идеята идва 
оттам. За мен беше чест да .учас
твам в един такъв пленер и не 
крия удоволствието сн от факта, 
че всички участници в пленера 
сме и негови основоположници. 
Това е голямо признание не са
мо за мен, но и за Босилеград.

* Като художник-аматьор 
творихте картините си 
между професионални 
художници от различни 
страни. С какви впечатления 
се завърнахте от пленера?

- Бях приет като истински 
професионалист и от участници
те в пленера, и от организато
рите. Щастлив съм, че две мои 
картини ще бъдат запазени в га
лерията на Майстора. Що се от
нася за организацията па плене
ра, впечатленията са ми изк
лючителни. Мога да кажа само 
похвални думи. Вероятно, за- 
щото пленерът е пръв, може бн 
п защото е международен, по оп
ределено в организацията му не 
липсваше нищо.

Между другото, продължени 
са връзките, сътрудничеството 
и приятелството с художници от 
България, а също така и с хора
та от Германия, а особено много

от КитайАлександър Захариев (в средата) с художници

иовичи други.
На 30 октомври поетическа вечер във Враня ще има 

сръбски поет Магия Бечкович.
и големият

Рисувам пейзажи с маслени бои върху платно, 
вдъхновени от мотиви от нашия край, по някакъв 
начин те са свързани с нашето село, хората, обичаите, 
с тукашния бит, така че всеки един от нас може да 
намери нещо сходно и близко в тях, да ги почувства 
като свои. Абстрактното изкуство, абстракните мотиви 
все още са ми чужди. Може би още не ги разбирам, за 
да мога да работя с тях, а пък ако аз не ги разбирам, 
как ще ги разбере обикновеният човек, който очаква 
от мен някакво послание - казва Захариев.

Димитровградсият скулптор 
Димитър Илиев 

| завърна от Младеновац, 
където участва в шестнадесетия художествен пленер 
"Младеновац 2002 г".
В него участваха девет професионални художници от 
страната. Илиев е сътворил в Младеновац едно платно, 
няколко рисунки и няколколко скулптури.

неотдавна се

с художниците от Китай, от кои- ванис и понякога тези, които пя
то получих специална покана да 
бъда техен гост. Но тъй като за
сега нямам такава възможност, 
посещението ми в Китай остава 
само една мечта.

* Какво избрахте да нарису
вате по време на пленера?

- Моите картини са свързани 
с Босилеградскн кран. Едната се 
казва "Босилеградскн мотиви”, 
а другата - "Драговищица”, в 
която реката всъщност предста
влява една символична връзка 
между родния ми град и Кюс
тендил.

* Кое според вас е по-важно 
за един художник - дарбата 
или образованието му?

- Определено дарбата, защо
то образованието сн е образо-

мат теоретични знания, се спра
вят по-добре от академично об
разованите, конто никога не си 
признават това. Едни Вай Гог 
едва ли е имал академично обар- 
зование и докато е бил жив, не е 
продал пито една картина.

* Участвали сте в няколко • 
изложби досега. Имате ли 
някакви планове в тази 
посока?

Б. Д-

БЛАГОДАРНОСТ
За да се превърне премиерата на книгата " Поганово - ! 

звено между Земята и Небето” (състояла се на 9 октомври |/ 
т.г. 6 Цариброд) 6 сърдечна, ошрадна и полезна вечеринка, ! 
заслуга имат както рецензентите академик проф. д-р Бо- : 
жидар Чурчич и проф. д-р Йовап Чирич, така и актрисата \ 
госпожица Велчева, а също и донорите, които с готовност | 
подкрепиха материално манифестацията: " НЕНА-ТЕКС', 
Частна търговия "Драган", Хлебопекарница ОГИ, Госшилни- 
чарско-туристическо предприятие " Балкан" и Центърът за 
култура в Димитровград. Особено ценно беше присъствието 
и на гостите и посетителите, които удостоиха с внимание 
поканата за участие 6 премиерата.

С най-голямо удоволствие и почит изказвали благодар
ност на всички.

Организаторът Народната библиотека в Димитровград

- Това ми е второ участие до
сега на пленер. Първият беше в 
Босилеград през 2000 година с 
художници от Ниш. А изложби
те са няколко. Имахме две изло
жби в Мултикултурння център 
в Белград през март и юни, че
тири изложби в Босилеград, ед
на във Власотинци и последната 
беше в Кюстендил.

В момента имам официална 
покана за изложба в Крагуевац, 
за която трябва да намеря спон
сор, който да поеме финансови
те разноски за транспортира
нето па картините. Също така 
планирам и една самостоятелна 
изложба в Босилеград, която ще 
бъде по-различна от досегашни-

и авторът

МОБИФОНИТЕ

ВСИЧКИ 

ОБЛЪЧВАТ I
Едни твърдят, че мобнфо- '• 

ните облъчват и са вредни за Г 
здравето, а други - облъчват, * 
но не са вредни. Всички са съг- ] 
ласни с това, че всички облъч- : 

. ват. Най-важният въпрос оба- •
■ че е какв“е облъчването н доколко то е вредно за здравето па Г 
. хората. Общоприетият стандарт за облъчването е абсорби- : 
: раната енла (8АК), която се изразява с мерната единица ват на | 
; едни килограм (УУ/кр). Европейският стандарт толерира об- : 
: лъчване от два УУ/к8, докато в САЩ и в Австралия са по- ! 
I строги - до 1,6УУ/кр.
; Мобилният телефон ”сименс МЕ45” нма САР 0 98\У/к» ■ 
; моторола Т192” - 0,87, "сонп-срнксон Т681” - 0,38', "пипа- : 
: соннк ГД-75” - 0,83, ” ериксон Т39” -1,60, ” алкател 51Г - 0,30, : 
; нокиа 3410 ’ - 0,81, а ” нокна 8910” само 0,26 УУ/кр. :

те.
* Босилеград все още няма 
галерия. Каква подкрепа 
всъщност имат босилеград- 
ските художници?

- Засега голяма подкрепа ни 
оказва Общинската скупщина, 
естествено, според възможнос
тите си, като организира излож
би, пленери и подобни меро
приятия. Помагат пи също така 
и хората от Центъра за култура 
- с тяхна помощ бяха организи
рани всички изложби.

К. Велинова
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.5Г?*?*??НСТВОТО " ПЪТЕВОДНА ЗВЕЗДА
Словенци и югославяни”, в Люблянския местен дом в е отбелязва първата си победа с 9:0. Игрището му държава е основана на югославската идея. Тази идея

която подчертава необходимостта от създаването на М МЯСТОТО "а ССП1М|||"а Технически факултет, трябва да доминира в техния живот”. Пишейки за про-
федерацня на южнославянските народи Затова двете световни воини Югославия е един от възгласяването на Югославия, парижкият ”Авнир”
австрийските власти са го арестували и ин-гет.,,.,., а1,-Успяшнитс югославски клубове в страната и на смята, че в него "трябва да се вижда едно събитие,
Югославянството постепенно се превръща в „ътеГдйа Ме*ДуПарОД,,ата а1’еаа- което ще и»,а голямо значение за Европа”.
звезда не само за интелигенцията но и за шиповете те,,еш'е на времето държавата на обединените Самият израз Югославия е сложна дума. Тя е съз-
народни маси. ’ * южни славяни променя името си в Югославия. Това е дадена като към съществителното” славия” е добавена

До обединяване на южните славяни и създванет направено въз основа на Закона за названието и раз- представката ”юго”. Тази представка означава някои 
общата им държава се стига в края на Пгпмт. ° ^ пр®деленнсто ,,а Кралството на управителни области, с или нещо, ” което се намира на юг, което идва от юг или 
товна война. Официалното й название е би по К 3 СВ° които ,,азваиието на държавата Кралство на СХС е се касае за юг”. Следователно, в най-широкия смисъл 
на сърби, хървати и словенци. Новата т то аЛСТВ° проме,,епо в Кралство Югославия. Тържественото на думата, изразът ” Югославия” означава общност на 
възгласена по тържествен начин на 1 дегемвпи ТоТх "рОВЪЗГЛа^ява,,е става на 3 октомври 1929 година в южните славяни. Тя може да се основава на духовното 
година в дома на Алекса Кръсманович на ппотоп ”Т елгРаД- 1 ова ва>кно историческо събитие получава им, етническо, териториално, държавно* политичсско- 
разие” в Белгоап Такт т т-г.».. * Щ‘А С" голям ОТЗВУк и сред вътрешната, и сред международ- правно и всеки друг вид единство. Названията ”югос-
практика беше В ИСТОр,1ЯТа ,,а ,,ата общественост. лавянин” и ”югославянка” могат да означават дър
то единство и сплотеност 3 3* юж,,ославя,,ско’ 15 боря си от 4 октомври 1929 г. загребските ”Но- жавна и етническа принадлежност (поданство и нацио-

вости поместват статия, озаглавена ”Дело с голямо налност). За съществуването на ”югославянин” като 
историческо значение , в която се казва, че ”югослав- етноним свидетелства и фактът, че около три милиона 
ската идея трябва да означи срива на всички племенни граждани (в предишна Югославия, бел. н.р.)се писаха 
заолуди . Люблянското ”Утро” пише: ”Ние получих- по националност югославяни.
ме югославско име с такъв смисъл и с такова значение, Югославия повлия и върху южнославянската нацио-
каквито искаше цялата ни национална общност през пална антропонимия. Под нейното пряко влияние се 
великата освободителна борба”. Тогавашният бел- роди и личното име Югослав, а с наставките -а и -ки за 
градски ежедневник ” Време” подчертава, че ”с новото женски род са създадени женските имена Югослава и 

се цели да се изрази единството на народа и па Югославка. Умалително име от Югослава и Югославка
е Юга, а от Югослав - Юго и Юга. Същевременно Юга е 
умалително име и за всички институции с името Югос
лавия и особено за държавата Югославия.

Край

3 Авторът е новинар от Белград

На

За първа официална институция с името Югославия 
в новосъздаденото Кралство на СХС се счита 
именният спортен клуб, основан в началото на 1919 
година. С това име спортната младеж е била предвест
ник на последвалите политически промени и прие- 
мането на това име за названия на цялата държавна 
общност.

Учредителното събрание на спортния клуб "Югос
лавия” е проведено в кръчмата "Сабя Димиския”, на
мираща се на тогавашната улица ”Крал Александър”. 
Пръв председател на скупщината е бил Данило Стоя- 
нович - Чича Дача, а подпредседател - Душан Глишич. 
Секретарската длъжност са поели Бора Йованович и 
Драгослав Васоевич.

Първия си мач отборът играе срещу английски вой-

едно-

име
държавата и символично да се изрази и идеята за равен
ство, равноправие и братство между всички южни 
славяни - сърби, хървати и словенци”.

За това събитие в парижкия ” Журнал дьо Деба” е 
обнародвана статия, в която се казва: ” Името Югос
лавия материално не променя съществуващите факти, 
но в духовен смисъл няма да бъде същото. Тяхната

ЦАРИБРОД Е МОЯТА ВТОРА РОДИНА
През май 

1984 година 
Грнша посети 
София в съста
ва на една съ
ветска делега
ция на ветера
ни от войната. 
Ние, неговите 
приятели и ар
менската общ
ност, го посре
щнахме шум
но. Беше наг
раден по слу
чай 40-годнш- 
ннната от по
бедата над фа
шизма.

През 1990 
година го посе
тихме заедно с

знаем как да се свържем-в бъдеще. Така 
40 години нищо не знаехме за Гриша.

След много време, след много прев
ратности, когато започнаха да се пишат 
книги и статии във вестниците за близк
ото историческо минало, оживяха и спо
мените за Гриша. Журналисти и негови 
приятели - бивши партизани, започнаха 
да ми се обаждат, предполагайки, че аз 
или моето семейство имаме някакви свс-

На 12 септември 1944 година в Цари
брод се формира Първа царибродска 
бригада главно от младежи доброволци. 
Мнозинството партизани от Цариброд- 
ския партизански отряд "Момчил вой
вода” също влизат в състава на брига
дата и заемат командирски длъжности в 
нея. Тук е и Гриша, заедно с другарите си 
от отряда и останалите приятели от Ца
риброд.

На 26 септември бригадата тръгна на

N йИ: л>й»/й1
\ <ш

дения или връзки с него или с негови 
близки в Грузия. Но освен двете снимки, 
които бяха поместени в миналия брой на 
"Братство”, нямахме никакви други 
дения. По едно време някой беше пуснал 
слух, че някакъв пиротчансц от артил
ерийската бригада казал, че Гриша заги- 

едно сражение на фронта. Но кой е 
този човек, кога, къде и как е станало 
това не се узна. Колкото вярвах, толкова 
се и съмнявах в тази версия. През 60-те 
години направих запитване чрез Черве
ния кръст, ходих в Съветската легация в 
София, но не получих никакви сведения.

Генерал Димитър Георгиев, бивш 
партизанин в Михайловградския парти
зански отряд, но време на съвместни ак
ции с Царибродския отряд се сприятелил 
с Гриша и в една своя книга поместил 

— бил

фронта, тържествено изпратена от граж
даните на цялата околия, а гимназиал
ната музика я оглавяваше, свирейки мар
шове. От Пирот, докъдето беше прехвъ
рлена с влак, бригадата тръгна към Ба- 
бушница, пак съпровождана от учениче
ската музика, с която напоследък се раз
делихме, понеже вече навлизахме във 
фронтовата зона. Откъм Бела паланка 
се чуваха далечни топовни гърмежи.

Гриша оглави една група доброволци 
разузнавачи, която се движеше пред бри- 
гадата и разузнаваше терена, където тя 
трябваше да мине. В Червената армия 
той бил полкови разузнавач

изпълняването на такива задачи,

ттт
1 СЯсне-

±21 ■У
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Ама/ Акопович Л/опян - Гриша, четвъртият отляво със свои 
//рия/пели партизани при посещението му в София през май 1984 

година. Вторият отляво е генерал Димитър Георгиев

:й
■V

нал II

впи, където току-що се преселил след 
пенсионирането си.

Става ясно, че Гриша е А гаси Акоп- 
Акопин. Името Гриша си избира

брат в Ереван. Посрещна ни смоя
цялото си семейство - сърдечно, емоцио
нално. Здрав, жизнен, пъргав - такъв, ка- 
къвто го бяхме запомнили преди 40 го
дини. Помни всички приятели от Цари
брод. Радва се на успехите им, когато му 
разказвахме кой къде е и какъв е станал.

-.Цариброд е моята втора родина - 
заяви той на тържествената вечеря, ус
троена но случай нашето пребиваване.

В едни труден момент за населението 
от Царибродския край Агасн Акопович 
Аконян - Гриша отдаде много сили и

ович
като псевдоним в чест на по-малкия си 

обичал. Роден е 1922и имаше брат, когото много 
година. В Грузия завършва псдагогичес- 

техникум. През 1941 година постъпва 
доброволец в Червената армия. В 

едно ръкопашно сражение с хитлерис
ти^ през 1943 год. е улучен в главата, 

и зашеметен пада в плен и го 
в пленнически лагер. При

опит в
който предаваше и на младите цариород- 
ски фронтоваци. Първите си сражения с 

войскови части бригадата

ки
катонего. ' Този разказ 

арменския вестник ”Ерс- 
, излизащ в София. Така арменската 

общност в България за пръв път узнала 
за Гриша и потърсила от автора на кни- 

по-обширни сведения за него, но той 
При едно

републики през
посетил в Тби-

разказ за 
преп 
впи"

германски
имаше в борбите за освобождението на

освобож-
нечатан в

Власотинцн, а след това и за
Ниш. Към края на месец ок-

ранен 
закарават
транспортирането за Германия на цари- 
бродската гара уеднява да избяга. През 
ноември 1944 година, след престоя му в 
Цариброд, в Царибродския партизански 
отряд, Първа царибродска бригада и ар
тилерийската бригада в Пирот, 
минава към Червената армия, в която 
като командир на танк участва в ос
вобождението на Унгария, Австрия и 
Германия. През 1947 година е демоби
лизиран с чин старши лейтенант и зами
нава за родния си град Ахалкалаки, 
където 35 години бил директор на потре
бителска кооперация. През 1984 година 
се преселва в Ереван със своите 4 деца.

дението на 
томври в 22 дивизия бяха извършени нре- 
групировки, в рамките на които Първа 
царибродска бригада беше включена в 
Осма сръбска пехотна бригада. Гриша 
беше командирован в иовоформиращата 
се артилерийска бригада в Пирот, к ьде- 
то е назначен за командир на батсрся, а 
ние, 7 души, бяхме върнати в Цариброд,

включиха в организирането и 
провеждането на мероприятия, кои го 
преминаваха под лозунга "Всичко за 
фронта - всичко за победата . Така от 
ново се разделихме с Гриша. При раз
дялата на стадиоНа на "Железничар в

младежки жар за издигането на пре
стижа и доброто му име. Бори се честно, 
беше образец за човещина, морал и 
достойнство. Нека но случай 80-годиш- 
иия му юбилей да му изкажем 
благодарност за всички добрини, с които 
го помни нашият край.

гата 
не знаел. пътуване в 

1984закавказките 
година генерал Георгиев 
лиси редакцията на вестник Зора вос- 
тока” и разказал на главния редактор 
своите спомени за Гриша. Сз.в вестника 
след това излязла статия със заглавие 

Ксворк Ак- 
към

нашатаотново

- Край -където ни ” Къде си партизанино 
онян?”. Виждайки приложената

живеещата в Тбилиси
Ранко СОКОЛОВ

(Бележка па редакцията: Адресът
мерът на телефона ни Агасн Акопович 
Аконян - Гриша се нклтрат в редак
цията на вестника.)

статията снимка, ^
негова сестра се провикнала: Какъв ти 
Ксворк, че това е моят брат А гаси. 
Така Гриша е разкрит. Вестник Комсо
молец” направил интервю с него в Ере-

и но-

зави-Ниш не знаехме, че се разделяме 
маги, та не си разменихме адресите, за да )
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ЧЕРВЕНА КНИГА - СБОРНИК ЖАЛЕЙКИ ЗА ЗАСТРАШЕНИ И ЗАТРИТИ БИЛКИ

ХИЩНИКЪТ Е ЗАТРИТ - БЪЛХИТЕ ОТДЪХНАХА
телките от Велико село иДАКИ ИЗПАДНА ВЪВ 

ВЪЗТОРГ
строеж, физиология и начин па преживя
ване. Крунзиг Дори си перат ^^й**4*;

Тюхкат се сега ботаниците и различни дрехи зимно време 
министерства, ведомства и институции за лошо в неподвижните 
проявеното к ъсогледство, надявайки се, топли окиа пак да се про- 1 
че последният индивид алдрованда се е вери дали алдрованда га е 

неизследвано блато, преживяла.

ЧЩр**Историкът Станев описва прежнвява- 
Даки Йорданов, косато досег- Рисунка на алОровандата от Червената книганпята на

нал средището на Драгоманското блато.
по следния начин:

” Бяха вече час или два откакто газе
ше, време бе да излезе на брега, да хапне 
нещо н да наобиколи към западния кран. 
Тон се огледа. Намираше се към средата 
на блатото, сред най-трудно достъпните 
му части. Откъсна с досада няколко на
хални пиявици от краката си и бавно 
тръгна напред, опитвайки дълбочината е 
дългия прът. С труд премина гъста тръ
стикова преграда и се озова сред дълбоко 
водно пространство, заградено отвсякъ
де с високите й стъбла. Накъде да поеме?

запазил в някое
Слаба утеха - човекът успя за кратко Най-благоиадсждно е

да преобрази природата. Бсровишкото езеро. Слабо посещавано,
да го наречем девствено, неизследвано от неизвестният

50-200 м и допълнил родовото с лично, видово, име
А1с1гоуалс1а

А1с1гоуапс1а в чест на видния италиански 
Улисе Алдрованди. Светов- 

систсматик Карл Линей
натуралист

време напълно
Горчивината нараства, когато практика
та показа, че дъното на изсушените бла- биолози. То е с широчина

дължина от 500 м до 3 км, средно 800 м, в 
годишния сезон

уемсиюха. Билката станала 
и уемсиюха. Но Линей направил грешка. 

Конкавните, издълбените полукълба на 
го залъгали. Той смятал, че ал

та е силно засолено от утаечни минерали 
н затова станало малодобивно, че вместо 
оран са получени слатипн...

зависимост
^ Т петурата

дровандата хваща жертвите с мехурче 
(уеяюиют). Всъщност тя улавя насеко
мите подобно на ръкопляскане 
затваряне на капаците при миди.

ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ 
ПОСЛЕДНИ УБЕЖИЩА или на

Според изгледа, геоложкото потекло, 
географския амбиент, количеството иДа се върне назад или да преплува? 

” Чакай” - спря се внезапно той - ”та
ЗАСЛУЖАВА ЛИ 

АЛДРОВАНДАТА ТОЛКОЗ 
ГЛЪЧКА?

разпределението на водните запаси в 
Драгоманското блато, но аналогия, вър
ху територията на Източна Сърбия евен- I
туалнн скривалища на алдрованда биха 
могли да бъдат Власинското езеро, Кру- 
пското мочурище недалеч от Пирот или 
Бсровишкото блато под северните скло
нове на Влашка планина.

Вземе ли се под внимание, че преди 
половин столетие днешното Власинско 
езеро представлявало източено торфи
ще, проснато по дъното на импозантна 
земна депресия, че се напоявало със сту
дена вода, че в него обитавала щука и 
прочее, малка е вероятността тук да ви
рее алдрованда. Особено като торфище
то се превърна в изкуствено дълбоко ез
еро с изменени жизнени условия, негодни 
за съществуването на алдрованда. Вп
рочем, актуалнитс щателни проучавания 
на ботаничката от Белград проф. Йелена 

Блажснчпч п сътрудника й 
Владимир Ранджслович из
рично показаха, че във Влас-

това... това е алдрованда!”
- Тя е! Тя е! - разнесе се гласът му над 

блатото...”
Загубата на всеки вид растение

на биосфериите
е неп-

ЕДНАКВО ТЪЖЕН КРАЙ реболио осакатяване 
функции поддржащн живота. Недоста
тък е и за човешкото знание и практика,Възторг обзел Дакн Йорданов дето 

изпълнил целта - намерил и в България 
търсената зелена хищница. В този час 
дори и не му хрумвало, че ще дойде ден 
алдровандата от Драгоманското блато да 
се превърне в далечен (йислсн образ. Пе
чалната съдба на водните бпотопн, оби
талищата на алдровандата в Сърбия, 
сполетя и блатото в съседна България - 
и то бе неразумно изсушено с намерение 
да бъде превърнато в орна площ. Малк
ото останала свободна вода пък бе силно 
замърсена и допълнително причини ги
бел на алдровандата, билка с уникален

защото веднъж изчезнал вид никога, по 
никакъв начин не възкръсва отново. То
ва ще рече, че затриваме на алдровандата 
в средищната част на Балканите лишава 

I домашните изследователи от възможно- 
| стта да проучат с какви ензими и при как

ви условия тя хоспитализира (разчленя
ва) тъканите и клетките на жертвите. А 
резултатите от подобни проучвания мо- 

валежите. Дълбоко е от 3,5 до 12 м. Дали гат Да намерят приложение във фарма- 
Беровишкото езеро (блато) ще се окаже цевтиката, медицината, 
последно убежище на алдровандата у нас химическото рециклиране на отпадъчни- 
и в източната част на Балканите задний 
час е да бъде проверено. Ботаниците 
много пропускат, задето още не са по
ходили Беровишкото езеро.

Карти на изчезналите находища на 
алдровандата в Сърбия

технологията.

те материали и прочее....
Още един момент не е за пренебре

гване. Алдровандата може да се отглеж
да лабораторно и практически като ат-нна алдровандата я няма.

Флората на Крупското 
мочурище пай-обстойно е 
изучавал ботаникът Алекса
ндър Гигов, роден в Цари
брод. Там той констаитирал почти до края на XVII столетие е била 

непознато на хората растение. През 1696 
лен вид, например северната г. я намерили в Индия и й дали наз- 
върба 8аПх ипегеа, водната ванието индийска водна леща. Половин 
детелина МспшпШез (пГоПа(а

рактивно и едукативно растение в аквар
иум. Наблюдаване на начина, по конто тя 
се храни с водни бълхи поразява зрите
лите.

БЪРКАНИЦА ОКОЛО 
ИМЕТО НА БИЛКАТА

Алдровандата - пояснява Станев Най-важното е, че изчезването на 
адровандата у нас и в източната половина 
на Балканите накара обществеността, 
макар и със закъснение, да ревидира сх
ващането си за безполезността на бла
тата и мочурищата. Най-после стана яс
но, че и блатата са наше природно богат
ство, както и планините, реките, лива
дите, равнините...

не един интересен растите-

век по-късно (1747 г.) италианският 
и други, ала не и алдрован- физик Карло Амадеи я забелязал край 
дата. Ба, кои го знае, под Болоия и веднага изпратил няколко стъ- 
южния скалист бряг на мочу- бълца на приятеля си, ботаника Гаетано 
рище I о олпкат в наниз тер- Монти, който 
малии извори, къдсто жи-

Блатището Макиш край Белград, някогашно 
обиталище на алОровандата, понастоящем 

сведено до система от замърсени канали
ги определя като нов род. 

Тази за науката нова билка той кръстил Протокол: Ср. Кр.

аз

КРЪСТОСЛОВИЦА 130 
Съставил: ДраганПетров

21 3 4 5 6ри 7 8 9 10

11 12 13
Водоравно: 1. Дворец, замък. 5. Тънки дървени стърготини 

от ренде. 9. Автознак за Пирот. 11. Ров, траншея (син.) 12. 
Машина за рязане дъски с няколко успоредни триона. 13. 
Марка немски автобуси и камиони. 14. Планина на границата 
между България и Сърбия. 15. Руски писател. 16. Хранителен 
продукт. 17. Мярка за електрическо съпротивление. 18. Край 

състезание. 19. Уред с валяци.за влачене на вълна и др. 20. 
Геометрическо тяло. 22. Белградски седмичник. 23. Горна 
камара на някои парламенти. 24. Химически елемент. 26. 
Привичка. 28. Алкохолно питие. 29. Столицата на България. 30. 
Седмата нота. 31. Радикал от етилов спирт. 32. Горната част на 

33. Река в Русия. 34. Домашно животно. 35. Място, където 
водата се губи в земята. 36. Река в Сибир. 37. Щат в САЩ. 38. 
Който търси заровено съкровище.

Отвесно: 1. Осъдителен недостатък на характера. 2. Батер 
на автомобил, камион и пр. 3. Животинска мазнина. 4. 
Асошиетед прес (съкр.). 5. Каша 
Коралов остров. 7. Българс 
земна площ. 9. Модел

14 15 16

17 18 19

на 21 22 23

24 25 26
стая.

29 30
ия 32 33

от смлян печен сусам. 6. 
парична единица. 8. Мярка за 

на фолксваген". 10. Монах, калугер. 12. 
Най-високата степен на човешките способности. 13. Силно 
желание, страст. 15. Домакински съд. 16. Прекалеиа страст към 
нещо. 19. Град в България. 21. Вид бански за жени. 23. Тур
истическа екскурзия из саваните. 25. Задната част на шията. 
26. Неизползвано. 27. Парична единица в Сърбия. 28. Голям 
воден поток. 29. Река в Босна и Херцеговина. 30. Женско 
32. Мярка за тегло. 33. Част от денонощието. 35. Река в Й 
36. Шестата нота.

ка 34 35 36

38

12 Б^ПТнТ ТТСЛОвЧТГ 129;В°д°Рав“°- 1- "Форд". 4. Дакар. 8. Пат. 10. Есе. 11. Мотор. 
Калина 25 Долат. 77 г' 18‘ МяАРид' 19- Кратер. 21. Карло. 22. Салам. 23.
&кама.' 4ЛГвола'Г ^ ^ 3°' 31‘ ТиРС' 33' Фя' 35' Ая' Ек.

име.
талия.

37. Визита. 38. Село.
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СПОРТ © СПОРТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА СЪЮЗА НА 

РИБАРИТЕ В СЪРБИЯФУТБОЛ: НФЗ

ОБРАТ ПРЕЗ ВТОРОТО ПОЛУВРЕМЕ РИБАРИТЕ ИСКАТ ЗАКОН 
ЗА РИБАРСТВОТО1 "Балкански" - "Фиаз" (Прокупие) 5 : 1 (0:1)

Димитровград, 19.10.2002 г. СЦ "Парк”,
250, съдия Сретеи Васич от Ниш —8.

Гш.майстрш Миятовмч в 49 от дуспа, М. Пейчев 
в о4. В. Пейчев в 60 75 Стойчев в 70 минута за

Балкански , а Мнлосавлевич в 28 от 
Фиаз”. Жълти

Балкански
^единство
БудуТтност
Омладинац
До/ъевац
Буковик
ОбилиК
Лужница
ФИАЗ
Еи Борац
Раднички (Т)
Напредак
Мрамор
Младост (0)
Младост (М)
жел.уша
ФРАД
Новоселзц

10 8 1 
10 7 3 
10 5 4 
10 $ 0 
10 5 2 
10 4 4 
10 5 1 
10 5 1 
10 5 1 
10 4 2 
10 4 2 
10 4 1 
10 3 1 
10 3 1 
10 3 1 
10 3 0 
10 0 4 
10 0 3

зрители 37:11 25 
20:5 24 
20:8 19
18:15 18 
18:14 17 
16:10 16 
21:19 1$ 
25:26 16 
17:21 16 
19:16 14 
24:24 14 
17:23 13 
18:23 10 
12:19 10 
14:21 10 

9:26 9
16:27 4
14:27 3

Миналия петък в Любовия бс проведено заседание на Съвета 
на Съюза на рибарите на Сърбия. Прието бе заключението, че 
проектозаконът за рибарството час по-скоро трябва да се 
превърне в закон, който ще регулира тази област. Представители 
на съответното републиканско министерство, конто присъстваха 
на заседанието, подкрепиха инициативата.

Рибарите имат много проблеми: замърсяване на рибовъдните 
води, неконтролирана експолоатация на чакъл и пясък, липса на 
рибен хайвер на домашния пазар и т.н.

Членовете на съвета

0
1
4дуспа за

картони: Стойчев от ” Балкански” 
и Мнлосавлевич от ”Фиаз”.

"балкански”: Соколов 6.5, Стойчев 6, Живк- 
7, В. Пейчев 8.5, Стоянов 7, М. Пейчев 7.5. 

Цолнч 6, Б. Глнгорнсвнч 6 (Станков 7), Мнялковнч 
7о (Хрнстнч -), Георгиев 7, Иванов 6.5 (Цонков 6.5) 

Играч па мача: Владимир Пейчев - 8,5.
В един мач с

3
2
4ович
4
4 предложиха да се внася хайвер от 

чужбина, понеже на домашния'пазар напоследък може да се 
намери единствено хайвер от пъстърва, а и той не е достатъчно.

4
^ две различни по качества полувре

мена отборът па ” Балкански” спечели убедителна 
победа срещу солидния отбор на ”Фназ” от 
Прокупие. През първото полувреме ; 
бор игра без определена идея п без жар 
гостите възползваха

4
д. с.5

6
местният от- 

, от което се ШАХМАТ: 7 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА 
СРЪБСКА ДИВИЗИЯ - ГРУПА ЮГ

6
6и откриха резултата чрез 

дуспа. През второто полувреме, след 
ветерана Станков и преминаването на Мпялкович 
в атаката, ” Балкански”

7влизането на
МИНИМАЛНА ПОБЕДА6

7стигна до убедителна 
победа и до първото място в таблицата. ШК "Цариброд" - ШК "Радник" (Сурдулица) 3, 5 : 2,5

ДС.
Димитровград, 20 октомври 2002 г.
В КИЦ "Цариброд” миналия уикенд се състоя мач между от

борите на ШК "Цариброд” и ШК ”Радник” от Сурдулица. 
Димнтровградчаните триумфираха с 3, 5 на 2, 5, но можеха и по- 
убедително да победят отбора, който, както и ШК "Цариброд”, 
претендира да заеме възможно по-добро място в средата на табли
цата.

ЕДИН ШАНС И ЕДИН ГОЛ ЗА ТРИ 
ТОЧКИ

Ловното дружество 
"Видлич" от Димитровград 
изготви проект за 
ловно-стопанска основа, 
какъвто трябва да има 
всяко една такава 
организация в Сърбия. 
Проектът е на професора 
от Сеслкостопанския 
факултет в Белград д-р 
Зоран Попович, а 
"Видлич" ще плати за него 
45 хиляди динари. 
Ловната организация ще 
обезпечи сама 25 хиляди, 
а 20 хиляди, би трябвало 
да бъдат отделени от 
общинския бюджет. 
Проектът ще е валиден 10 
години.

"Желюша" — "Омладинац" (Малошище) 1 : 0 (0:0)
Драгана Пенч-Ранджелович имаше печеливша позиция, но нак

рая загуби. Младият Владан Игич имаше реми, но в цайтнота 
направи грешка н загуби.

Ето и резултатите по партиите:
Г. Петров - С. Вукашпновнч 1: 0, Б. Тричкович - С. Милич 1: 0, 

Д. Илич - 3. Днмнтрпевнч 1: 0. И. Стоименов - И. Веселинов 0, 5 : 
0, 5, Драгана Пеич-Ранджеловнч - С. Мнхайлович 0 : 1, В. Игич - 
М. Джорджович 0:1.

Следващите четири кръга ще се играят на 2 и 3 ноември в хотел 
” Партизан” в Нишка баня. Всеки ден ще се играят по два кръга - 
от 10 и от 16 часа. Тогава първенството ще приключи и ще се знае 
кой е първенец, а кои отбори отпадат и се връщат в регионалата 
дивизия.

Ето п останалите 
"Феникс” 4 : 2, ”Пнр 
ври, ” Економнст”- "Ястребац” 1: 5, ”Челнн камен” - ПТТ 3, 5 : 
2, 5. Отборът на ” Враня” е бил свободен.

А ето и класацията: 1. ” Враня” 24, 5 (от 6 мача). 2. "Прогрес” 
24 (6). 3. "Ястребац” 21,5 (7). 4. ПТТ 20 (6). 5. ” Челни камен 19 (6). 
6. ” Цариброд” 17 (6). 7. ” Власотннце” 17 (6). 8. ” Радник” 17 (7). 9. 
"Феникс” 17 (7). 10. "Економнст” 15 (6). 11. "Пирот” 12 (5).

Димитровград 20.10.2002 г. СЦ "Парк”, зрители 200,
Саша Чирич от Пирот-8. Голмайстор: Саша Тричков в 88 минута. 
Жълти картони: Саша Тричков н Р. Георгиев от "Желюша”, а 
Любисавлевич и Стоянович от "Омладинац”

”Желюша”: Н. Георгиев 8, Ипич 7, Христов 7 (Р. Георгиев 7), 
Бошковнч 8. Крумов 8.5, Васов 7.5 (Стефанов 7.5), Стоицев 7, 
Костов 7.5, Тричков 7.5, Момчилов 7 (Симов 7) и Рангелов 7.

Играч на мача: Саша Крумов -8,5.
Желюшанк спечелиха три важни точки в борбата за оцел51ване 

в дивизията. Гостите определено играха по-добре от домакините 
и въпреки няколкото голови положения не успяха да отбележат 
гол. Но това, което не постигнаха гостите, успя да направи Саша 
Тричков две минути преди края на мача - използвайки единствения 
шанс, той отбеляза гол, и спечели три точки за "Желюша”.

съдия

резултати от седмия кръг: "Прогрес” 
от” - ” Власотннце” - отсрочено за 1 ноем-

Д.С.
Б. Д.

ПЧИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ * В последния кръг от 
първенството на Пиротска 
оркъжна дивизия за 
пионери отборът на 
"Балкански" победи като 
гост белопаланското 
"Йединство" с 3 : 1 и 
застана начело на 
дивизията. Миналия 
уикенд в Димитровград 
трябваше да се срещнат 
пионерските състави на 
"Желюша" и "Раднички" от 
Пирот,

.дойдоха. Мачът ще бъде 
регистриран със служебен 
резултат 3 : 0 за 
домакините.

* В град Чуприя миналата 
сряда се проведе 
футболна среща, на която 
премериха сили "петлета" 
от няколко окръга в 
Сърбия.Единият отбор бе 
съставен от млади 
футболисти от 
Поморавски, Расински, 
Зайчарки и и Борски 
окръг, а другият - от 
млади футболисти от 
Нишки, Топлишки, 
Ябланишки, Пчински и 
Пиротски окръг. За втория 
отбор игра и 
димитровградачнинът 
Бранислав Васов, член на 
"Балкански", който се 
представи много добре.

На мача присъстваха 
Драган Пантелич, 
председател на ФК РИС, и 
Милован Дцсорич, 
директор на всички 
селекции във ФСЮ.

ЧУКОВАЦ - МЛАДОСТ 3:1
д. с.

Боснлеградска "Младост” загуби с 1:3 мача срещу "Чуковац”, 
който се игра през уикенда в едноименното буяновашко село. 
Първото полувреме приключи с 1:0 в полза на домакините, а след 
почивката боенлеградчани изравниха с гол на Мирослав Георгиев. 
Четири минути преди края па мача чуковчани отбелязаха още един 

съдията продължение оформиха крайния

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 6 ноември 2002 г. се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА от 

смъртта на нашия скъп и незабравим баща и дядо

МИХАИЛ НИКОЛОВ ДОНЧЕВ 
от с. Верзар, живял в Димитровград

гол и в даденото от
резултат - 3:1. м

След седем изиграни мача боснлеградска ”Младост е между
с 15 точки. Времето лети, но не може да 

заличи нашата огромна болка и обич 
по безмерно любещия и предан на 
семейството си родител. Споменът за 

* него вечно ще живее в сърцата ни!
'■*$! Панихидата ще се отслужи в

събота на 26 октомври от 11 часа на 
царибродските гробища.

Каним близки и приятели да ни 
придружат.

но гостите не

‘>Д. Г-
I

първите в таблицата на временното класиране
В осмия кръг този уикенд боенлеградчани ще гостуват на тима 

на "Левосое”, който заема първото място в таблицата.
К. В.

ОТ СЪОБЩЕНИЕТО НА ФК "ЖЕЛЮША” 
ПО ПОВОД ПРЕКЪСНАТИЯ МАЧ ОТ 13 ОК

ТОМВРИ Опечалено семейство Николови

ЗА ИНЦИДЕНТА СА ВИНОВНИ 
ГОСТИТЕ

По повод прекъснатия мач от деветия кръг па 1№3 между 
"Желюша” и "Младост” от Медошеваи (край Ниш) Управвтсл- 
„,шт "вве г на ФК ” Желюша” проведе сисш.Го заседание, па което 
са обет,деви събитията но време па мача. В нздаде.гото съобщение 

жду другото ес казва, че вината за инцидента е па р вководството 
»м 7. Го не е е,.обшило за идването на двадесетина свои

,е.нше приети...али заедно е футболистите, а според привилата
и™ Е» Д« навра,и, това. Феповете "-^стаЛ^таита 
викали инцидента и то „а национална основа. За „.ястие меси. 
зрители на мача „е са се поддали на „ровокаиията

Футболистите и ръководството „в Желюша заявяват, е 
„яма да участват в мача в Медошеваи без издига гаранция ■> “
фопма за сигурност» им от страна „а ФС ., Секретариата , 
ШЮ.11Ш работи в Ниш. В съобщението се изтиква, че всички 
отбори! пкшочитслио и "Младост”, са „осре.циати =и«ш,ск 
спорт,... приятели, така че няма никакво оправдание 
поведението ни гостуващите феноие.

На 28 октомври се навършва ЕДНА ГОДИНА без 
скъпа и незабравима майка, баба, съпруга и сестра

МИЛЕНА БОЖИЛОВА 
(1940 - 2001)

преподавателка по български език от Босилеград

нашата

Спомените за тебе ни помогнаха 
през тази безкрайно

ме
да оцелеем 
тъжна за нас година.

Ние, твоите близки, ти пращаме по 
Божите ангели тези стихове на Д. Де- 

за нашата мъка нямаме

41

белянов 
други думи:
Дг/ те посрещне апарата на прага 
II сложил чело ни безсилно рамо, 
да чезнеш в неинаикI усмивки блели 
и дълго да повтаряш: мамо, мамо...д.с.

От нейните най-близки
дс.
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Карикатурен
ШекранШ ЗАЛУДЪН ПОПВ Димитровград сс проведе 

семинар за политическото анга
жиране на жените под наслои: 
” Жените могат това”.

Естествено, щом мъжете не 
могат...!

.. К • • •
Ней е зг/луду рекъл народът: "Залудън поп - прашчина 

кърщава". Чул ли си туя поговорку, Манчо. - среча ме 
ядосън ония дън бай Пера от Поганово.

- Кво па съга поповете су ти на уста. Тамън некико 
поизгладимо работуту с ньи, половин век гьи юреоше кому- 

гьрлиуе, беоше гьи накарали у дупку. АидеПИЯНИ
АРГУМЕНТИ нистите кико 

кйжи кво су ти виновни?
_ Кво ли? Не<у* ли чул за оногова попа от Погановскъи 

манастир?
- Първо и първо, бай Перо, у манастир нема попове, а 

кялугвере! А знайеш ли кой иде у калугьере?
- Кой?
- Некой що йе дебело прегрешил, па се разкаял и решил 

у манастир да се моли на Бога да му прости греовете...
- Е, тия не се моли, а решил да покърстуйе села...
- Кико да покърстуйе?
- Г1а тека лъсио: Поганово нема вечимка да буде Поганово, 

а че буде Йованово!
- А теквая ли йе работата?
- Теквая - сопну се бай Пера. - Я бре, бай Манчо, от кико 

знам Поганово си йе било - Поганово. ^Баща ми, деда ми, 
прадеда ми, чукун деда ми - окали су га Поганово...

- Е, имало йе и другьи на койи йе смитало името му 
Поганово. Нали знайеш...

- Знам: вашистите се опиташе да га прекърсте у До- 
брошево, ама ядъц!

-.Видиш ли...
- Нема кво да се види, нема кво да се чуй е: тия поп, добре 

де, тия калугьер йе вашискьи калугьер...
- Може да йе, а може и да нейе...
- Кико тека, може да йе, а може и да нейе?
- Епа тека лъсно! Нали видиш кико Дзвонци или Звонци 

стану Звонце, кико Пъртопопишра стануше Протопопинац, 
кико Градинье стану Градина, Височки ОдоровЩй- стану 
Височко Одоровце... и да не ти распраям повече, бай Перо!

• - Па кво значи това, Манчо?
- Кво ли? Това ми ти, бай Перо, с.мърди на шовинизъм. Еве, 

променили смо имената, демек променили смо и народът! 
Вечимка не су това лцо су били, а су нещо друго...

- Айде Манчо, не се завутуй, кико че промениш народ?
- Кико ли? Млого лъсно! Потурчиш га...
- Е-е-е... ти па куде отиде. У 

нема, Манчо...
- Сигурън ли си?
- Сигурън съм кико бел дън!...
- Добре, айде кажи

л
' & На заседание иа Общинската 

скупщина не бе прието пред
ложението да сс съкрати работ
ното време на кафе-барчетата 
поради недостиг на аргументи.

Сега па тези, които предло
жиха това, им предстои да пре
доставят аргументи —да съби
рат с една или две линейки пия
ните и патронени от алкохол и 
други опиати младежи и девой
ки и да ги докарат сутринта в 
общината.
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ПИРОТСКА ИСТОРИЙКА ЗАЩО
ЖЕНИТЕ
ОБИЧАТ

ФУТБОЛА
твсиспт

МАЙСТОР
През 1942 г. братята Иован и отговорил Йован.

Дула, майстори-зидари, отишли - Не си ти майстор. А ти? - 
на печалба в София, а с тях тръ- обърнал се той към Дула. 
гнал н кашкавалджията Ценко - - Требс добро да се върже с 
да им помага като прост работ- бетон или калище свакьн камик. 
ник. Чакали на пазара и по едно 
време при тях дошъл господин се към Ценко, 
на почтена възраст, който тър
сил майстор да му иззида зид.
Питал:

. СЕКСА- И ти не си. А ти? - обърнал

-ршЯнути I- Заглавка! I- Е, ти да тръгнеш с мен, само 
си ти майстор! >Х'Т щ

,4
‘-'Ш- Ако си майстор, кажи ми ка

кво държи дувара?
- Отешан камик и преклоп -

Витомир Б. Живковия 
"Кривогледало")(От книгата

• ••
край потурченяциV нашиятнямахме държава!

*След като не върви 
приемането на 
конституционната харта, 
хайде да сключим пакт 
за ненападение!

Афоризми Гм;;) *
V;

-Защото след първите 
45 минути има още толк
ова.

ми, защо у царибродскьият суд 
двайсетина сакато на презимената да им се прикачи по 
йедно "ич", а?

- Ма не думай! Истина ли йе?
- Тека се орати... Та и Поганово може да йе Йованово.
- Може, ама на Кукульевдън! От памтивека си йе 

Поганово...
- Знам! Оно и Цариброд от памтивека си й.е бил Цариброд, 

а еве педесе године йе Дилтитровград. И знайеш ли дека 
младите и некой и що се обърчаю кико гьи ветърат дуне, 
държу тека да си остане?

- Кико народ' че държи, кига народ не га йепокърступал?
- Млого лъснб: кой пита народ? Народ има само да слуша 

- и това ти йе! Кико реше дванайесетге апостола - тека че 
буде!

- Кой па съга дванайесе апостола?
- Койи су - не знам! Само знам дека несу 

що су били на Тайнуту вечеру!...
- Море кико ми се чини, бай Манчо, тупа самият гявол йе 

умешал пърсти! А и тия калугьер може да йе гявол, наметнул 
расо...

- Може да йе...
- Па кво кьути Бог? Ако нейе дал иа турците за петстотин 

године да ни потурче, защо съга за педесе си кьути, а?
- Е, видиш ли, у божие рабоге сс не мешам!
- Затова тека и стайе: нийе

*Щом електоратът 
употреби главата си, 
отказаха му краката.

Д. Минич Карло 
^Избегнахме държавния 
преврат само поради 
едно обстоятелство:

Ранко Пивлянин 
♦Демокрация е, когато 
мисля онова, което смея 
да кажа.

-Защото всички се 
стремят да вкарат ГОЛ!

Ясмина Буква ДС.
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се не мешамо, а Он може и да 
не види и да не знайе! - отвуча йоще по-ядосан бай Пера.

гАо»4 х***-'.


