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[ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯИ

Вуканът Етна 
изригна и 
предизвика 
паника сред насе
лението в 
източната част 
на Сицилия. На 
сателитната 
снимка се вижда 
застра 
пият ” пояс” от 
червеникав вул
каничен дим, 
който през 
Малта достигна 
до Либия.
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КОЩУНИЦА И ЧОВИЧ РАЗГОВАРЯХА С ЩАЙНЕР В МАКЕДОНСКАТА СТОЛИЦА В СЪБОТА БЕ 

ФОРМИРАН ЕВРОРЕГИОН НИШ - СОФИЯ - 
СКОПИЕДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА Е 

УСЛОВИЕ ЗА ЗАВРЪЩАНЕТО НА
СЪРБИТЕ СБЛИЖАВАНЕ НА 

НАРОДИТЕ, 

СТОПАНСТВАТА И 

КУЛТУРИТЕ НА ТРИТЕ 

СТРАНИ

Президентът на СР 
Югославия Воислав Ко- 
щуница прие в сряда 
шефа на мисията на 
ООН в Космет Михаел 
Щайнер. Централна 
тема на разговора им 
беше положението в 
южната сръбска 
покрайнина след мест
ните избори, които бяха 
проведени миналата 
събота.

^Споразумението за формирането на Евроре 
писаха градоначалниците на трите града *Спогодба за 
сътрудничество между университетите от Ниш, София и • 
Скопие

гиона под-

(На 3 стр.)

МИНИСТЪР СВИЛАНОВИЧ 

ПбСЕТИ ДЪБЛИН Ш ЛОНДОН
. : вич, който същевременно пред-

ставя нашата страна н в Ирла- 
Вк ; ндия.

Съюзният министър на вън- 
шиите работи Горан Свилано- 
вич направи двудневно посеще
ние в Ирландия и Великобри
тания.

В Дъблин министър Свила- 
нович разговаря с шефа на ир- 

дипломация Браян

• ■ Шшшш
Стокообменът между Югос

лавия и Ирландия през ми
налата година възлизаше па 20,6-V

Щщ ля милиона долара. 
уА Освен с шефа па британската 

дипломация в Лондон, министър 
Ш Свиланович разговаря и с мин- 
К истъра на вътрешните работи 
И Дейвид Бланкст и с британския 

I министър па отбраната Джеф 
И Хюн.

щшщ
сландската

Кауен, а след това има среща и 
с великобританския външен ми- 
иистър Джек Сторум.

В сряда вечерта министър 
Свиланович присъства на тър- 
жеството по повод откриването ; -МЯШ

Градоначалниците Чирич, Софиянски и Пеноб след 
подписването на Договора

Градоначалниците на Ниш, София и Скопие Горан Мирим, Сте- 
фан Софнянскн и Рнсто Пенов подписаха в събота в македонската 
столица споразумение за сътрудничество. По този начин бс фор

ма Балканите ”Ннш - София -
В югославското посолство в 

Лондон министър Свиланович 
участва в разговорите край кръ
глата маса но сигуриостни прос

ена новите помещения на югос
лавското посолство в Лондон.

Посещението на Свиланович

миран първият еврорегноп 
Скопие”.

'Ъ (На 2 стр.)в Дъблин е първата визита на 
един югославски външен минис-

леми, организиран в сътрудни
чество с Атлантическия съвет, а 
след това изнесе и лекция в Лон-

делегация посетила Дъб- донския институт за икономика.
тър в Ирландия.

Двете страни имат диплома
тически връзки, но не и посол-

състава на югославс-
СФОРМИРА СЕ 

ДЪРЖАВНА 

КОМИСИЯ ЗА 

АФЕРАТА С 

ОРЪЖИЕТО ЗА ИРАК

ката
лин, беше и югославският ио- 

Лондон Владета Яико-сггва, а в сланик в

ПО ПОВОД 1-НОЕМВРИ - ДЕНДНА НАРОДИЙ1^ БУДИТЕЛИ В

-:ШЯЯ ПОСЛАНИК
ЯНИ

МИЛЧАКОВ
ПОСЕТИ

БОСИЛЕГРАД

На срещата на държавните ръководители на 
Югославия по повод аферата на фирмата Юго- 

промет" и износът на оръжие за Ирак, е направено 
че е необходимо да се формиразаключение, 

държавна комисия по случая, предаде РТС.
В съобщението от кабинета на президента Воислав 
Кощуница се казва, че комисията ще се занимава с 
икономическите аспекти и поетите международни 

задължения на странта, както и с въпросите за воен
ната индустрия.(Обширно в следващия брой)



СЪСЕЛИТЕ Ту БАЛКАНИТЕ Ц СВЕПТ
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МВнР ОЦЕНЯВА 
ПОЛОЖИТЕЛНО 

ИЗБОРИТЕ В 
КОСОВО
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СРЮ Е
ПРЕДОСТАВИЛА НА 

САЩ
ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ЗА 
ОРЪЖЕЙНАТА АФЕРА

РУМЪНСКИЯТ 
ПРЕЗИДЕНТ ЩЕ 

ПОСЕТИ 
БЕЛГРАД

власт”, се казва в официално съоб- 
говорителя на МВнР Любомир

пата
щение на
Тодоров. ” Бъдещите орг ани на местната 

Косово, които ще бъдат форми- 
основа на изборните резултати,

власт вПрезидентът на Румъния 
Поп Илнеску ще пристигне на 
посещение в Белград по покапа 

югославския президент Вои
слав Кощупнца, предаде Хан- 
юг.

рани на
следва да съдействат за решаване на ос- 

проблеми, стоящи пред област- 
та - утвърждаване процеса на изграж
дане на демократични институции, при
лагането на върховенството на закона, 
борбата с организираната престъпност и 

икономическото възстано-

' Властите в Белград са предоставили но 
САЩ разузнавателни данни зя търговията с 
оръжие за Ирак, извършвана още но времето 
на Слободии Мнлошсплч, като доказателство 
за готовността да сътрудничат в борбата 
срещу тероризма, предаде Тапюг.

Предаването на данните е извършено след 
публикацията на лондонския ”Свиди таймс”, 
че Белград продължава да сътрудничи на Сид- 
дам Хюсснп.

повийтена

” Оценяваме положително мирното 
протичане па 
дата па международната 
щинскп избори в областта Косово, кои го 
са важна стъпка в утвърждаването на де
мокрацията, правовия ред и изгражда- 

работещи институции на мест-

организиранитс под еги- 
общност об-Двамата президенти ще раз

говарят за развитието на сът- 
руднчестпото в икономически 
аспект п въпросите па евроин
теграцията.

корупцията, 
вяванс и 
ва”, се казва още в съобщението.

спазването на човешките пра

нето на

ХОЛАНДИЯ СВАЛИ 

ПРОБЛЕМА ЗА ВИЗИТЕ ЗА 

БЪЛГАРИТЕ

СБЛИЖАВАНЕ НА НАРОДИТЕ, 

СТОПАНСТВАТА И КУЛТУРИТЕ 

НА ТРИТЕ СТРАНИ
(От 1 СТР*) работи на България Иван Петров каза, 

- Целта па формирането на Еврорс- че формирането па Еврорегиона има пъ
лната подкрепа на българското прави
телство. Според кмета на София Стефан 
Софмянскн, учредявайки еврорегиона, 
тримата градоначалници са изпълнили 
желанието на хората, конто живеят в та
зи част на Балканите.

- Формирането на Еврорегиона още 
от самото си. начало беше обречено на 
успех - подчерта нишкият градоначал
ник Горан Чнрич. - Нашите общи цели са 
да изградим стабилни политически и си- 
гурностии отношения в този регион, да 
инициираме форми за реализирането на 
инфраструктури*! проекти и да устано
вим връзки между нашите университети, 
стопански предприятия, неправителст
вени организации н т. н. Сега, след фор
малното учредяване на Еврорегиона, ни 
предстои да изготвим конкретни 
проекти и по този начин да реализираме 
плодотворен обмен па идеи, стоки и пр. 
Разбира се, нашата взаимна комуника
ция трябва да бъде недостъпна за пре
стъпността и нелегалния трафик на сто
ки и хора, конто доскоро бяха основната 
характеристика на нашите пространст-

на хо-Министърът на външните работи Со- ” Срещнах се с представители 
ломон Паси се завърна от Копенхаген, лаидското правителство и ги ииформи- 
къдсто основна тема на срещите му е бил рах за мерките, които България пред- 
проблемът с българските нелегални приема. Това за нас наистина е проолем, 
емигранти и възможността Дания да въ- ние не отричаме. Напротив, обърнали 
рие визите за български граждани, пъту- сме се с цялата си откритост към този 
ващи за страните от ЕС, предаде БНР. проблем”, обясни външния министър. 

” Смятам, че па този етап въпросът за Според него мерките, които оългар-
ското правителство предприема, са 
впечатляващи и холандската страна е

тона с да сс създадат условия за сбли
жаване на народите, стопанствата и кул
турите на нашите три страни - подчерта 
в речта си домакинът на срещата Рнсто 
Попов. - За функционирането на Евроре- 
гнона очакваме помощ от правителства
та на трите държави, Съвета на Европа и 
европейските фондации.

Формирането на Еврорегиона бс при
ветствано н от македонския президент 
Борис Трайковски, конто изтъкна, че 
става дума за пример, който показва, че 
границите могат и да свързват, а не само 
да разделят държавите.

- Искрено се надявам, че Еврорегио- 
нът ще окаже положително въздействие 
върху икономическото развитие на три
те страни. Това свързване ще бъде и ба
риера пред организираната престъпност, 
поради която чуждестранният капитал 
не влиза в нашите страни - каза Трай
ковски.

Съюзният министър на вътрешните 
работи Зоран Живкович приветства от 
името на СРЮ учредяването на сръбско- 
българско-македонския сврорегнон и 
между' другото изтъкна:

- В общините от тази част на трите 
страни съществуват голям брой еднакви 
проблеми, а най-остри са технологиче
ската изостаналост, безработицата и ли
псата на демократични традиции. Затова 
се надявам да сме разбрали, че единст
вено заедно можем да решим тези про
блеми.

Заместник-министърът на външните

въвеждане на визи към България от ст
рана на Холандия е свален от холанд-

правителство”, каза министър приела всичко, което им е било обясненоското
Паси.

. ИСКАНЕ ЗА 

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ПОЗИЦИЯТА НА ЕС ЗА АЕЦ
ната агенция в края на юни тази година 
тя стигна до извода, че проблемът с ядре
ната безопасност не бива да забулва из- 
вървения напредък на България по пътя 
към Европа.

” Ние смятаме, че всички етани-канди
датки трябва да бъдат третирани равно
правно. И това, което важи за Литва и за 
Словакия по отношение на ядрената им 
енергетика, трябва да важи в.еднаква 
степен и за България.

Ядрената безопасност е важна част от 
пътя, който ще извърви България по пъ
тя си към ЕС, но това не е единстве
ното”, бяха думите на Ги-Кен.

” Колкото и да е тежко икономически 
ние ще спазим ангажимента си за затва
рянето на 1 и 2 блок.

Днес за блоковете 3 и 4 имаме основа 
- ние като политици да потърсим пътя за 
отстраняване на всякакви други мотиви 
за експлоатацията на тези блокове... 
Всички други мотиви, освен безопаснос
тта”, заяви българския министър на ен
ергетиката Милко Ковачев.

Депутати от Европарламента ще при
зоват Европейската комисия да прераз
гледа изискванията си за предсрочно зак
риване на З-ти н 4-ти блок на АЕЦ ” Ко
злодуй”. Това стана ясно след като пред
ставители на съвместния парламентарен 
комитет България - ЕС посетиха атом
ната централа, предаде БНТ.

Трети и четвърти блок на АЕЦ ” Ко
злодуй” могат да продължат да работят 
без да застрашават както България, така 
и останалата част от Европа. С това зак
лючение на експертите от Международ
ната агенция по атомна енергия се съг
ласиха евродепутатите, след като видяха 
на място как работи атомната централа 
и след като не намериха никаква разлика 
между нея и централите в собствените си 
страни.

Катрин Ги-Кен, причислявана към ев
родепутатите, конто настояват за затва
рянето на първите четири блока на АЕЦ 
” Козлодуй”, демонстрира пълна промя
на в становището си. Като се позова на 
резултатите от мисията на Международ-

ва.
На срещата в Скопие присъстваха н 

около 80 председатели на градове и об
щини от територията, която ” покрива” 
Еврорегионът.

В македонската столица беше под
писана и спогодба за сътрудничество ме
жду университетите от Ниш, София н 
Скопие.

В СОФИЯ И КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСТАВЕНИ ДВЕ КНИГИ ЗА 

БОСИЛЕГРАДЧАНИ
* Миналата седмица беше направена промоция на две книги, 
тематика е свързана с Босилеградско

чиято
КУЦКОВАИ 

АРАБАДЖИЕВ 
УЧАСТВАХА В 

СЕСИЯ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ 

КОНВЕНТ

седателят на Конвента д,Естен пред
стави първоначален проект на структу
рата на бъдещия конституционен дого
вор на ЕС. Вторият ден беше посветен на 
дебат по доклада на работна група шш - 

Харта на основните права”, относно 
инкорпорирането на хартата в бъдещия 
конституционен договор, 
възможното присъединяване на ЕС към 

На 28 и 29 октомври 2002 г. се проведе Европейската конвенция 
поредната сесия на европейския Кон
вент, съобщиха от информационната ди
рекция на Министерството на външните

В столична община София е предста
вена книгата „Българите в Югославия - 
последните Версайски заточеници”, чий- 
то автор е Иван Николов, председател на 
босплеградския филиал на КИЦ „Цари
брод”. Пред хора от изкуството н нау
ката, депутати, политолозн, представи-

рията на заселването на семейства от Бо
силеградско в Козлодуй, животът нм в 
новата среда и досегашното им разви
тие. Дадено е родословието на семейст
вата, а книгата, която има 520 страници, 
е илюстрирана с 56 снимки.

С указ на княз Фердинанд от 1901 го
дина 105 бедни семейства от няколко 
босилеградски села се преселили в Ко
злодуй. Дадени са им земя, дървен мате
риал за къщи и заем от държавата. Ми
налата година, по случай стогодишнина
та от преселването нм, в Торлашката 
махала в Козлодуй беше открита чешма 
и паметна плоча. -

Книгата е издадена с финансовата 
дкрепа на Борислав Златанов и Лъчезар 
Стоянов, потомци на босилеградски ко- 
злодуйци.

както н
тели на неправителствени организации, 
както и на КИЦ „Цариброд” н ДСБЮ, 
книгата

по правата на
човека.

В своето изказване
представи политологът Йордан 

Дочев. Основна тема пред сесията от- 
доклада на работна група г-жа 

работи. В сесията от българска страна Нели Куцкова приветства заключенията 
взеха

на книгата, която 
тази година беше издадена в България, е 
положението на българите в Югославия 
след като версайскитс мнротворцп през 
1919 година решилн да се прокара нова 
граница между Югославия и България.

В Козлодуй е представена излязлата 
от печат

носно

участие г-жа Нели Куцкова, замес- в доклада, които дават добра основа за 
тник-представнтел на правителството на продължаване на дискусията по темата. 
България в Конвента, и Александър Г-жа Куцкова потвърди подкрепата на 
Арабаджиев, заместник-представител на българската страна за инкорпорирането 
Народното събрание в Конвента. на Хартата за основните права, което ще

През първия ден на сесията се про- допринесе за постигането на по-широка 
веде дебат по доклада на работна група подкрепа сред европейските граждани за 
шй - ”Национални парламенти”. Пред- бъдещата конституция на ЕС.

по-

книга „Боснлеградските пре
селници в Козлодуй”, автори на която са 
Стефан Златанов, Николай Пачев и Гер
гина Станчева. В В.Б.

нея се предава пето-



1 ноември 2002 г.____________________ "ЩСЕЛМИ
И НА ВЛАДИКАТА НЕ МУ ХАРЕСВА ИМЕТО НА ПОГАНОВО 

НО ПРИЗНАВА:

ТА Шжт®&
ВЪВ ФОКУСА

"НЯМАМЕ КОМПЕТЕНЦИЯТА 

ДА ПРЕКРЪСТВАМЕ СЕЛАТА" ДОКОГА ЩЕ СЕ 

САМОЗАЛЪГВАМЕ!?!В Димитровград
ППЗИТа бс 11Н1НКНЯТ

тези дни па еднодневна 
владика Ириисй. Тон 

оопколп строежа иа черквата в Жслюша, н ь- 
рквата в Димитровград п 
стояписто на

и ьк ,,якои има право да навлиза в проблема е 
името на селото. Манастирът има своето име 
и няма нужда той да се преименува след толк
ова години и векове. Той ще носи името си, 
селото също и няма никакъв проблем. Вп
рочем, известно е кой сменя имената на се
лата. Ние не сме компетентни да сменяме 

па Поганово. Повтар 
стнрът има свое име.”

Нека да припомним, че на двете табели до 
мостовете и по-нататък вее още може да се 
прочете преправеното ”Йовановскн” ма
настир. Още преди патронния празник на 
манастира кметът на Поганово е ходил в 
манастира п е искал от калугерите да върнат 
името Погаповски”, което ползват хората, 
тъй като погановчанн негодуващ. От май
сторското братство са му обещали, но всичко 
е останало само обещание.

Първи на прицел в тоталитарните да съберат сили да се погледнат в 
общества винаги са били национал- огледалото, 
питеразговаря за съ- 

останалнте черкви и манастири 
на територията на Димитровградска община.

1 азоира се неминуема беше п темата за 
I (огановския

малцинства. Допреди няколко Ние сме такива, каквиго сме. 
години такава беше съдбата и на Нито сме по-добри, пито по-лоши от 
българското малцинство. другите. И ще минаваме през такива

Естествено, едва ли щешеманастир и за онова, 
напоследък се случва във връзка с него. Ето
1»Ъ1* ”13«аЯВ*1!-Г_,»Ир,,,,сй п,,сд К;шернте па 1*В Цариброд :

” Ненужно е създаден проблем 
което всъщно 
има свое име
пял името си с промяната на названието 
мястото, към което 
между двете войни селото е било Доброшево, 
сега е Поганово, макар че лично на мен името 
Поганово малко ми пречи, защото има пе- 
жоративио значение. Ние не навлизаме, нито

да се мостове, каквитб сами успеем да пос- 
дотам без помощта на ”ени- троим. Заради себе си, а не заради 

чарите” и ” вътрешните предатели”, другитс.Затова би трябвало 
конто, заради трохнчка лични при- да се посветим на изграждането на 
внлегнн бяха готови да предадат и 
родния си баща и да го изпратят на 
Голи оток. Неопровержима

процентно там са ”превъз-
повече наши сънародни- очаквай и от'другите да те ценят. По 

ци, отколкото черногорци. Без вина същество,

което името ям, че мапа- стигне
как в

повечко

от нещо, 
>ст не е проблем. Манастирът 
- Йоан Богослов”. Той е смс-

мостове.
Едва ли има нещо по-лошо от 

автоцензурата. Тогава сме никой и 
нищо. Щом не цениш себе си, не

е истина пата, че 
нитавани

принадлежи, така че

автоцензурата е деструк- 
и присъда, стотици югославски бъл- тивиа. Страхувайки от ” ранга, обра- 
гари временно пребиваваха” в ка- зованнето или последиците”, може 
тортите на ” братското хърватско' би българите са лъгали и са се само- 
моРе • залъгвали с лъжепатриотизъм. Все

След много години и в Сърбия ”се пак, те не са лъгали толкова заради 
случи демокрация”. Всеизвестно е ”родината”, колкото заради едното 
обаче, че най-трудният преход от де-

А.Т.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИ 
ЯТА Е УСЛОВИЕ

властта.
Шефът на ЮНМИК Михасл Щайнер под

черта, че със съдействието на Съвета на Ев
ропа ще се опита да изготви проект за децен
трализация па Косово п Метохия в съзвучие с 
европейските демократични стандарти.

Шефът на Координационния център за 
Космст Нсбойша Чович заяви след разговора 
с Михасл Щайнер, че недостатъчният 
на сърбите в местните избори пс може да се 
окачестви като класически бойкот.

- Единственото изключение в това отно
шение е Северна Мнтровица - допълни Чович 
и добави: - Въпреки това, нне трябва да по
пълним вакуума и да имаме там легитимна 
власт.

оцеляване.
Същевременно националните ма-спотизма към демокрацията е този 

па съзнанието. Като че ли Димитров- лцннетва имат и една много рядка 
град и Босилеград все още не са пре- привилегия - две родини. Затова би 
болели родилните мъки на демокра- трябвало ге да са духом по-богати, 
цията. Видяна от аспект на провнн- Колкото и да се мъча, трудно ми е да 

де- разбера политическите заблуди на 
спотичен характер. Затова истината сънародниците си, които виждат 
най-много се мрази от тираните, кои- просперитета си в сръбските нациоп- 
то не без основание се страхуват от алистически париш. Не рядко те си 
нея, понеже не могат да я манипули- слагат маски и се забулват с някакви 
рат. Нежелателните мнения могат да си дружества. Затова се питам: Спо- 
бъдат оспорвани, отхвърлели, може собни ли са българите в Сърбия на 
и да се търгува с тях, но голите факти политическа дейсност в граждански- 
са заредени с неимоверно голяма те партии? Защото само по този 
сила, която, освен грубата и безцере- начин ще е възможен пътят ни към 
монна лъжа, нищо не е в състояние Европа и света, 
да премахне. Опасявам се, че югос
лавските българи прекалсно много

ЗА...
(От 1 стр.)
- Слабият отзив па сърбите на меетппте 

избори в никакъв случай не трябва да бъде 
бариера пред децентрализацията на Косово и 
Метохия. Защото без децентрализация не 
може и дума да става за изпълнение иа Ре
золюция 1244 на , Съвета за сигурност на 
ООН, както и за създаване па условия за 
завръщането на разселените лица и спазва
нето на човешките права па всички жители па 
Косово и Метохия - подчерта югославският 
президент.

Вярно е, че не можем да бъдем доволни от 
броя на гласувалите сърби, каза Кощушща, 
по трябва да разберем, че слабият отзив беше 
продиктуван до голяма степен от обективни 
причини, преди всичко от страха за личната и 
имуществена сигурност и липсата па гаран
ции за съдържателна децентрализация на

отзив

цията, истината като че ли има

- Не сме се отказали от разговорите за 
децентрализация на Космст. Моят план от 
седем точки е отличен и представлява добра 
основа. Той е гаранция за икономическото 
развитие на Косово и бариера пред майорп- 
зацията при гласуването в общините - изтък
на шефът на ЮНМИК.

Чович каза, че разговорите за децентра
лизацията ще продължат и че всичко трябва 
да бъде направено в съзвучие с Резолюция 
1244.

Велимир Костов
се занимават с лъжата и не смогват

ОТБОРННЦИТЕ ПИТАХАСЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД • • •
Защо ветеринарните лекари пс искат да нд 

трябва да окажат спешна помощ иа добитъка? - попита Иван Тасев от 
Групнцн. ” Крава ми се задуши с ябълка, тоя ден дежурен бил Емил 
Пейчев, извикахме го по телефон, по пе дойде. Вместо него дойде 
техник, конто ие свърши работата, не зная дали 
умееше, така че се наложи да заколя стелпата си крава. Милан 
Любенов от Долно Тлъмнпо каза, че такава случка имало преди 
няколко седмици в селото им, но нямали телефонна връзка, за да 
повикат лекар, така че добичето било заколено. Директорът на Ветер
инарната станция Емил Пейчев каза, че хората отправят критики, 

винаги са основателни. Станцията, каза той, е изправена пред 
сериозни затруднения, а „вие лъжедемократи, не пи помагате”. 
Липсват пи съоръжения и превоз. Захариев каза, че ОС ще даде част 
от парите за купуване на апарат за диагностициране на трихинелоза и 
полага усилия за набапката купуване па едно возило, но не може да 
реши вътрешните слабости в станцията. Любенои попита какво е 
станало с нннцнатнплта на ОС в Босилеград да има н паралелки на 
средни професионални училища, а Захариев отговори, че инициати
вата е предоставена на просветното министерство и такива ще има 
догодина. Раде Младенов констатира, че изпълнителите на работата 
пе ремонтират добре пътищата в Дукат, което се финансира от амери
канската организация ЦХФ. Каза, че вина за топа има и председателят 
на местната общност, понеже пътища се прокарват към гори, а 
хората в някои махали още бият но безпътното. Всие Михайлов от 
Караманица каза, че регионалният път към селото им не се поддържа 
от никого, а „Автотранспорт” не винаги поддържа и автобусната 
линия, като поиска ОС да съдейства тези нередности да бъдат пре
махнати. Захариев каза, че ще поиска от Предприятието за пътища от 
Враня и от босилеградскня автоирсвозвач да изпълняват отговорно 
задачите си.

Отборннкът на Горна Ръжана каза, че училището в селото ще 
рухне. Преди две години, подчерта той, социалистите подсигуриха 
тернад, но училището в Босилеград пе предприема мерки 
ремонтира. Пейчев каза, че Радичевцп и Ресен са села без вода, като 

и Радпчевци да се снабдява с вода от градския водопровод. 
Захариев каза, че проблемът с водоснабдяването 
квартал Добри дол ще се решава, като подчерта, че щом като позволят 
условията - да е суша - ще дойдат специалисти, които да констатират на 
кон места има вода в Ресен. Владимир Жнжов каза, че пътищата в 
Горно Тлъмино, вместо да се ремонтират, били ушпцижеин. Там, 
къдсто можеше да се минава с джанки, сега не може, констатира той, 
а Захариев възрази, че топа не било вярно. Започна вербален дуел 
между Захариев нМиле Миленов, конто отстояха становищата си, че 
мДругият раздава уроци и продава мъгла на гражданите”. Пейчев, 
който поиска заседанията па ОС да са на по-високо ниво, каза, че не се 
държи достатъчно сметка за развитието на общината. Ако не 
започиеме да ползваме природните си потенциали, ще дойде преме, 
когато тя няма да може да се самофинансира, каза той.

ват в селата, когато

протест към външното
МИНИСТЕРСТВО И МИТНИЦАТА не искаше или пе

♦Подета инициатива за изграждане на пулмоложки център, подкрепено решението 
"Бор" да се даде под наем

конто пена следващата година.
Общинските съветници приеха решение за 

местните общноеги в общината, в кои го наскоро 
ще се проведат избори, както и за гробищата в 
Босилеград и Райчиловци, които занапред ще 
поддържа общинското комунално предприятие 
„Услуга”. Направиха рсбаланс на 
бюджет, измениха решението за общинските ад
министративни такси, като освободиха от 
плащане на такса предприятията и обществените 
организации, когато заверяват в ОС документи, 
подписи и преписи. Това както подчертаха, ще 
бъде помощ, за тях, понеже досегашните такси 

високи.

Отборниците на Общинската скупщина в 
Босилеград изразиха енергичен протест срещу 
становището на Министерството на външните 
работи на страната и на Съюзното управление иа 
митниците - до първото понеже не прие искането 

болни хора от общината, нуждаещи 
спешна медицинска помощ каквато не може да им 
се окаже в Здравния дом, да се транспортират в 
Кюстендил, а до митницата, защото не прие 

отново да се обмитяват стоки

се отим общинския

наискането им 
ГПП „Рибарци”. Същевременно те подкрепиха 
инициативата в Босилеград да се построи нул- 

център-болница, който да има център 
стационар, специализирани

моложки
били сравнително

На сесията беше приет и договор, с който 
общината дава за ползване на автотранспортно I о 
предприятие получения посредством ДСС от 
донори автобус. Возилото се дава безвъзмездно, 
при условие че „Автотранспорт” превозва екипи 
на „Младост” и на Цсигьра за култура, когато те 
се представят извън общината. ОС, която е осио- 

в такива случаи ще

за диагностика,
кабинети за спешни интервенции, третиране 
инфарктни състояния, лекуване на болни от ту
беркулоза и други пулмоложки заболявалия, за

белите

на

ма-възстановяване на оперирани от рак 
дробове хора, а в идейния проект е оила предви
дена и малка хирургична зала.

Председателите на ОС и иа Изпълнителния й 
отбор Владимир Захариев и Горан Стоянов 
качаха, че проектът с бил подкрепен о г около 170 
медици от Босилеградско, които работят в 
страната и в чужбина. За пи ражда вето на обек га 
били необходими около милион и половина евро, 
които ще се подсигурят от донори, а

Републиката. Общината, каза’ха те, 
на обекта, ще

то да се

поиска
па това село и навател на двете организации,

дава само гориво.
Беше подкрепена 

циците и управителните органи в „Бор’ пред- 
се даде под наем на ”Коцич корпо- 

Белград. Захариев каза,

и инициативата на работ-

ириятнето да 
рация” от
подкрепа била нужна пред Агенцията за привати
зация, понеже предприятието преди това се онре- 

ириватизира чрез аукция. Корио- 
той, предлага 200 000 евро

че такава
очакват

помощ и от
ще даде място за изграждане 
прокара път и ще реши 
въпроси. Веднага ще започнем да подсигуряваме 
пари, каза Захариев и изрази надеждата си, че 
изграждането ще започне през пролетта-лягото

делило да се 
раци ята, каза 
пет години.

останалите комунални наем за

В.Б.В.Б.
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ТРИБУНА: ДНЕС В ДИМИТРОВГРАДПРЕЗ УИКЕНДА В НИШКА БАНЯ

СЪРБИЯ И 

НАЦИОНАЛНИТЕ 

МАЛЦИНСТВА

БЪЛГАРО-СРЪБСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ I

бяха разискванията за отношенията между 
и местните ор-

ссииИнститутът за регионални и международни
от София II Гражданският форум в неправителствените организации

събота в Нишка .гини на властта като принос за развитието 
транеграннчното сътрудничество. Показа! ел

телственнте организации. това отношение са примерите за сътрудничество
На тази втора поредна българо-югославска между сръбската община Кияжсвац и българ 

конференция (първата се проведе през юли в Бо- ската Берковица, както и проект ь!
ровец) участваха и представители на ненравитсл- 

.. организация ”Сириус” от София, па
неправителствени организации от Ниш, съвместна работна група, която в срок ог ДВ

кран- месеца трябва да подготви конкретна програма за
сът-

Хелзинкският комитет за човешки права в Сърбия органи .- 
ира днес (петък) в Димитровград
"Сърбия и националните малцинства . В Р У 
участват Томислав Жигмаиов, философ и координатор ш, 
У ш, Фонда за отворено общество ог Нови '.ад,

Нови Сад, Предраг 
от Димитровград, Даниела 

”Цариброд” и

проучвания
Ниш организираха миналата 
баня българо-сръбска конференция на неправи-

на
ни в

програмата
Мирей Тръпки, юрист-аналитик 
Димитров, независим журналист 
Костова Пейчева от Креативиия център 
Лиляна Палибърк от Хелзинкския комитет. ^

поканени са и видни ооществени 
които

отпланина като природен парк.
Конференцията нориключи с избирането наи и-ствената

колко
Пирот, Владичин хан и представители 
граничните общини от двете страни 
ско-българската граница.

Участниците в конференцията се запознаха с мера на Видин, 
правните норми на европейския регионален нод- Участниците п конференцията изказаха удо- 
ход н програмите на ЕС за насърчаване на ре- волствиего си от топа, че тя се процежда н деня, 
тоналното развитие, както и с мястото п ролята косато в македонската столица беше учреден Г-н-

иифраструк- рорегионът Ниш-София-Скопе.

на
ннституционализираис на транеграннчното 
рудничсство от двете страни на границата но ири-

Освен споменатите лица са 
личности от Димитровград, както и димитровградчаии, 
живеят и работят в Пирот.

Трибуната ще се проведе 
култура от 17 часа.

на югослаи-

зала на Центъра зав малката

А.Т.

на местните власти в развитието на 
турни проекти от двете страни. Особено интер- В.С.Б. 1

АКТУАЛНО
36 РАБОТНИЧКИ ОТ ГИД НЕ МОГАТ ДА СЕ ПЕНСИОНИРАТ

"ЙОВАНОВО" - 

ОТПРЕДИ ДВЕ 

ГОДИНИ
ТЪРСЯТ ПОМОЩ ОТ - КИЦ!

Тридесет н шест работнички от най-голямата проблема, те се обърнали към общинския синди
кат, но и там нямат пари. Потърсили помощ в 
общината и получили обещание, че тя ще постави

димитровградска фирма, която в момента не 
работи, не могат да се пенсионират пито редовно 
нито чрез трудовата борса, макар че изпълняват въпроса в Министерството на труда, но с парите 
необходимите условия. също не разполагат.

Причината за това е ” много проста”: ГИД не Поставени в такова безизходно положение, 
е платил пенсионните вноски за последните три работничките са потърсили помощ от ДСБЮ и

КИЦ ”Цариброд”, които вече са се обърнали

Ако някой тръгне за Поганово, а не познава този прекрасен 
край, едва ли сам, без да пита, ще намери пътя за селото, 
чието име тези дни стана актуално. ” Който пита, не скита , 

народната поговорка, но в днешно време би тряовало да 
пътепоказатели, които да посочат пътя. Именно това е

”трябва да

години н така, въпреки че са работели, излиза, че 
през тези три години те не били на работа, към някои банки. Те евентуално биха могли да им 
Разбира се, най-напред са си потърсили правата отпуснат кредит. В момента проблемът е кой да 
във фирмата, съответно от директора. Топ ги им бъде гарант за кредита, по в КИЦ се надяват, че

ще решат и този проблем. Списъкът вече е пре
доставен и на Трудовата борса - там да бъде про-

казва
има и
причината, поради която идващият за пръв път 
пита”.

Минавайки преди две години по пътя към Погановския 
манастир с намерението да заснемем изписаната тогава на
ционалистическа провокация на самото шосе пред село Власи 
— ” Бугари у Бугарску” , изобщо не сме забелязали, че пъте
показателя го няма. Когато сега отивахме да заснемем табе
лата с преправения надпис на входа в Погановския манастир 
(вместо ”Погановскн”, пише ” Йовановски”), някой ни 
напомни и за пътния знак. Но на мястото има само една метал
ната тръба, на която той е бил закрепен. От погановчани 
разбрахме, че тогава, когато на шосето бе изписана 
споменатата провокация (виновниците за нея още не са 
открити, макар че снимките бяха дадени на полицията), е бил 
преправен н пътепоказателят. Обаче някой, вероятно ядосан 
погановчанин, го свалил и хвърлил в реката. От тогава до днес 
пътепоказателят за село Поганово все още не е поставен. Тъй

казал направо, че няма пари п ако искат, могат и
да си платят за трите години, които не им дости
гат. Една е успяла да събере парите, но, уви — верено коя работничка какви права има.

Работничките се надяват, че както КИЦ успясрокът минал и - нищо. А парите не са малко.
Всяка работничка трябва да събере средно 52 да реши проблема на таксиметровите шофьори,

така ще успее да реши и техния проблем.хиляди динара или за всичките около два мил
иона динара.

След като фирмата не успяла да реши
А.Т.

РЕШЕНИЕ НА ОО В БОСИЛЕГРАД ЗА ПОГРЕБЕНИЯТА И 
ПОДДЪРЖАНЕТО НА ГРОБИЩАТА В ОБЩИНАТА

УСЛУГА ЩЕ СЪЗДАДЕ 

ПОГРЕБАЛНА СЛУЖБА пътят от Суково до Звонци е регионален, то икато
поставянето на пътните знаци е в компетенцията на регионал
ната дирекция за пътищата. А тя едва ли знае, че пътния знак 
на Поганово го няма.

И така
За погребенията, уреждането и сто се проведе миналата седмица. , тези услуги в града. За решава-

С това решение са определени пето на същите в ъпроси в другите 
ално- условията п начинът, по конто ще части на общината отговарят мес-

поддържансто на гроошцата в Бо- мзлиза, че сегашният опит за преименуване на 
манастира и селото нито е отскоро , нито в крайна сметка е 
нещо наивно. Искали ни се изписаното тогава на шосето и

сислград щс се грижи комун
то предприятие ” Услуга”. Така бъдат организирани погребения- тнитс общности, на чнято тсрито- 
решпха отборницитс па зассдани- та, поддържането н уреждането на рия се намират гробищата, 
сто на Общинската скупщина, ко- гробищата, както и плащането на преименуването на селото, респективно на манастира, да 

нямат нищо общо, но^кой знае?
Комуналното 

трябва да създаде служба за пог
ребения, която ще действа по вся-

прсдпрнятис

А.Т.

СПОРЕД СТАТИСТИКАТА ко време, включително и в неделя 
дните на държавните празни

ци. ” Услуга” ще дава разреши
телни за погребенията и щс ор
ганизира пренасянето на почи
налия в специално превозно сред
ство. В договор с роднините на по
чиналия комуналното предприя-

н в
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ 
СЪВЕТ НА МАТИЦАТА НА БЪЛГАРИТЕ"ЗАПЛАТИТЕ В 

ДИМИТРОВГРАД СА 
ПО-МАЛКИ ОТ 

ГАРАНТИРАНИТЕ 
ПЕНСИИ!?

РЕГИСТРАЦИЯ ДО 

ЕДНА СЕДМИЦА
тис щс определи и часа на погре
бението, за което близките трябва 
да осведомят службата за погре
бения най-малко 12 часа преди 
погребението. За ползването на 
гробното място и за услугите на 
погребалната служба щс се запла
ща определена такса, която ще рането й в Съюзното министерство на правосъдието. Според пред- 
бъдс определена от комуналното седателя на Матицата Пене Димитров, 
предприятие въз основа договор с доумения и забележки, отправени от Министерството на пра

восъдието в Югославия, така че се очаква най-късно до една сед
мица тази асоциация н официално да заживее.

Членовете на Управителния съвет на Матицата изразиха недо- 
волствието си от начина, по който от някои компетентни хора в 
Босилеград и Димитровград посрещнаха толкова дълго чаканото 
решение на Републиканското министерство на просветата най- 
сетне обучението в основните училища в тези общини да сс 
провежда на майчин език.

На първото си заседание след учредяването 
юли членовете на Управителния съвет на Матицата на българите 
в Сърбия в сряда се запознаха с въпросите във връзка с регнетрн-

си в началото на
Според последните статистически данни за изплатените през 

август заплати, Димитровград продължава да е на опашката в 
Сърбия. И то без конкуренция. Единствено тук заплатите са по- 
ниски от гарантираната пенсия, която е около 3 400 динара. 
Димитровградската средна заплата е 2898 динара.

Най-високите заплати в окръга са в Бабушница - 9 314 динара. 
В Пирот средната заплата е 8 285 дии., а в Бела паланка 4 228 
динара. За същия месец Босилеград е със средна заплата 5 201 
дии., Ниш - с 9 680 динара.

Най-високи са заплатите в Беочин - 18 696, след това в Канижа 
- 18 659, в Лазаревац - 16 500, Върбас -15 340 
На републиканско равнище средната заплата в стопанството е 10 
086 динара.

изяснени са всички не-

Това са част от условията и' 
правилата, които включва реше
нието на Общинската скупщина, а 
за тяхното неспазване глобите щс 
бъдат до 50 хиляди за комунал
ното предприятие и до 5 хиляди 
динара за гражданите.

И Т.11.

К. ВелиноваА.Т.
В.С.Б.
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1 ^гг. ВРЕМЕННО
ВНАСЯНЕНА
МОТОРНИ
ВОЗИЛА

ПОВЕРИТЕЛИТЕ ЩЕ 

ВЗЕМАТ СКЛАДА
|АРИНА

I
:

С част от парите от продадения хотел са 
останалите 3 500 000 ще се разпределят 
поверителите се съгласиха да вземат 
главният склад на някогашното

изплатени някои дългове, а 
на поверителите. Вместо пари, 

сградата, в която се помещаваше 
предприятие Югославски граждани, които временно работят в чужбина или временно 

пребивават извън границите па страната, за да се учат, на специализация и 
подобно, както и чуждестранни физичеки лица могат 
страна временно да внесат и:

- пътническо моторно средство с или без ремарке ;
- мотоциклет с или без ремарке ;
- самоходна камп-къщичка и

Мнозинство от общо 156 поверители 
на фалиралото търговско предприятие 
„Слога” в Босилеград приеха пред 

председателя на фалитния 
към Търговския съд в Лесковац Дра

голюб Стаменковнч

нара на осем юридически лица.Фалира- 
лото предприятие в момента разполага с 
около 5 500 000 динара, които ще се раз
пределят пропорционално между пове- 
рптелите, като всички вземат по 30,4 

за приключване на процента от полагаемите им се суми. С 
останалата сума, пак пропорционално, 
те ще станат съсобственици на сградата, • 
която

па влизане в нашата

ложе-
ннето на съ
вет

- пътно товарно моторно превозно средство. 
Посочените моторни средства 

гани. Когато става
фалитната процедура, започнала през 
маи 1998 година. Процедурата трябва да 
лрнключи, каза фалитният управител 
Васил Такев

се декларират устно пред митническите ор- 
дума за временно внасяне на пътно товарно моторно 

превозно^ средство с чуждестранен номер, органите на митницата ще сложат 
оележка ПУР-М” (временно внесъл стоки - моторно возило) в паспорта и ще 
я заверят с печат.

навремето служеше за централен 
склад на предприятието.

Мнозина поверители подписаха
пред поверителите, понеже

никой вече не се желае да купи остана
лото имущество на предприятието. Даже 
то пропада и стойността му спада 
рекъснато.

Такев поясни, че досега „Слога”

изяв
ления, с които приемат така наре 
”принудително споразумение”, че са 
съгласни 30,4 на сто от сумите, които им 

е дължи предприятието, да им се издъл-

ченото
неп- БАБУШНИШКИЯТ СТАНДАРТ" НАМЕРИ НАЧИН ДА

ОЦЕЛЕЕ В ТРУДНОТО ВРЕМЕ*продала част от имуществото си и час- жат парично, а останалите дългове да се 
тично се е издължила на поверителите компенсират с административната сгра- 
сн. На 31 юли тази година тя им дължеше да. Фалитният управител каза,
11 510 826 динара, от които 9 043 946 на 
бившите си работници, а 2 466 880 дн-

"ЛЕГО" ВЛОЖИЛ 600 

ХИЛЯДИ ЕВРО
че реше

нието ще има законова стойност, когато
повече от половината поверители, по
точно 50 на сто плюс един подпишат 
пз51вления. Няма съмнение, заяви той, че 
мнозинството от поверителите ще го 
подпишат.

Благодарение на стратегическото па
ртньорство с германската фирма 
го”, бабушнишката конфекция ”Стан- 

След като мнозинството от поверите- дарт” от няколко месеца работи на 
ли подпише изявленията, Търговският

мата 95-100 процента, могат да получат 
над 12 хиляди динара”, информира ни 
директорът на "Стандарт” Зоран Пет
ров.

Какво ще правят поверителите 
с обекта до момента не е 
известно. Те се съгласиха се да 
го вземат, макар че всички 
подчертаха, че Фалитният 
съвет е трябвало да им 
предложи други обекти, 
по-функционални и 
по-привлекателни в стопанско 
отношение. Понеже не успяха 
да се договорят на кои други 
обекти да станат 
съсобственици (а в такива 
случаи трябва да има 
консенсус) те се съгласиха на 
принципа "дай каквото 
дадеш".

” Ле-

пълнн обороти.
”Лего” е влнжил в "Стандарт” съо

ръжения на стойност около 600 хиляди 
евро. Бабушнишките конфекцнонери

Германската фирма е заинтересована да 
купи "Стандарт” в предстоящата привати
зацията, но засега това все още не е 
сигурно, понеже има и други кандидати, - 
например Милорад Пспч собственикът на 
предприятието "Юпитер”, което има клон 
и в Бабушница.

Очаква се оценка на стойността на капи
тала в ” Стандарт” да изработи Агенцията 
за приватизацията към републиканското 
министерство.

В момента ” Стандарт” има 360 работ
ници, конто женска работна ръка прео
бладава.

съд ще вземе решение за приключване 
на фалита. ”Тогава „Слога” ще пре
стане да е длъжник, а вие ще загубите 
статута си на поверители”, каза Такев 
пред бившите работници на „Слога”, между 30 и 40 хиляди мъжки паталони. 
Стойността на останалото имуществото 
възлиза на около 35 милиона динара, 
поясни той и оповести, че е възможно

ежемесечно изработват за германците

”Откакто сътрудничим с ”Лего”, не
сме имали празни ходове в производст
вото. Заплатите се изплащат най-късно 

! след това да се формира ново пред- до 20-ти всеки месец и възлизат средно 
приятие, а те да имат предимство при на 7-8 хиляди динара. Добрите работ- 
получаване на работа. ници могат да заработят и повече. Работ- Б. Д.В.Б. нициге на пресите, ако изпълнят пор-

!

■)рАА А 1\р'А]ААЗ \

ОЕЬТА ВАЙКА А.Б. ВНОСКАО

| ДЕЛОВА ЕДИНИЦА НИШ ; | ДЕЛОВИ ЕДИНИЦИ:

Алексинац, 
Сокобаня, 
Свърлиг,

Бела паланка, 
Куршумлия

ЕКСПОЗИТУРИ:'
:

Димитровград 
Бабушница 
Гаджин хан 
Долевац 
Житковац 
Буяновац 
Владичин хан 
Сурдулица 
Босилеград 
Блаце 
Житораджа

Тел. 520-063, 520-796
N

Щ. ррЖ

на всички спестители, 
комитенти, 
делови приятели 
и граждани 
честити

31 октомври - 

Световния ден на спестовността
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1ОТ и сдг а па чпт ши ежиш е СКУПЩИНАТА НЕ ПРИЕ 

ОСТАВКАТА НА ДИРЕКТОРАМОДЕРЕН ПЪТ ДО СЛИВНИЦА
- ” Чародеят” от Цариброд Емил Соколов, председател на Изпълнитсл- 

отбор на ОС но професия строителен инжинер, продължава със 
”чудеса”. Сбъдна се една дългогодишна мечта на жителите на 

Сливница: получиха нов широк, модерен път до селото си. Възможно ли 
с това? Да, за Емил Соколов и неговия екип всичко е възможно. Той е 
един от редките специалисти, конто не разказват приказки, а работят и то 
твърде успешно.

Сливиичани са доволни и се радват от сръцс. Значението на пътя е 
- отсега техният живот ще бъде но-добър и но-щастлив. Спасено 

е от пълно затривано едно селце, една етническа точка в общината.
Радва ме това, че такива пътища се строят паралелно още в няколко 

села на Бурела. Може би това се случва с голямо закъснение, защото 
миграцията и ”бялата чума” си взеха своя данък, но все пак, новите 
поколения, ще имат възможност да се занимават по-успешно със земеде
лие и скотовъдство и да се чувстват щастливи в своите родни села.

Нооица Младенов, Белград

моите” Уважавайки настояването на 
пърпи, ’сътрудници’ аз, подавам неотменима 

мястото директор на ЗК ’Сточар\

ння
Що се отнася до финансовото 
положение на кооперацията, тя 
има следните задължения: 3 821 
703 динара на доставчиците, 2 000 
000 дии. на индивидуалните 
производители на мляко, 300 000 
дии. за изкупен добитък, 4 100 000 
дин. на държавата за данъци 
други задължения 
5.500.000 динара за заплати на 
работниците в кооперацията
общо 15 721 703 динара. Разбира 
се, в момента има и такива, които 
дължат на кооперацията, така че 
според счетоводните сведения 
дефицитът е 1 488 927,41 динара.

своите
оставка за
Не навлизам в подробностите, че зад техния 

ся мнозинството от работниците, понежеиск
зная какво е материалното положение на 

работещи в кооперацията. Няма пито 
е необ-

всички
една но-важна причина, поради която 
ходимо да си подам оставката. За всичко 
готов да дам отчет, ако това се поиска от

голямо съм и около

. Илимен.
'Говя се казва в оставката на директора на 

земеделската кооперация ”Сточар в 
Димитровград Ивица Матов, която,-макар и 
неотменима, не бе приета на заседанието на 
Скупщината.

След едно отсрочване поради неявяване 
членовете Скупщината проведе заседание па 
21 октомври т.г. и от 11 присъстващи членове 
девет гласуваха против оставката.

И сега какво? Ивица Матов, е кате
горичен, че оставката му е в сила, но остава 
начело на кооперацията и през следващите 
две седмици. През това време трябва да се 
реши дали кооперацията ще се подели на две 
части - производствена и кооператорска. Във 
втората би трябвало да бъдат частните 
селскостопански производители (кооперато
рите), които искат да бъдат "господари на 
себе си сами”. Доколкото това станс, Матов 
ще остане на директорското място докато не 
се направи баланса за подялба. В противен 
случай оставката му ще влезе в сила веднага.

На самата скупщина Матов даде отчет за 
последните осем години, когато той е бил 
ръководител на кооперацията. Поемайки ди
ректорския пост през 1995 г. , както самият

на

гой изтъкна, с одобрението на всички бъдещи 
сътрудници, Матов, заедно с тях, не е успял да 

негативни явления: конфрон-КУБИК ДЪРВА - 1500 ДИНАРА преодолее две 
тацията и нетърпимостта между старрте и 

специалисти и да организира резул- 
производството. Според Матов двете 

тенденции са свързани помежду си, тъй като 
интензифицирането на производството е 
трябвало да бъде 
противопоставящите се едни на други млади и 
стари специалисти. Посочвайки 
обективни

частниците ги предлагаха за 750 - 900 
динара. Покачването на цената беше 
продиктуваха прекупвачите дошли, 
предимно от вътрешността, които прис
тигат в Босилеград с пълни камиони и 
ремаркета с различни стоки и на 
връщане „не питат за цената”.

Високите цени на дървата зарадваха 
хората, занимаващи почти непрекъс
нато с тоя бизнес. Пред сериозни изпи
тания обаче са босилсградскнте домак
инства с малки приходи, както и инсти
туциите, на които са нужни по-големи 
количества, каквпто са органите на 
Общинската скупщина и училищата.

В.Б.

Отоплителният сезон още не е зано- 
босилсградчани, 

сами да си ” наберат” дърва, са изпра
вени пред сериозна дилема: как да ги 
купят, когато кубикът пече стигна 1500 
динара. Толкова нари ще трябват, ако 
дървата се купуват от частници в 
Босилеград, а ако сделката се прави със 
„Оърбня-шуме”, ще трябват още 80 ди
нара. По селата дървата са по-евтнпп, 
(частниците искат за кубик около 1200 
динара), но няма достатъчни коли
чества, така че дървата се продават като 
халва.

Дървата за огрев рязко поскъпнаха 
през последните две седмици. Дотогава

млади
татно

конто не могатчнал,а

задача тъкмо на

купища
и субективни причини” (от

държавната политика в селското стопанство 
до демокрацията), в един момент той изтъкна, 
че ”по навик трудът и работата ще бъдат 
последното нещо, с което ще се заемат, 
докато не бъдат преодолени всичките бал
кански особености и навици”.

А.Т.

В СЕЛО ГОЛЕШ КРАЙ ЮГОСЛАВСКО-МАКЕДОНСКАТА ГРАНИЦА

ЖИВОТЪТ СТАНА ОЩЕ ПО-ТЕЖЪК
*Хората от селата в тримеждието, чиито деца са останали в Крива паланка и на други места в 
Македония, изискват край Голеш да се открие граничен преход, защото Псамо той може да се 
превърне в истинска врата към светаО

Голеш е сред селата в триъгълника между българ
ската н македонска граница, конто стареят и изчезват.
Разположено е край самата македонска граница. Гра
ничи и с Жеравпно, което е точно на тримеждието, 
както и с Караманица, намираща се също край маке
донската граница. Под южните склонове на Бела вода, 
чиито Големи връх е на 1828 метра надморска височина 
и от чиято утроба извира Пчиня, е разположено Го- 
лешкото плато, което голешани смятат за поле. Всъщ
ност то е единственото плато в Босилеградска община 
- широко е над 500 метра, дължината му е около ки
лометър, а надморската му височина е около 1250 мет-

ния, тежкият планински живот се усложни още повече, 
казва тридесет и седемгодишният голешанин Душан 
Станков, който от десетина години работи в Електро
разпределителното в Паланка. По-големият му брат 
Ванче също така от години работи в Македония, понас
тоящем в „Маврово” в Скопие. Съседите им също като 
тях са работили в Македония, а тук-са поддържали 
имота си.

Питаме ги как минават границата 
- Кришом, макар че граничарите всичко знаят - каз

ват братята. - Всичко става със затруднения, някога ни 
пречат македонските, някога нашите граничари, ня
кога ни връщат назад едните, друг път - другите. Сега е Те отглеждат овЦе» а в кошарите имат 22 глави говеда и 
по-трудио откъм македонската страна - пояснява Ду- ДВа к°ня’ Така сме по-сигурни и икономически по-

силни , казват братята.
Интересуваме се имат ли хората от селата на триме-

няколко коня.
В Голеш забелязахме една традиция, останала от 

патриархалния живот. Семействата на братята Душан, 
Ванче и Боян заедно живеят в една къща. В нея са десет 
души, всъщност една трета от жителите в селото. Само

ра.
Край платото и по склоновете са останали да живеят 

само тринадесет семейства с около 30 души. Почти вси
чки те са на преклонна възраст. Свили се под бремето 
на годините и болестите. Десет са вдовиците тук. Мъ
жете им навремето работили в мината в Караманица. 
Децата на голешани са останали в Крива паланка, коя
то се намира на около 20 километра, а до Босилеград, с 

/ който са свързани административно има 45. Едва ли има

шан. - Войниците не са виновни, те си гледат работата.
Държавите не изпълняват задълженията си към хо
рата. Представители на двете страни трябва да седнат и ждието Двонно гражданство - югославско и македон

ско.да вземат решение за откриване на граничен преход.
В Голеш са останали само възрастни хора. Деца ня

ма. Училището в селото, построено преди половин век,
от седем години не работи. Догодина само едно дете ще Ще МИ е то’ ако ,,яма граничен преход, 
тръгне на училище. И в съседните села има малко мла- Гошешанн казват, че хората край границата са заб- 
ди хора. В училището в Караманица се учат само три раве,,п от вс»чки. С огорчение казват, че са ги заб- 
деца. В селата Жеравино, Голеш и Караманица няма Равили и Държавата, и общината, че са в безизходно 
телефон, понеже линията в Караманица от десет го- положение* Убедени са, че поне малко живот може да 
дини е повредена, но няма кой да я поправи. Нямат и Се вдъх,|е ,,а селата, ако край Голеш се открие граничен 
магазин, а най-близкият е в Долно Тлъмино. Болестите пРеход* Само той е, казват, е изходната ни врата към

света.

- Малцина са с двойно гражданство - казва Ду шан. - 
Аз се надявам скоро да го получа, но си мисля за какво

домакинство не само от това, но и от околните му села, 
което да няма къща в този или в други македонски 
градове. Когато заедно с Македония бяхме една дър
жава, хората от този край са учили, работили, женили 
се, омъжвали се, пазарували, продавали добитък, стро
или къщи в Паланка... След разпадането на предишна 
ни Югославия, пред хората се изпречи границата и всич
ко, както казват те, "отиде в майната”.

- Границата с Македония ни донесе нови затрудне-

и старостта не позволяват на мнозина от хората да 
идват в него. Брашно и други стоки им кара собст
веникът иа магазина Занко Деспотов. В Д. Тлъмино е и ален веяе Цяло десетилетие. Повдигнаха го селяните, 
здравната станция, но за повечето старци тя е твърде сет,,е Общинската скупщина. Представители на Боси- 
далече. За да стигнат до пътя Караманица- Тлъмино, легРадска и ,,а Кривопаланешка община настояват пр- 
голешани трябва да вървят пеш над половин час. По СД компете,,т,,ите С|* държавни органи той да бъде ре- 
разписание антобус на „Автотранспорт” има само су- ше"' Далн това ,це стане '«общо 
трин. Ако изобщо има... Зимно време, за да стигнат до откР,,ването МУ зависи от много неща. Голешани и хо- 
някакъв превоз, трябва да си пробиват път над два часа. Рата от останалите села на тримеждието, които са оста- 

След всичко 
имат бъдеще?

Въпросът за откриване на граничен преход е акту-

не е известно, понеже

вили младостта си по различни строителни обекти в 
Македония, са убедени, че главното условие е нзпъл- 

- Само при условие, че се открие граничен преход, непо* Обосновават го така: „За да дойдат роднини при 
който да функционира поне в петък, събота и неделя, - Род,,И1Ш и Децата при родителите си, през официалната 
констатират хората от тоя затънтен край. - Тогава ще митнида ЧукаРка край Прешево трябва да бият над 220 
работим в Паланка, а тук ще си поддържаме имотите - километРа> а през Голеш, Църцория и Дубровница до 
подчертава Душан. - Има благоприятни условия за жн- Пала,,ка нма само около 20!” 
вотновъдство. Сега няма кой да отглежда добитък и 
затова в селото има само 40 овце, около 35

казано, дали селата на тримеждието

Само който не иска, той не може да ги разбере.
В.Божиловговеда и
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КУЛТУРНИЯ ДОМ
На събранието на жителите на МО Белеш 

което се проведе миналия петък, остро бе диску- 
тиран въпросът дали по-голямата част от мест- 
пия Културен дом е трябвало да се даде под наем 
на димитровградския частник Йордан Рангелов 
за да направи склад за алкохолни и други питиета.

възразиха срещу, липсата на публичен тръг, как- 
то и срещу това, че в договора не е предивидено 
Йорданов Шестима работещи в РТВ ” Цариброд” безплатно ще завър

шат основния курс за работа с компютри в КИЦ ” Цариброд” — 
Теледом. В замяна на това КИЦ ” Цариброд”-Теледом - -

всеки месец да отделя и определена 
сума пари като наем. Според тях в договора 
неправомерно е предвидено той да дава под наем 
взетите от него помещения и е направил врата от 
източната стана на Дома, за да може с камион да 
влиза в голямата зала, заемаща около 250 м2 и т.н.

След двучасова разправия бе сформирана 
комисия, която ще има задачата да ревизира до
говора, т.е. да установи дали и(ли) до каква степен 
МО Белеш е ощетена с този договор. Тя ще опре- 

частникът Йорданов 
ежемесечно ще трябва да плаща на МО 
наем.

‘ "  —' — « следиш ЩС ИЗ -
страница на Р ГВ Цариброд” на Интернет, така както 

поискат от Центъра за култура, разбира се, 
хнкчсскктс възможности. Страницата ще подготвят с'дин път сед
мично ще подготвят журналистите от РТВ в продължение па една 
година. За останалите

готви
в съответствие с те-

Според председателя на МО Зоран Маркулов 
частникът е обещал в срок от три месеца от 
сключването на договора да преустрои опре
делени помещения в Дома, както п да ремонтира 
тоалетната. Някои от точките, посочени в дого
вора, Йорданов вече е изпълнил. Зелена улица за 
сключването на 
частника са дали повечето 
Съвета на МО.

служители в Центъра за култура, 
да се обучават за работа на компютри, е в сила редовната 

цена с отстъпка от 10%.

конто
искат

А.Т.
дели сумата, която

договора между МО Белеш и 
от членовете на НА ПЕТКОВДЕН В РИБАРЦИ

БОГОСЛУЖЕНИЕ В СВ. 
ПЕТКА

като

Съораиието протече в много нажежена 
фера. Зоран Маркуло 
заплашвали, че ще го бият. Пред Културния дом 
бяха забелязани полицаи. За щастие, до физи
ческа разправа не се стигна.

атмос-Повечето от присъстващите на събранието бе- 
бяха срещу идеята част от Културния дом 

да се даде под наем на Йорданов

посочи хора, които са голешани
на четири

години. Те всъщност по принцип не бяха против 
даването на помещенията на Дома по наем, но В неделя, на Света Петка, в черквата ”Св. Петка” в с. Рибарци, 

босилеградскнят свещеник ЙоанБ. Д.
отслужи литургия и подробно говори 

за живота, делото и значението на майка Параскева- Света Петка - в 
живота на православните народи. Родена е, каза тон, в богато семейство 
край Цариград, но винаги оказвала помощ на бедняци. Известно време 
тя живяла в пустинята на Йордания. Мощите й били

ОТ ПРОДУКЦИЯТА НА НАШЕТО ИЗДАТЕЛСТВО
пренесени от

Цариград в България, по-късно в Белград, а сега са в град Яша в 
Румъния.

На богослужението в Рибарци всяка година идват много хора не 
само от селото и околностите му, но и от Босилеград. Сега, когато 
черквата беше ”малка”, за да приеме всички християни, бяха дошли и 
няколко жени от съседното българско село Олтоманцн.

- Идвайте в черквата не само на празници и когато ви сполети 
някаква си псполя, а винаги - упрекна християните отец Йоан.

Сегашното богослужение е предшествувано от неотдавнашното 
ремонтиране на черквата. Предстои да бъдат подменени покривът н

па Мария Гарева върху твор
чеството на Блага Димитрова но 
повод най-новата й книга ”Дсп- 
жнвот”, отпечатана няколко дни 
преди 80-годиншппата й. Според 

Блага Димитрова е

11\ЛГ
активна позиция срещу отчуж-

АИТЕРДТУРЛ* 1СКУСПЮ- НАУКА • ОБЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ
дениедю на съвременния град- Гарева, 
ски човек от родово-патриарха- дълбока вода с гладка, лъчиста по- 
лннте добродетели на миналото, върхност. А вътре е бурно. 
Героите на Хайтов са жизнени и Словесни течения опасно завнх- 
дейнп. Един от изворите на тази рят пласт подир пласт. Нагазиш 
жизненост е умението им да об- ли> трябва непременно да си добър

плувец, за да не се разбиеш в ри
фовете-уловки. Само така можеш
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външната мазилка.
В.Б.щуват с гората и планината, каз

ва Вацев и добавя, че Хайтов е
поет на гората, който умее да се наслаждаваш на тяхната кра- 
отгатва тайните на нейния жи
вот. Прониквайки в най-дълбо
ките пластове на човешката ду
шевност, история, 
нрави и обичаи, Хайтов не иде
ализира първичната красота на видело, за да озари и най-тъмните

Ансамбли към 
пенсионерските 
организации от. Иваново, 

Пиргово и Красеново от Русенска област в България. 
Миналата седмица в димитровградския Център за 
култура концерт от народни и стари градски 
български песни. Домакин на ансамблите бе 
димитровградският Съюз на пенсионерите.

По време на краткото си посещение в Димитровград 
гостите, сред които бе и председателят на Съюза на 
пенсионерите в Бъглария Сава Гърбузанов, посетиха 
манастира "Свети Йоан Богослов" край село 
Поганово.

та, прозорливост, мъдрост...
” Ден-жнвот” с книга на катар

зис. Тя пречиства мислите, прера
жда душите, разбутва съвеститс, 

фолклор, изравя светлина от дълбината на
сърцето и го поставя високо - на

примитива, а се стреми чрез ре- кътчета, разширява периметъра 
тоналното

От една седмица вече в ръ
цете на редовните почитатели 
на словото н на словестното из
куство е поредната 172-а книж
ка на списание ”Мост”.

Най-важната рубрика в спи
санието "Литература и изкуст
во” е посветена на творчество
то на починалия неотдавна го
лям български писател Нико
лай Хайтов. За непреходното 
дело на Хайтов пише димитров
градският публицист и литера
турен критик Властимир Вацев. 
"Силни, вътрешно свободни и 
цялостни личности, героите на 
Хайтов привличат със своята

да пресъздаде об- на вътрешния слух, отваря очите 
щочовешкото”, посочва авто- за доверието, 
рът. Човека.”

за истината, за

Наред с очерка па Вацев са по- С пр 
местени и няколко творби на Хай- Мост се представят 
тов, сред които и "Мъжки вре- олов Присойски и Ьмил Андреев, 
меиа” и” Горският дух”. в рубриката Наследство

Рубриката си "Поезия” най- И“™» Ипа',оп ,ш запознава с 
”Мо- микротоноиимнята в Дсрскула. 

Най-новата

оза в тази книжка на 
Милс Ннк-

***
Ансамбълът на Народния театър от Пирот тези дни 
изнесе пред димитровградската публика 
представлението си "Съмнително лице" по 
произведението на Бранислав Нушич.

В предствлението участваха и неколцина акьори от 
Димитровград - Слободан Алексич, Делча Гигов, 
Александър Златанов и Славча Димитров. 
Сценографията бе дело на Новица Младенов.

новата книжка на списание 
ст” изпълва със стихове на Блага 
Димитрова, Петър Чухов, Снежа
на Илиева - Виданович, Зденка То
дорова и Васил Дървошанов, как
то и с произведения на по-млади 
автори - Александър Страстиев и 
Елена Ганчева.

Заслужава внимание обзорът

пакнижка
списание ”Мост” е илюстрирана с 
репродукции на творби от българ
ския художник Милко Павлов,с 
чисто творчество пи запознава Ка
лин Николов.

В. Богоев Б. Д.

нт. Твърде емоционален и импулепвен, г 
той е художник с ясна представа 
мнозиция, колоритност, контраст...

"Изобразителното изкуство за мен 
е едно прекрасно хоби, едно, бих го 
рекал, убежище от проблемите, конто 
ни съиъсгват в нашето ежедневие. То 
означава много за мен” споделя Горан.

Когато го питат за любимите му ху
дожници, той най-напред посочва рус
кия класик, пейзажист и реалист Айва- 
зовскн. Впечатляват го и Моне, Слобо
дан Сотиров, Тапи-

Нещо повече: Миланов е един от ма
лкото димитровградски художници- 
любители, които се занимават и със 
скулптура. Интересно е и това, че все 
още не го напуска идеята да се запише 
в Художествена академия.

Лй *• «цй#Горан Миланов е един от многото та
лантливи димигровградчани, 
щи се с любителско изобразително изку
ство.

за ко-занимава-

народен е през 1969 г. Живее в край
градското селище Белеш.

С изобразителното изкуство
от 7-8 години. В местното 

само-

се зани
мава активно

женис на димитровградскитесдру
дейци членува от основаването му през 
1996 г.

Сътворил е няколко десетки картини. 
Както казва самият той, много от твор- 

и близки.битс си е подарил на приятели
Миланов е предимно псизажист, кой- 

техииката масло върхуто предпочита 
платно. Рисувайки предимно природните 
красоти на Димитровградска община, 
той разкрива голямата си любов към ро
дния си край.

Той е художник, комуто не може да се 
оспори, че притежава художествен гала-
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В КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР В БЕЛГРАД__________
В МУЛТИКУЛТУРАЛНИЯ ЦЕНТЪР В БЕЛГРАД Е ПРЕДСТАВЕНА 

НАЙ-НОВАТА КНИГА НА Д-Р СПАС СОТИРОВ ПРЕДСТАВЕНА Е 

БЪЛГАРСКА КНИГАПОГАНОВО- ЗВЕНО МЕЖДУ 

СЪРБИ И БЪЛГАРИ
.... ....у....... «б..,сстпс..оСТ»^..ар»»,™.

к..то проф. д-рРПояи Биолчсв е ректор на Софийския университет Си.

КЛ,То"но<нреди една година годно със спои колеги от Факултета но 
слапш.ски филологии той гоетупа на Филологическия факултет и Ьел- 

|;яха ннопедени и предварителни раи опори с ректора 
Пслгеядския уннпсрситст нроф. д-р Мария Ьогданопим, в рстултаг на 
™.о.кГсш" п^София «е подписан договор та с-птрудничество между
униперситетите в София и Белград. . г „ сс.

По време на миналогодишното си гостуване проф. Ьт.л .св 
сиешна .. с.с студентите, конто в Белград итучаваг овл.лрскн 
л итература като своя основна специалност в Груната но български 
към Катедрата та сръбски стик с южнославянски езици на Филоло. и-

',СС^Г="К.ятия по б влгарски стик с-тудептт.те от 3. и 
4 курс се занимават н с превод на различни текстове от и на български 
етик Именно на тети практически занятия под ръководството на лек
тора по български стик в Белград д-р Ничка Бечсва започна раоотата 
но превода на сборника с разкази "Сладко нищо” па Боян Биолчсв. 
След няколкомессчна работа преводите - дело па Лпа Джурич, Елена 
Добички, Александра Чнрич, Лиляна Маркопич, Ивана Стоичкова и 
|?лсна Денчич, студентки по български език и литература в Белград, 
бяха завършени. Сръбският текст бе редактиран от асистентакта по 
българска литература Ясмина Иованович.

Интересно е да сс отбележи, че изданието е двуезично текстовете 
десетте разказа вървят успоредно на сръбски и на оългарски език, 

от издателя библиотека Съвременна

пи

На 24 октомври в Мултикултуралиия център в 
Белград беше представена най-новата 
проф. д-р Спас Сотиров ” Поганово - звено между 
Земята и Небето”. Новата монография за 
Погановския манастир е издадена от Народната 
библиотека в Димитровград с щедрата помощ 
българското посолство в Белград, югославското 

етническите н национални

книга на
на

на

език и 
езикминистерство на 

общности и на човешките нрава, Делта банка от 
Белград и фондацията ” Отворено общество”.

На промоцията в югославската столица 
присъстваха много художници, учени н политици, 
конто прецениха книгата на проф. д-р Спас Соти
ров като едно наистина комплектно научно-пуб
лицистично произведение, което засяга няколко 
съществени сфери на живота - историята, поли
тиката, биологията, географията, стенописа... За 
положителната атмосфера допринесе и младата 
югославска цигуларка Надежда Цветкова, която 
за възрастта си (9 годишна) блестящо изпълни 
няколко композиции от световноизвестни ком ка

а книгата е пз.рпа в основаната 
българска литература”. Показателен е фактът, че книгата излезе от 
печат точно па 24 май 2002 г. и бе най-новият експонат в откритата 
същия ден изложба на български книги от фондовете на университет
ската библиотека ” Светозар Маркович в Белград.

На промоцията на ” Сладко нищо” в Белград присъства авторът 
Боян Биолчсв, който наред с научните си изследвания в областта на 
полската литература и сравнителното славянско литературознание е 
известен както с романите и разказите си, така и с филмовите си

нознторн.
Много похвално сс изказаха за тази книга 

проф. д-р Марин Младенов и академик Божидар 
Чурчнч, конто е члн и на БАН. По стечение на 
обстоятелствата книгата беше промовирана 
точно на датата, когато се навършиха 403 години

погановския

Проф. д-р. Спас Сотиров

този въпрос?
- Въз основа на изводите, до които са стигнали 

някогашните учени като Миатеф, Грабар, Ксин- 
топулох, както и съвременниците Мсдакович, Ра- 
доичнч, Алекснч и други, може да сс заключи, че 
по това време е съществувал своеобразен балкан
ски период. Става дума за XV век, периода след 
идването на турците на Балканския полуонстров, 
когато сред балканските народи се чувства своео
бразна денацпоналпзация, когато на тези прос
тори не е съществувала нито една славянска 
държава и когато границите между отделните 
държави не са били толкова строго уточнени.

ането на наоса наот нзгражд 
манастир ”Св. Йоан Богослов”.

На въпроса нп защо като учен-бнолог д-р Спас 
Сотиров посвети толкова голямо вннманп на 
манастира ” Св. Йоан Богослов” той отговори, че 
този манастир е един истински феномен на приро
дата, който открай време е привличал вни
манието на различни учени и художници. От този 
неповторим кът в долината на река Ерма блика 
някаква чудна енергия, която поставя много- 
бройнп важни въпроси както от областта на 
теософията (науката за религиите), така и от

сценарии.
За творчеството на Боян Биолчев и първите преводи на негови 

творби на сръбски език на "тържеството говориха проф. д-р Слободан 
Ж. Маркович, нроф. д-р Валери Стефанов, Мария Иоанпа Стояди- 
иович и Деян Айдачич.

Боян Биолчев

КРАЯТ НА ПТИЦАТА
През ранната есен край моята къщичка недалече от морето често 

минават ловци. Понякога’ носят ударени пъдпъдъци и гургулици, 
закачени на колана. Понякога се връщат без улов, преминавайки в 
разговор за стара слука или в закона за следващия ден.

Те .са от малкото живи същества, които нарушават тихото 
спокойствие на умореното лято.

Единствените, които са непрестанно пред погледа ми, са ятата 
гарги. Те ходят из изжълтеиата трева и от време на време кълват нещо, 
което само тс си знаят, по без особен ентусиазъм. Когато им омръзне, 
накацват по коловете на оградата и се замислят като в разказ на Елин 
Пелин.

СНОЩИ В СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА В СОФИЯ

ПРЕДСТАВЕНА БЕ МОНОГРАФИЯТА ЗА 
ПОГАНОВСКИЯ МАНАСТИР

Сотиров говориха проф. д-р Марин 
Младенов и г-н Иван Иванов, директор на 
Народната библиотека в Димитровград, 
като издател на най-новата кнйТа на 
Сотиров. Иванов прочете и подготвеното 
предварително изказване на академик 
Божидар Чурчич, който поради 
задълженията си в Белград не можа 
лично да присъства на промоцията в 
София.

В промоцията участва и малката
цигуларка от Ниш Надежда Цветкова.

Гаргата с презряно животно. Ето - в пъдпъдъка и гургулицата 
човекът намира смисъл, след като ги простреля - стават за готвене. 
Едно време ловците се отчитаха с убити гарги - но не със самите тях, а 
с чифтове крака. Останалата част нямаше ловна стойност, сякаш има 
на света същество, което се състои сйМо от крайници.

По оНия години екологията не беше още открита като поприще на 
прпказливцн и нямаше кой да попита с какво е толкова вредна гаргата 
и с какво е толкова полезен ловецът, който се отчита в дружеството си 
с отрязаните й крака.

Както п да е. Деня, за който става дума, край къщата ми минаха 
двама ловци. Явно бяха ходили доста из храсталаците по двете надмор- 

дерета. В такива мигове у човека сс буди карикатурна жажда за 
компенсация. Виждал съм ловци на глигани, конто не са имали к ъсмета 
да срещнат глиган през целия ловен ден, как стрелят с бренукета по 
млада бреза, докато я прекършат. В погледите им лъщи целенасочено 
безсмислие, а после те сс отдалечават с една особена гузност в поход
ката, защото, все едно, ще разказват за измисления изпуснат глиган, а 
не за уцелената млада бреза.

Двамата ловци поспряха на

В организация на Столична библиотка , 
Държавната агенция за българите в 
чужбина и Народната библиотека в 
Димитровград (СР Югославия) в една от 
залите на Столична библиотека в София 
снощи беше представена най-новата 
книга на проф. д-р Спас Сотиров 
"Поганово - звено между Земята и 
Небето".

Пред събралите се голям брой ценители 
на книгата и на изкуството, учени и 
историци, за монографията на д-р

ски

областта на есхагологията (наука за смисъла на 
живота). Щом пристигнете в Поганово, тази енер
гия просто ви грабва и ви кара да се чувствате 
като омагьосани. Така стана и с мен и аз просто 
бях принуден да напиша тази книга.

* Колко дълго писахте книгата "Поганово - 
звено междуЗемята и Небето" и какви труд
ности срещахте при търсенето на материали 
за нея?

- Много дълго и много трудно! Едва ли ще 
можете да разберете колко трудно ми беше да 
намеря материали. За този манстир е писано 
много. Някои от документите са в България, 
други са тук, в Сърбия... Беше наистина трудно да 
се подвизавам час тук, час отвъд границата, за да 
направя една малка справка... За Погановския 
манастир са писали и много известни 
чуждестранни учени от различни страни и на 
различни езици - на руски, френски, гръцки... 
така, че се наложи да поискам помощ и от много 
свои приятели, които не снабдяваха с материали 
и с преводи. Тяхната помощ ми беше от много 
голяма полза и аз им благорадя от сърце.

Един от интересните въпроси е кой наистина е 
построил Погановския манастир - сърбите 
българите. По този въпрос се спорило твърде 
много. Изглежда, че вие сте намерили решение за

Става дума за един особен балкански период, през 
който са строени балкански манастири. Техни 
ктитори са били или интернационални калугери, 
или техни братства.

* Едно наистина голямо произведение е 
създадено, какви са плановете ви?

- Запланувал съм две книги. Искам да напиша 
едно драматично произведение за Богородица 
Катафигн, която е изобразена на една икона в 
Погановския манастир, макар че аз лично не бих 
казал че е икона, а световна катртина. Интере
сува ме смисъла й, какво разказва тя ...

Другата книга ще е за Сичевската клисура, за 
която има много предания и приказки, но малко 
неща са записани, всичко е някак си недоизказано 
.... Сичевската клисура е мистична и съм заплану
вал да пиша за нея, каза д-р Сотиров.

Красотата на природата около Погановския 
манастир е неоценима. Хубаво е за това да пише 
някой, който не само е роден в тези предели и е 
отраснал там, някой, който с такава обич дарил 
този край, който дори и на дъщеря си е дал името 
на река Ерма, в чиято долина се намира и 
Погановският манастир. Само един такъв човек е 
в състояние да ни представи и доближи до прелес
тите и магията на Погановския манастир.

Мария Сотирова

ливадата. Единият вдигна пушката и 
стреля. Една от кацналите на оградните колове гарга като отсечена 
падна в двора ми.

Ловците поеха надолу към селото с удовлетворението, че е имало 
сполучлив изстрел. Питал съм деца, защо стрелят с прашки но 
врабчета. 1 а са ми казвали - искаме да видим дали ще ги уцелим. Правил 
съм го и аз. Уж нелепото убийство не е цел, а е следствие. Но дали е 
така.

Отидох при оградта. Птицата 
откъдето бе излязла сачмата, имаше 
гата

лежеше неподвижно. На гърба й, 
капка кръв. Обърнах гар- 

- па гърдите и имаше същата капка. В този момент забслязах, че 
гя ме гледа. Гледа ме с очи като топчета чер хайвер. За първи нът 
виждах гарга от близо, защото те са много предпазливи и винаги тс 
наблюдават отстрани. Мъртва птица можеш да изхвърлиш леко. Но 
тази ме следеше с втренчен поглед, сякаш ме питаше какво ще направя. 
Посегнах, за да я докосна с пръст. И в този момент тя внезапно се 
извърна, размаха крила и излетя, сякаш не беше пронизана от 
ловджийската сачма. За тия няколко мига, докато се наведа над нея, тя 
бе събрала сили. Летеше яростно. Издиша се, извиси се над отвесния 
морски оряг, зави остро и сс насочи към високите дървета под селото.

Летя така няколко

гъста

секунди и изведнъж се смали, превърна се в 
черна точка и рязко започна да пада, отначало полегато, а носле право 
надолу към земята. Беше далече, за да чуя глухия звук, с които 
мъртвата трева посреща мъртвото вече тяло. Всеки размах на крилата 
бе допзпомпвал кръвта й до самата смърт по време на полет.

И аз си помислих - най-ненужната, най-презряната птица, а приро
дата я бе обдарила със сила за толкова достойна смърт. И след като 
това е така, може би в нея, в това че е такава, в това че е жива, има 
някакъв не по-малко достоен смисъл, за който несъвършените ни и 
задъхани

или

не са достатъчни, смисъл, който 
прилепчивият ни, практичен и тсснозрссн човешки мозък просто не 
може да обхване.

човешки сетива
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Началото на
Избран е деня/^ГпТнодобнГйГ.Гр ^ " Г’ Х|>ИСТ° Б°ТСВ’ Васнл Левски’ Пе™ Слапейков,.вор^-^а^евГеГ^^Го^Г^Г,

закрилник на българския народ”. В създадения от ж ' Р АлексанДР°в » ДР- 
него Рилски манастир се съхраняват нацигге ценности м1*™7“д™>™н™,'««™Р,,.коитоса 
през Средновековието и той е един от двигателите на 
оългарското Възраждане. Празникът е 
допълнение към образованието 
младежта, но той е общонационален, 
младежта следва да се възпитава в любов и 
миналото, в благоговение пред дейците 
на българското национално дело,

ХшХ век народните ни будители са изправени пред 
изключително трудни обстоятелства, но не губят вяра 
в успеха на своето дело. И в църковната, и в поли
тическата борба те преживяват големи страдания и 
разочарования, но никога не се отказват. С безукорен 
демократизъм, родолюбие и идеализъм, често изло
жени на опасности, рисувайки живота си, будителите' 
са пример за народа си в стремежите му към по-добре 
уредено и справедливо обществено устройство. С лю
бов и постоянство, с жар будителите творят делото на 
българското съхранение и на българското съвършен
ство, защото ” поробеният човек се бори за свобода, а 
свободният за съвършенство”. Тяхното дело и личен 
пример са като пътеводител, като огън, който осве
тява, стопля и напътства душите па българите, свър
зва ги здраво с бащината земя, с националната кул
тура, гради в тях човеколюбив и родолюбие.

Делото се увенчава с успех, когато водачите са сил
ни, смели, разумни безкористни и предвидливи. На
родните будители работят без никой да им е обещавал 
каквато и да било награда за поетия от тях трънлив 
път в

творили не само за своя род и родина, но и 
за общочовешката култура, да бъде пример, па който 

замислен като най-дръзиовените да подражават, ученолюбивите да 
и възпитанието на се учат и всички да сс уповават.

Във всякозащото не само селище във всяка българска общност 
почит към общонационалният празник е преди всичко свой и 

п строителите към великите имена, посочени по-горе, се прибавят 
, , “ старание и сърев- родените в своя край или своята среда: д-р Кръстю

' “ - 1>ОТО ” ХУ"аВОТО- Към ВС,,ЧКИ Далечи» Кръстев от Пирот, един от строителите на модерната
и олизки дейци, строили със слово и дело, с личен българска култура в края на ХшХ и първите десе- 
пример оългарската духовност и държавност, българ- тилетия на XX век; Спас Вацов от Пирот, физик, но- 
ската култура: Светите Седмочисленици - братята ра- 
вноапостолн Св. св. Кирил и Методий, Св. Климент 
Охридски, Св. Наум Охридски, Св. Горазд, Св. Сава и 
Св. Ангеларнй, техните ученици и следовници Кон- 

Преславскн, Йоан Екзарх, Св. Евтимий

ставил началото на климатологията като наука и пра
ктика в България; Йордан Захариев от Босилеград, 
географ и етнограф; Емануил Попдимитров от с. Гру- 
пнци, Босилеградско, поет, литератор и обществен 
деец; Златан Дудов от Цариброд, един от най-изя- 

триарх Търновски, Константин Коетенечки, архнепи- вените кинорежисьори през XX век и др. 
скоп Петър Парчевич, епископ Филип Станиславов, В човешката история успяват и се съхраняват само
преподоони Паисин Хилендарски, преподобни Соф- онези народи и общности, които могат да излъчат от 
ронии Врачански, Йоаким Кърчовски, Кирил Пей- недрата си достойни, морално издигнати хора, готови 
чннович, д-р Петър Берон, Неофит Бозвели, Илирион на себеотрицание и жертви за общото благо. Това е 
Макариополски, Неофит Рилски, Братя Миладинови, значението на нашите будители за националното пи 
Йордан Хаджиконс^антинов-Джинот, Васил Апрн- 
лов, Георги Раковски, Любен Каравелов, Найден Ге- В епохата на българското Възраждане Хйшшш-

стантин па-

живота на народа ни. Апостолът на свободата 
Васил Левски не иска за себе си никакви награди. Той 
пише: ” Аз съм се обещал жертва на отечеството си, а 
не да бъда кой знае какъв. Там нека съди народът, а
не да давам глас за себе си: това е презряно от чове^ 
нишата за глупаво и най-просто нещо.”възпитание днес и утре.

Йордан Колев

"ДРУГАРЧЕ" 630АРХЕОЛОЗИ ОТ БЪЛГАРИЯ ПОСЕТИХА 
ИЗТОЧНА СЪРБИЯ

В рубриката ” Първокласниците имат думата” творби от български и сръбски автори, а на 12

ЗАПОЗНАВАНЕС 

ЧЕРКВИ И МАНАСТИРИ
мЪжете да се запознаете с техните мнения за учи- станица ви предлагаме оригинала и превода на 
лището, за вълненията и чувствата им. От изказ- стихотворението ” Надежда” от нашия поет Ми- 
ванията им личи, че те са деца на ХХш столетие - лорад Геров, който и тази година получи втора

поети ” Булкаговорят за компютри, бъдещето в света на нау- награда на фестивала на детски 
ката. Страничките подготвиха нашият сътрудник 2002” в Цръвенка.
Милан Миланов, учител в централното основно ” Другарче” ви предлага и репортаж за първо- 
училшце в Босиелград, и художникът Димитър началното училище в Горна Ръжана и срещата с 
Димитров от Димитровград, конто е и автор на учениците от това село.
първата корица. С голямо удоволствие ви препоръчваме руби-

Предлагаме ви и рубриката ” Млади таланти”, рката ” Първи стъпки , в която поместваме тво-
би на талантливи ученици. Тук е и рубриката 
Малко езикознание”, като помощно средство в 

изучаването на български език. Тя може да пос-

На 12 и 19 октомври около 50 археолози и историци на из
куството от Историческия институт , Историческия музей и Ин
ститута за история на изкуствата от България посетиха Димит
ровград. В Народната библиотека те се запознаха с Музейната 
сбирка.

Както ни осведоми археоложката Весна Николова, ръководи
тел на сбирката, българските учени са дошли с цел да се запознаят 
с редица манастири и черкви в Източна Сърбия. В ра 
обиколката си те са посетили Погановския манастир Св. Йоан 
Богослов”, манастира ”Св. Георги” в Темска, манастира Св. 
Йован” в Княжевац, черквите в Станичене и в Пирот, както и 
димитровградската черква.

По време на престоя си в 
изненадани, че в едно такова малко градче съществува такава 
богата музейна сбирка и веднага са предложили сътрудничество с 
с Народната библиотека, на която са дарили определен брой 
книги.

където можете да се запознаете с даровитня ак- р 
ордеонист седмокласникът Петър Николич от 
Босилеград. Това усърдно момче сс нареди сред 
десетте най-добри акордеоннетп на фестивала лужи както на учениците, така н на нреподава- 
” Първият акордеон на Югославия” в Сокобаня телите. Автор е българистът Властнмнр Вацев. 
„рез август тази година. И в този брой не липсват забавните и ннтер-

В рубриката ” Литература, народно творчест- есни материали, 
во” можете да прочетете интересни литературни

мките на

М. 3.Димитровград те са били приятно

СПОМЕН ЗА ЛИЛИЯ И МИКИ, ЗА 

МАРКО И ЛЕПОСАВАА.Т.

Когато започна войната, те си заминаха в ГорниПреди 2-3 години сега вече покойният Мнлснко 
Андрсевич от София ми даде да прочета няколко 
броя па вестник ’’Братство”, и коиго бяха поме
стени и текстове за миналото на Цариброд и не- приключи

бит и душевност. Маге- побождсинсто
задълбочено. Бяха град, пътувайки по пътя Срсмска Митровица - 

царибродчани, Ипджия - Илок - Стара Пазопа - Зсмун и се бази
рахме в Оплспац. Там в църкпата на Зелени венац, 
където са погребани сръбски крале, бяха останали 

гробовете. Йсмцнтс бяха 
църковна утвар-златни

БОСИЛЕГРАД Мнлаиопац.
През 1945 година, когато Осма ср ъбска бригада 

военните си действия след ос
на Внпковцн, тръгнахме към Бел-ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА 

СЕ СДОБИХА С ДНЕВНИЦИ
гоните жители, за техния 
риалитс бяха написани много 
дадени правдиви образи па видни 
които аз познавах. Личеше опитното журнал
истическо перо па автора. За моя изненада и удо- 
олетпне това се оказа Лилия Пенкова. Тогава си перни рабеш 

•помпих че през далечната 1940/41 година, като нлячкосалнспомних, 1С I Р• гимназия бях и бнб- кръстопс, икони, резбования иконостас и др. На
ученик I Д* I 1 ‘ ||}, училището в Оплспац останахме повече от 10 дни. Предложих
Строшена чешма. Мои ‘помощник-библиотекар па чичко Тона (Тодор Цонев) да отидем до Горни 
Шчпн именно Лилия. Помня я като много Мнлаиопац н да потърсим пашите учители Марко 
°С,гС .... ..... п пцботатп и спретнато н Лспосавн Псрншич. Командирът на Първи
мом|Тчеа14нтс|:есув1Ни,е0ес1 от културата на Кълга- баталъон, луко!,чаншп.т Мнрко Виденов се 
ППТе от нашстоУВъзражданс н неговите дейни, съгалсн, даде ни пропуски и два велосипеда. 1ака

^ЕЖ1;Х»Ж=а Марко Т=ава Перни.....

— език „и преподаваше Марко Першпич, сдържаха и дома с„ гости цели три дни. 
родом от Горни Милановац. Неговата съпруга Ле- 
посава беше учителка в моето село Лукавата.
Когато се роди първата д ъщеря па чичко ми Асен 
Ценев, тя я кръсти па своето име - Лспосава.

не беше осведомило печатни
цата за кои училища трябва да 
печата двуезичните дневници, а 

също

само
цялатаОт началото на този месец

учителите в основното училище 
в Босилеград и в подведом
ствените училища вече ще мо- пък ние

вписват ученическите бе- получихме сведения къде ще се 
печатат дневниците. През това 
време трябваше да бъде напра
вен нов превод за денвниците, 
които са на сръбски и българс 

, тъй като тази учебна 
година те се различават ог до- 

Новият формат на

така не

гат да
лежки в дневници.

Дневниците са отпечатани и 
тези дни ще бъдат разпределени 
в училищата в Босилеградска 
община.

ки
език

забавиха с- Дневниците се 
два месеца от началото на учео- 
иата година поради недоразуме
ние, по-точно ненавременно ос
ведомяване! - заяви педагогиче
ският съветник за български ез
ик Дешка Георгиева. - Става ду-

сегашните.
е ио-малък, а също 

съдържанието им е но-раз-
дневниците 
така 

<Г1ИЧНО.
Общият брой дневници, ко- 

ще бъдат разпределени в 
година дне- училищата п общината, е 70, от 

които 40 са за начално, а 30 - за 
предметно обучение.

тогава инито
ма за това, че тази 
вниците за нашите училища са 
печатани в нишка печатница, а 

беше досега в Белград. 
От своя страна министерството

Д-р Данаил Цонев 
София

не както К. Велинова
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"ТРЛА БАБА ЛАН ДА .10.1 ПРОЬЕ ДАН"
лъскаво, кафяво, гладко, със сплеснат 
яйцевиден облик. Съдържа доста

, слизести вещества, белтъчини... На-
ЗЕЛЕНИЯТ БЛАГОРОДЕН 

ПРИЯТЕЛ
ДАЛИ Е ПРОПУСК? мазн

ини
топено да кисне във вода, семето огделя 
безцветно слизесто вещество с блудково- 
сладникав вкус. Слизестото вещество 
лена е основния носител на лечебните му 
свойства. Използва се за пиене като изо- 

вьзналена лигавица, коремна 
червата. Действа безупречно

” Струва ми се, че при нравенето на 
концепта за Червената книга е нанра- 

четемс в пис- 
Пренсбрегнати

Наистина, домашният лен, Ьпиии им- 
(аихмтит, е малко по-специфичси слу
чаи. Тук-тамс в някои страни, включи
телно и у нас, той е "възвратно” по
дивял, разкъсал оковите, поставени от 
земеделците, и избягал в природата 
волно да живее, разбира се, когато 
попадне в жизнени условия, съответ- 
сващп на неговата екология, 
случаи трудно е да се определи без уго
ворки дали ленът е културно или ди
ворастящо растение и трябва ли да бъде 
включен в Червената книга като 
трошен вид...

Докато експертите не решат диле
мата, намираме за необходимо да из
тъкнем с няколко думи величествената 
роля, която ленът е изиграл в историята 
на човешкото общество, като многок
ратно полезна билка.

”Както у нас, така и при останалите 
славянски и други народи, ленът е заорал 
дълбока бразда в народния живот”, 
заявява прочутият сръбски фармаколог 
и фнтотерапевт академик Йован Ту- 
цаков. ”До възхода на текстилната ин
дустрия, преди която хората поддържаха 
домашна промишленост, всяко селскос
топанско домакинство е отглеждало лен, 
тъй като лененото платно е било на ви
сока цена. То се цени и днес, обаче, за 
съжаление, ние сега сме принудени да го 
внасяме отвън.”

Когато дивият или отглежданият лен 
цъфти (през лятото, н.з.), всеки минаващ 
кран цъфналите билки неволно се спира 
и го поглежда с възхищение. Незабра
вима е I лодката на безкрайната равнина 
на нашата Войводина, накичена с оазиси 
разцъфтял лен, цветовете на който 
сияят в една прекрасна, нежна, лазурна, 
небесносиня окраска...

сериозна грешка”,вена
мото на наш читател, 
са редица изчезнали или изчезващи рас
тения, конто хората отглеждат, а които 
някога са били видно застъпени у нас. 
Защо в Червената книга не са регистри
рани и такива домашни растения, за 
които сме чули от поговорки, приказки и 
спомени, да речем, просото, планинската 
пшеница блнца, сусама (шаргана), чер
вения ориз, лена и други. При това 
новечето от тези видове са познати 
изключително в културната си форма 
т.с. нямат диворастящи изходни предста
вители.

Искам да обърна отделно внимание 
към лена (Ьцшш ихИаНххтшт, семей
ство Ьшасеае) древно одомашнено рас
тение сега на път да изчезне, защото 
стопаните не искат повече да го от
глеждат. Факт за жалене, защото ленът 
е една от първите бнлкн-нрнятелп па 
човека от най-стари времена... Но дра
мата става по-неприятна като се вземе 
предвид, че и някои обособени ди
ворастящи видове леи напоследък бяха 
тотално заличени от нашите краища”.

на

латор на 
язва,
лаксаит - отлично регулира изпразва-

и като

пето на червата.В такъв масло е иай-до-Прочутото ленено 
брият народен лек срещу изгаряния на 
кожата, признат и от официалната ме
дицина. Брашно от ленено семе се из
ползва за лапи при лекуване на циреи и за 

болки. По-сложни преиа-

зас-

угихване на
въз основа на семето на лен серати

използват и при лекуване 
пътища и пикочния мехур, при цистити,

на пикочните

бъбречни колики.
Тъкан от ленено платно е ползвана в 

древния Египет. Сега е забравена него- 
стойност като влакнодайна суро-вата

вина.
Семето се използва и в козметиката, 

като сточна храна, в разни индустриални 
отрасли, дори и при лекуване на на
ранявания от радиоактивно излъчване. 
Казват, че всяка съвременна армия е 
снабдена със запас ленено масло и ле
нено семе.

КОМЕНТАР
Засегнали сте интересен проблем, 

върху който и експертите нямат окон
чателен отговор. Застрашените кул
турни растения не са обхванати от Чер
вената книга поради принципна разлика 
в начина па сгзистирансто по отношение 
на диворастящите. Домашните растения 
са получени чрез изкуствен потбор и се 
поддържат от хората. Сами но себе си не 
могат да съществуват и да избират кога и 
на кое мясго ще бъдат засадени или 
засети. Ако не се полагат грижи, те 
пропадат. Освен това, културните видове 
не играят активна и регулярна роля в 
Биосферата. Те са приобщени там на
сила, ”улнзурки”, конто нарушават ус
тановения природен порядък. Затова 
Червената книга не ги регистрира дори и 
когато напълно изчезнат.

Червената книга има за цел да преду
преди хората с повече отговорност и 
разум да се отнасят към застрашените 
диворастящи видове, които са нормални 
части от грандиозната машина,'наречена 
Биосфера.

Протокол: Сп. Кр.

3 (В следващия брой: Изчезнал 
диворастящ лен с жълти цветове)

Културен лен - горната част от 
стъблото, листа, цветове и плодове 

(кутийки)

НА 8 НОЕМВРИ В СОФИЯ

ПОЧИТ КЪМ СРЪБСКИТЕ 

ВОЙНИЦИЛЕЧЕБНА, ХРАНИТЕЛНА, 
ДЕКОРАТИВНА, 

ИНДУСТРИАЛНА БИЛКА Редовното годишно полагане на венци пред костницата на погребаните в 
София сръбски войници и военнопленници от периода 1912 - 1919 година ще се 
проведе на 8 ноември от 11 часа, съобщиха от посолството на СР Югославия в 
българската столица.

С това възпоменателно тържество ще бъде отбелязан н Денят 
примирието в Първата световна войиа. На тържеството се очаква да 
присъстват представители на дипломатическото и военно-дипломатическото 
тяло в Софпя, както и на югославски и български граждани. В 
СРЮ след това ще бъде организиран прием за участниците във възпоменател
ното тържество.

Да, ленът е от разнообразна помощ и 
голяма полза в битовия живот на нашето 
население. Дори е обект на художест
вена обработка, герой н в народното тво
рчество.

Семе лен се използва като дрога за 
получаване на лечебни средства, а съ
щевременно е и важна хранителна суро
вина. Семето е дребно, дълго 4-6 мм,

на

посолството на

Водоравно: 1. Вид дреха. 6. Щат в САЩ. 12. Радикал от етилов 
спирт. 13. Парична единица в Словения. 15. Част от игра на 
тенис. 16. Орган на обонянието. 17. Колос, гигант. 19. Третата 
нота. 20. Марка руски самолети. 21. Стая за затворници. 22. 
Продълговато металическо буре за газ, бензин. 24. Радиоапарат. 
25. Горен под на стая или друго помещение. 26. Столицата на 
Македония. 28. Модел на "Опел". 30. Името на английския
футболен национал Ширьер. 31. Град—държава в стара Гърция. 
32. Лично месхонмен и е. 33. Организация на страните, произ
водители на петрол. 34. Девойка. 35. Кумир. 37. Подарък. 38. 
Името на югославския футболен национал Михайлович. 40. 
Стара мярка за тегло. 41. Марка руски самолети. 42. Вещество, 
от което се състои външната твърда обвивка на членестоногите 
животни. 43. Управител на факултет.

Отвесно: 1. Митична птица, възкръснала от пепелта си. 2. 
Коралов остров. 3. Нефтиа индустрия на 
Френско модно списание. 5. Работно помещение на художник. 
6. Мъжко име. 7. Политура. 8. Река в Югоизточна Азия. 9. Права 
мислена линия, която минава вътре в някакво тяло. 10. 
Държава в Азия. 11. Съвкупност от особености, характерни за 
дадено лице. 14. Мазнина от

31 32 33

35 36Сърбия (съкр.). 4. 37

38 39

40слънчоглед. 17. Град в България. 
18. Подслони, сайванти. 21. Похлупак. 23. Война (сръб). 24. 
Детска играчка, тротинет. 25>-Тънки дървени стърготини от 
ренде. 27. Клопка. 28. Димоотвод. 29. Автомобилно кормило. 
31. Порода дребни коне. 32. Катарама, преждило. 33. Песен за 
вч>зхвала. 34. Легенда, сказание. 36. Груб и 
38. Седлата нота. 39. Пъкъл.

41
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Лена. 37. Аризона. 38. Иманяр.

твърд памучен плат.
он. 34. Кон. 35. Понор. 36.
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СПОРТ_@_сП О Р т ПРОДЪЛЖАВА ЧЕРНАТА ПОРЕДИЦА АТЛЕТИКА: 

ОТКРИТО 
ПЪРВЕНСТВО НА 

БЪЛГАРИЯ ПО 
КРОС

"Иединство" (Бела паланка — 
Желюша 4 : 1 (2:0)ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ

СИГУРНА ПОБЕДА „ Бсла паланка, 23.10.2002 г. Зрители 200, съдия Александър Б. 
Иопамопнч от Ниш -7. Голмайстори : Стоим в 8 и 65 минута, Тоскич п 
40 и Жнвнч в 55 за ”Йсдинство”, а Иванов в 82 минута за ”Желюша”.

Ж'ьлти картони: Андренч, Соколовнч и Жнвнч от ” Йединстпо”, 
Костов от ” Желюша”

”Желюша”: Н. Георгиев 6, Стоицсв 6, Ицнч 7, Бошкович 7, Крумов 
6.5, Стефанов 6 (Миланов-), Спасов 6 (Р. Георгиев 6), Костов 7, Иванов 
6, Дончев 6.5, Рангелов 6 (Тозев 6).

Играч на срещата : Саша Стоим от "Йсдинство”.
Още веднъж беше доказано, че конто пропусне шансовете си, губи 

мача. За съжаление този път това бе отборът на "Желюша”, чнито 
Футболисти в Бсла паланка пропуснаха 3-4 голови положения, а от 
друга,страна, получиха "евтини” голове и направо подариха победата 
па Иединство”. Особено ще съжалява Дарко Иванов за шансовете, 
конто не използва.

ФК "Балкански" - ФК Обилич" (Перутина) 2 : 0 (2 : 0)

*Г,ТРОВГраД’26 ОКТОМВри 2002 г- СЦ ” Парк” - зрители - около 
" °°; ТеРе”ът тревист, времето - благоприятно за игра. Главен 
рефер Боян Младеновци от Алексинац (6). Голмайстори Бане 
Иванов в 14 и 29. Жълти картони: Соколов и Марков от "Балкан- 
ски , а Гаткович и Иовановни от "Обилни”.

ФК ”Балканска”: Соколов 7, Цолии 7.5, Живковци 7.5 (Ценков 
- , В. Пенчев 7. 5, Марков 7, М. Пенчев 7. 5, Георгиев 7. 5 (Стоянов 
7), Гюров 7. 5, Станков 7, Дж. Глигорневич 7 (Б. Глигорневич 7) и 
Б. Иванов 8.

ФК "Обилич”-. Джурни 6. 5, Йованнии 6. 5 (Милпиович 6. 5), 
Мнтпн 6. 5, Влени 7, Цветковнч 7, Ратковнн 6. 5, Иовановни 7, 
Мнленкович 6. 5, Шаренац 7 (Станоевнч -), Стефановци 6 и 
Джорджович 6, 5.

Играч на мача: Бане Гюров (8) от ” Балкански”.
В един мач без много голови положения ” Балкански” 

сигурна победа. Първият шанс в мача имаха гостите. Централният 
нападател Шаренац в 12 минута не успя да вкара гол. В 14 минута 
резултатът вече бешеД : 0 за домакините. Най—добрият футболист 
на мача Бане Иванов е хубав 
болист отбеляза и вторият гол в 29 минута.

През второто по.тГуврсме се играеше главно в средата 
Гостите играха грубо, поради което двама футоболисти на "Бал
кански” напуснаха играта. Съдията не наказваше достатъчно 
строго грубата игра на гостите.

След тази победа ” Балкански” отново е лидер във временното 
класиране. В следващия кръг този отбор гостува в Мрамор. Мачът 
ще се играе в неделя на 3 ноември от 14, 30 часа.

милян
ДЖУНИЧ 

ПЪРВИ НА 
2000 МЕТРА

В българския курорт Бо
ровец миналия уикенд се про
веде открито първенство па 
България по крос за катего
рии младша възраст. Органи
затор па проявата бе атлети- 
ческият отбор "Рилски спор
тист” от Самоков.

В конкуренция от 67 със
тезатели състезателят на АК 
” Железнилчар” от Димитро
вград Минян Дужпич спечели 
първо място и парична награ
да, състезавайки се със свои 
върстппцп на 2000 метра. В 
надпреварата участваха още 
трима млади атлети от димит
ровградския клуб, но не по
стигнаха добри резултати.

Будучност" (Първа Кутина) — 
"Балкански" 0 : 0

П ърва Кутина, 23.10.2002 г., зрители 200, съдия Владнца Голубовнч 
от Алсксннац-7. Жълти картони: М. Петровия и Младспович от 
”Будучност”, а Гюров, М. Пейчев и В. Пейчев от "Балкански”.

”Балкански”: Соколов 9, Стойчев 7.5, Живковия 7.5, В. Пейчев 9, 
Стоянов 8, М. Пенчев 7.5, Георгиев 7, Гюров 7, Станков 7 (Ценков-), 
Дж. Глигорневич 5.5, (Цолпч 6,5) и Иванов 6.

Играч на мача: Соколов 9 от "Балкански”
Отборът па ” Балкански” не успя да продължи победната поредица 

в НФЗ. Мачът срещу ” Будучност” те завършиха с резултат 0:0. Главен 
виновник за топа е младият нападател Бане Иванов, който не успя да 
отбележи гол от няколко идеални позиции.

Герой па мача все пак е вратарят Соколов, който спаси вратата си 
от няколко опасни удара. Изяви се и Владимир Пейчев, един от най-до
брите в последните няколко мача.

постигна

откри резултата. Същият фут-гол

на те:рена.

Д. С.
Д.С.

Д. С. е 22 500 динара.
Търгът ще се проведе на 11 ноември 2002 год. 

в помещенията на Общинската организация 
на Червения кръст в Босилеград от 10 часа. 

По решение на отбора на Общинската органи
зация на Червения кръст в Босилеград бр. 01- 

120 от 30 октомври 2002 година, доколкото 
търгът бъде неуспешен, машините ще бъдат 

дадени под наем за шест месеца при начална 
цена от 1500 динара на машина за месец. 

Общинска организация на Червения кръст в 
Босилеград

ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ 
КРЪСТ В БОСИЛЕГРАД обявява

ОЩЕ ЕДИН ПРЕКЪСНАТ МАЧ

ФК Желюша - ФК
ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА 

ШЕВНИ МАШИНИ

"Фрад” (Алексинац) 1 : 2 
(0:2)

\ 1. ОВЕРЛОГ СИНГЕР със статив и мотор
■ (енклерица) - 1 машина; началната цена на 

машината е 30 000 динара.
2. ШЕВНА МАШИНА СИНГЕР" със статив и мо
тор - 1 машина; началната цена на машината 

е 22 500 динара.
• 3. ШЕВНА МАШИНА СИНГЕР” със статив и мо-
I тор - 1 машина; началната цена на машината

:
(мачът е прекъснат в 71 минута)

Димитровград, 27 октомври 2002 г. СЦ ” Парк”, зрители 
100. Теренът — тревист, времето — слънчево. Главен съдия - 
Оливер Петкови1! от Ниш (5). Голмайстори: Стоицев в 55 за 
"Желюша”, а Илич в 15 и Драгнчсвич в 40 минута за ”Фрад”. 
Жълти картони: Крумов, Костов, Бошкович и Гричков ^ от 
” Желюша”, а Младенович, Д. Джорджевич и Лазич от ” Фрад”.

ФК "Желюша”: Н. Георгиев 6, Миланов 5, 5, Стефанов 5, 5, 
Бошкович 7, Крумов 6 (Стефанов 6, 5), Стоицев 6, 5 Тричков 6, 
Костов 6 (Гогов 6), Рангелов 6, 5, Момчилов 5, 5 (Р. Георгиев 6), 
Дончев 6.

ФК ”Фрад”\ Д- Стоянович 7,Толд 6,5, Милснович 6, Станкович 
6, Ракич 6, Младенович 7, Милойкович 6 (Г. Стоянович -), Лазич 6, 
Илич 6, 5 (С. Джорджевич 6), Д. Джорждевич 7 и Драгнчсвич 6, 5.

Играч на мача - Бранислав Бошкович (7) от ’ Желюша .

Секретар 
Руска Божилова

- около

РЕГИОНАЛЕН 
ШАХМАТЕН 

ТУРНИР НИШ 
2002"

ИВАН
СТОИМЕНОВ 

ЗАЕ 15 
МЯСТО

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 5 ноември 2002 година се навършват ПЕТ ГОДИНИ от 

смъртта на нашия мил и незабравим съпруг, баща и дядо

НИКОЛА МИЛЕВ 
обущар от ДимитровградУ****’

Времето минава, но никога няма 
да заличи от сърцата ни неговия лик, 
огромното му човеколюбив и безмер- 

лреданост към семейството. Не
говата доброта, искреност и обич веч
но ще ни окрилят в живота. За всичко, 

ви за нас, вечно сме му

ната

което напра 
благодарни!

От 22 до 27 октомври 
т.г. в Ниш се проведе 
рейтинг турнир "Ниш 
2002”, в който участва 
и членът на ШК 
"Цариброд" Иван 
Стоименов. Той игра 
първите 6, но не и 
последните 3 кръга, 
защото противниците 
му бяха шахматисти 
без рейтинг. От 
изиграните партии 
събра 2, 5 точки и зае 
15 място.

От семействата Милеви и НиколовиШ%3 : 0 ЗА "ЖЕЛЮША”
Мачът от деветия кръг на Нишка футболна дивизия между 
"Желюша" и "Младост" от Медошевац, който бе прекъснат 
в 75 минута по вина иа гостите, е регистриран е с резултат 
3:0 в полза на "желюшони". "Младост както 
"записаните" футболисти от този отбор са предадени на 
дисциплинарния съдия, който вероятно ще наложи 
съответстващи наказания.

2002 г. сеНа 30 октомври 
навършиха 10 ГОДИНИ от смъртта на 
нашия непрежалим съпруг, баща и
ДЯДО

СЛАВЧО ДИНОВ 
от с. ДукатОще един прекъснат мач в Димитровград. Слабият футболенги.

отсъди несъществуваща дузпа за гостите и това разгневи фут
болистите на "Желюша”, които бурно ^

съобщи иа делегата, че е оил ударен
пък

С много обич, болка и тъга ти ви
наги ще живееш в нашите сърца.

От съпругата Анка, дъщерята Ягода, 
сина Огнян и техните семействаВ началото на 2003 

стане ясно
“ГмГ Местната публика освирка съдията, но затова 
награди с аплод-си.^3^^^^-  ̂където ще 
се ~с " ще се играе в събота „а * —
от 14, 30 часа.

година ще 
колко рейтинг точки
има
кандидат-майсторът
Стоименов.

ИН МЕМОРИАМ
На 4 ноември т.г. се навършват 4 

ГОДИНИ от смъртта на нашата майка, 
свекърва и баба

САВКА РАНГЕЛОВА - КИТАНОВА 
от село Долна Лисина, Босиле- 

градско

д. с.д. с.

ПРОМЯНАТА ВЪВ ОС НА ПИРОТСКИ ОКРЪГ

ДРАГАН ДЕНЧИЧ НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
” единодушно бе избран известният спортен

деец Драган Дснчич. Приет бе и нов Статут 
н сила.

Вече не си сама. От 8 август тази 
и твоят любимгодина те придружи 

съпруг Любен Рангелов Китанов.
Почивайте в мир! Дълбок поклон 

ви памет!
- Завчеро в Пирот бе проведено ■■^ъщюд.ю з 

седаннс иа ФС на Пиратски окръг. Присъстваха 
делегати от всичките общини в ок1™га- в

! Досегашният председател на съюзаБратислав
! Мигрович подаде оставка а за нов р

пред светлатаФСПА, който веднага влезепа Скръбящият син Борко със семейството си
Д. С.



1 ноември 2002 г.

ЗаоаБа | |
том т$ ;

Са’/1ира

шшш Богдан Николов

! I;
Правителствена

телевизия
Присъстващите на зассда- 

инсто на Комисията за българ- 
ски език представители на ло- 

РТВ ” Цариброд” пито 
с една дума не споменаха за из
гонването на нашия журналист 
от заседанието.

Съвсем очаквано от една 
” правителствена” телевизия.

козинуту си, амакалната • • •

Чстим у ''Братстпо" и се чудим: аман бре, докига? Докига 
, на пестникарите на " Братстпо” че им затваряте врата и нема 

да им дявате да си гледаш работуту?... Море съглам се ядоса, 
' стегну опънци и си реко че идем при коджабашийете у 

опщинуту да гьи питам тека ли спроводе демокрациготу. 
Нали кита гьи бирамо се кълнеошедека ней е важно кой от 

... „ „ кого партию йе, кой кикьв йе, сви че засучемо рукаве
Тези дни ИВ Цариброд запнемо ега некико се измькнемо из туя танго... 

даде голям принос в борбата Трсбс да съм се млого унел, оти за малко
проиш ниротизацията на Дими- _ *
тровград. В репортажа за село _ Полъка бре, Манчо, кво си се толкова ядосал, та нищо не
Мъзгош беше посочено място- ш 0,ш? я те знайем кико кроткога човека, а ти си
то за което се говори в песента ^ ад кико алСТина.

Лутка 1рояпка , а пуснаха - Кико бре, Верчо, да не ст,м ядосан?! Ужш.илГбуцамо из
’ ПошлаТроянкапа воду.наво- улиците да променимо, да дойде и при нас демокрация,
ду на 1 УШЬВИЦУ . слободно да си кажеш кво мислиш, а оно еве вьрнули се

комунярете и пак ръжу: тия йе подобан, ония нейе подо- 
бан... Питам се кой и су па они, та да суде 
оногова. Знаю ли кви су они?

- Чекай бре, Манчо, кико су се върнули комунярете?
- На, еве чети у "Братство"!
- Е-хе-хе! - извтнца се бай Верча.
- Чекай са ти, бай Верчо, кво се вищиш кико конь?
- Па нали ме окаю "Верча КоняраУ?
- Прощавай, не се досети, ама не съм мислил тека...
- Нема нищо, бай Манчо, я не се срамуйем от прекорат 

си. А се извища зарад тебе...
- Кико зарад мене?

Пиротизация
и че

не стъпка бай

КРАЙ БОСФОРА• • •
(пародия)

Езикът наш 
майчин

Покрай Ерлш шум се вдига, 
лъскат пера и файлове.
Паса Крумин там пристига, 
свои земляци той зове:
Нека всеки ум събира - 
за да пазим манастира!
Ура, ура, ура!

за тогова или

В трети клас в основното 
училище в Димитровград влиза 
даскалицата и казва:

”Добар дан, децо! Данас че- 
мо имати час из бугарског йез- 
нка !”

Историята вече не помни по- 
тежък случай от нашия!М. Младенов

- Г1а кажеш; ”Върнули се~" Па бре Манчо, 
несу нигде отишли...

- Ама нали се промените, стануше демократи...
- Е, баш това ми йе смешното. Ти си стар човек, а веруйещ 

кико дете. Нали знайеш: вълкът мени козинуту си, ама 
наравът не меня!

- Ти ко кажеш, джабе че си кьинем опьнците!
- И джабе че си абиш думите...
- Нема никой да ме чуйе, а йоще по-малко да ме разбере...
- Нема!

су си тува,они
А.Т. :

НОВ КОЛАЙ - Кпкън тенджер бре, брат ми?
- Тсндср, тендер, не йе тенджер. Теидер за из- 

биранье на стратешкьи партнер.
- Опааа! А ква условия че туриш за тогова 

твойега стратешког партера?
- Условията, брат ми, има да су млого тран-

спарснтна, ама йедно йе най-важно. „ 0
- Койе? ' сьга кикво?
- Моят стратсшки партнер четребеда йетеже- ищо. едно големо нищо.

чък н с парици ' Ма я отолл,я кига доидоше, пндо дека йе йедно нищо:
- ............. .. гражиш зсстру? критикуваше предшяньите - зарезали предприятията. Е, я
- Капитал, брат ми,капитал! Очу да сс докапи- °ТАуМу,™чул“ пр^Д-фиятията, катанцитеси пису

и пай нищо! Накуде се обърнеш - нищо! Само що съга народ 
си кьути, не буца повече...

’ - Я мислим, Манчо, и на народ се смучи да слуша йедне и
- Лъсна работа! Че развъртим втори крут, брат ”***-

~ Тека по-лъсно замазую очи на народ: първо комунисти, 
после социалисти, после демократи, па граджанье, па не 
знам кикви йоще нема да се кърсте, само да се натькме у 
вотелъете. А кига заседну, е тьгай: йела ни види. Може и 
църното да буде бело и белото да буде църно, кико им 
уйдисуйс - тека йе! Море тека и тека има да буде или тия що 
не мисле кико нас нема да гьи буде!

- Бре Верчо, па ти си цел оратор станул!
- Кико да не станеш, Манчо! Само гледай кво се праи и 

слушай кво се орати, на вакултет не требе да идеш!
- Докига бре?

г- .■-ху.- Здрасти брат ми, кико си?
- Здрасти. Добре съм, ама че се поправи!
Така сс срещнаха тези дни при двумостието

към Строшена чешма двама приятели, цариброд- 
ски ергени наборлии, дълбоко навлезли в четвър
тото си десетилетие. Както и много пъти дото
гава, разговаряха за женитбата, но този път раз
говорът им беше малко по-особен, зареден с мод
ерна терминология.

- Айде, брат ми, ка че се препредзамо?
- А-а, готово йе! Я вече съм решил да се пред- 

зам у яръмат.
- Па нека йе ерлия работа! Коя че йе?
- Коя че буде не знам, ама знам кико че буде...
- Кико, брат ми?
- Решил съм да распишсм тендер!

«3

тализирам.
- Добре си сс сетил, брат ми! Ама 

ако нийсдна не гълне въдицуту?

ми!
рВ. Димитров

-Г АСЕН
НаброяванешР

рисува: БДкимгров

4[ —Ссга ще ги нАКроя: 
-{Со-лке и?и ргии ,спо

'1<МР ь Дц/ииТРСЪгГАА

$<

- Кво докига?
- Па докига иекой си че може да прайи кво сака, да решава 

кико си сака, да църни и петни, а на никога да не отговаря...
- Е, видиш ли, това не .знам!
- А видиш ли, я па знам. Све че буде дотьгай докига не му 

писне на народ и не узне говняйиве тоягье!
- Е-хе-хе, Манчо, ти пай народ, па народ...
- Знам че речеш: народ йе кико овце, ама нейе! Види он и

д кчо се прайи и кпо не се прайи. Да не мисле да йе слеп или
Й/у'- улав. Нейе, Верчо, нейе. Само ми йе жал оти докига се мудри

намудруваше - луди се налудуваше!
к

I»
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