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Председателството на 
ДОС взе решение

Днес премиерът Живкович е на посещение 
в София

* От гласуването се въздържа само представителят на СДП
Коалицията ДОС единодушно подкрепи пред- 

ложението
името на кандитата не им е предоставено навреме, 

лидерът на Демократичния център Председателят на тази партия Слободан Орлич 
Драголюб Мичунович да бъде неин

из-
кандидат- тъкна, че очаква премиерът Зоран Живкович да 

-президент на предстоящите президентски избори подеме инициативата за реконструкция на прави- 
в Сърбия, насрочени за 16 ноември. На заседанието телството. 
на ръководството на ДОС, състояло се на 23 сеп- Декларация за 

Коридор № 10
-След оставката на нашия министър (Родолюб 

тември, Мичунович се съгласи с предложението, Шабич), СДП настоява за сериозна реконструкция 
като изтъкна, че го е охрабрила подкрепата на на кабинета, а доколкото тя бъде само козметична, 
колегите му от управляващата коалиция.

Председателстващият заседанието, лидерът на Орлич.
Съюза на войводинските унгарци Йожеф Каса, за-

ние няма да участваме в такова правителство- каза

Той добави, че неговата партия няма да излъчи 
яви след заседанието, че от гласуване се е въз- свой кандидат-президент, нито пък ще подкрепи 
държал само представителят на Социалдемокра- кандидатите от други партии, 
тическата партия, който се обосновал с това, че

Премиерът на Република Сърбия Зоран Живкович днес е 
на посещение в София по покана на председателя на пра
вителството на Република България Симеон Сакскобуггот- 
ски - съобщи пресслужбата на сръбското правителство. По 
време на първото си официално посещение в съседната стра
на премиерът Живкович е придружаван от министъра на вът
решните работи Душан Михайлович, от министъра на търго
вията и туризма Слободан Милосавлевич, от министъра на 
връзките и телекомуникациите Мария Рашета Вукосавлевич 
и от помощник-министъра на външните работи на СЧГ Алек
сандра Йоксимович.

Премиерите на Сърбия и България ще подпишат съвмест
на Декларация за развитие на инфраструктурата по протеже
ние на паневропейския Коридор № 10 на собствените си тери
тории. Очаква се министрите на вътрешните работи да под
пишат Меморандум за сътрудничество в борбата срещу теро
ризма, организараната престъпност, трафика на наркотици и 
хора, нелегалната миграция и другите видове престъпност.

Президентът на СЧГ в 
Ню Йорк____________

Световната
общност
отново
насочва

жшш
шишвниманието си 

към Космет
* Борбата срещу тероризма 
трябва да изхожда от 
еднакви идеали и да се мери 
с еднакви аршини * 
Очакваме конкретна 
подкрепа из пътя ни към 
европейските и 
евроатлантическите 
интеграции

Интервю на Николай 
Стоянов за ” Братство”

(Стр. 8)(На стр. 3)

„Братство" си 
търси връстнициПодписано споразумение между 

Босилеград и Козлодуй________ _
На 15 юни 2004 година изда

телство “Братство” ще чества 
поредния си юбилей - 45 години 
от излизането на първия брой 
на нашия седмичник. Това е по
водът да открием читатели- 
връстници на вестника.

Издателството реши да наг
ради с безплатен едногодишен 
абонамент за всички издания на 
“Братство”първите 
свои връстници (15 юни 1959 г.), 
които се обадят с писмо до ре
дакцията на вестника, а първият 
отзовал се наш читател-връст
ник ще бъде почетен гост на 
'тържеството по случай предс
тоящия юбилей.

Нашият адрес е: Издателст
во “Братство”, Кей 29 декември 
№8 18 000 Ниш, за „Връстник 
на ” Братство”

Затвърждаване на 

братските връзки
Владимир Захариев, предсе- взаимноизгодно сътрудничество 

да-гел на ОС Босилеград, и Мил- в областта на икономиката, тър- 
коТорбов-кмет на община Коз- говията, туризма, културата, 
лодуй, подписаха ма 21 септем- спорта, както и за сътрудничес- 
ври в Босилеград Рамково спора- тво между институциите на мест-

Всичко

Триъгълникът Ниш-София-Скопие 
официално стана Еврорсгион_____

петима

зумение за трансгранично сът- ните самоуправления, 
рудиичество между двете общи- това ще бъде постигнато при

спазване па действащите норма- В София е подписан 

Статут на региона 

„Евробалкан” ^1;

НИ.
Споразумението е безсрочно тивни процедури и в двете страни 

и предвижда двете общини да в зависимост от компетенциите, 
обединят усилията си за органи- определени за всяка страна, 
зиране и осъществяване на раз
мяна на опит и информации за

(На 3 стр.)
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Новини от БългарияОт срещата Свиланович-Пицула в Ню Йорк

Продължава доброто сътрудничество -ш*Щ
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Мнпигтт т Т 1,1 външните па- президентите па Сърбия и Черна които обременяват взвимоотно- 
ботн т Сърбия и'Черна гора Го- гора и на Хърватия, да прелеем в тенията между Хърватия и С ьр- 
раГсшшанович'заяви след сре- по-конкретна реалност за нани,- бия и Чери. гора но има още
ппт-1 си ше<Ъа на хърватската те граждани от двете стра........ колко въпроса, кои го двете
ХТоманГтонино Пннула в границата, каза министър Свила- Р-и‘^®-^Р=“„ъГоси 
Ню Йорк, че това е потвържде- нович за британското радио Би с

Свилаиович изрази увереност- изчезналите лица, как го и злвр ь- 
Хърватия е налице щапето на бежанците и имущест

вото им.

11 \
7#>?ия-

V
Л}.

пие на успешното двугодишно 
сътрудничество между Белград и 
Загреб. ™ си’ че и в

- И тази среща с хърватския стремежът в предстоящия не
ми колега Тонино Пнцула е про- риод да решим или попе да за

почнем да решаваме някои от

1%шт
'

Министър Пицула също така 
е оценил, че посещението на 

Стипс Месич в Бел-

5дължение на вече двугодишното 
ни сътрудничество, но тоя път 
искахме да си поговорим за това, 
какво конкретно можем да нап
равим през следващите няколко 
месеца - много успешното посе
щение на президента Месич в 
Белград и отличните изявления и 
жестове, които тогава направиха

■У\малкото открити въпроси.
Хърватските медии посочват президента

министър Пицу- град означава точка, след коятоизявлението на
ла след срещата му в Ню Йорк, от фазата на нормализиране вза- 
че със Свилаиович са констати- имоотношенията между двете

страни преминаха във фазата на В София е подписан статут 

на региона "ЕвроВалкан"
рали, че през последната година 
Белград и Загреб успешно са ре- нормални отношения.
шили повечето от въпросите.

ЕК е заинтересована от конференцията, посветена на бежанците_____

Политическата воля е решаваща
Градоначалниците на София- ниците обещаха да сформират и 

Стефан Софиянски, на Скопие- национални регионални канцела- 
Ристо Пенов и на Ниш-Горан рии за координиране работата на 
Чирич подписаха в София Ста- Асоциацията, 
тут на най-младия европейски -Идеята за еврорегиона Ниш- 
регион - “Евробалкан”. По този София-Скопие вече не е проект 
начин е потврдена официалната само на трите града, понеже в не

го са включени още 70 общини от

* Идея за провеждането на такава конференция беше дадена по време на визитата на 
хърватския президент Месич в Белград

Европейската комисия (ЕК) прояви особен ин
терес към идеята за провеждане на конференция ватия, Сърбия и Черна гора и Босна и Херцеговина 
за подсигуряване на средства за завръщането па би била осигуряване на средства за бежанците, 
бежанците и интергирането им в новите среди, то и изразяване на политическата воля на трите 
Това е заявил хърватският заместник-министър на страни бежанците да се завърнат по домовете си, е 
външните работи Иван Шимонович.

Идеята за провеждането на конференцията бе
ше дадена по време на посещението на хърватския говарял с шефа ма междуресорната група на ЕК 
президент Стипе Месич в Белград и разговорите Майкъл Ли за отговора на хърватското искане за 
му с президента на Сърбия и Черна гора Светозар присъединяване към Европейския 
Марович.

Целта па съвместната конференция на Хър-

как-

форма на презграничното сът-казал Шимонович. рудничество в триъгълника региона - каза председателят на 
Ниш-София-Скопие, което бе- Съвета на “Евробалкан Горан 

I ше договорено още преди две го- Чирич. 
дини. През следващите две годи
ни нишкият градоначалник Чи- ито подпомогнаха реализирането 
рич ще председателства Съвета на идеята за този регион смятат, 
на “Евробалкан”, а в град Ниш че уреждането на гранично-про- 
като седалище на еврорегиона пусквателните пунктове е най- 
ще бъде сформиран Секретари- важната предстояща задача на 
ат по тези въпроси. Градоначал- “Евробалкан”.

В Брюксел зам-министърът Шимонович е раз-

Европейските институции, ко-

Сесия на Общото събрание на ООН

Анан критикува САЩ
* Превантивните нападения срещу други държави са в 
разрез с принципите на световната организация Премиерът Живковия за магистралата 

Ниш-София__________________________Без да споменава директно ООН уточни, че тези държави 
САЩ, генералният секретар на твърдят, че при превантивно на- 
ООН Кофи Анан оцени, че пре- падение на територията на други 
вантивните Изграждането ще 

започне през март 2004
срещу страни имат право и задължение 

други държави е несъответен да приложат сила , дори и тогава, 
опит да бъде осуетено развитие- когато тепърва трябва да се ус- 
то на оръжията за масово уни- танови наличието на системи от 
щожение и това е в разрез с прин- оръжия, които могат да предста-

нападения

Сръбският премиер Зоран Живкович заяви, че изграждането на 
сръбската отсечка от магистралата Ниш-София ще започне през 
март 2004 година.

В интервю за българската държавна агенция БТ А в навечерието 
на днешното си посещение в България Живкович заяви, че 
автомагистралата Ниш-София е от изключително голямо значение, 
понеже свързва Балканите с Европа и Азия.

-Досега имахме само планове, но сега вече мога да кажа, че през 
март следващата година ще започне изграждането на магистралата - 
каза Живкович.

ципите на световната организа- вляватзаплаха, 
ция за опазването на световния 
мир.

- Въз основа на такива доводи
тези страни смятат, че не са 

В речта си пред Общото съб- длъжни да чакат позволение от 
рание на ООН генералният сек- Съвета за сигурност. Вместо то- 
ретар разкритикува правителст- ва, те си присвояват правото да 
вата, които са надвишил и право- действат едностранно или в “ад 
то на самоотбрана, допуснато от хок” коалиции, подчерта Аман. 
Хартата на световната о ргаииза- 
ция. Кофи Анан посочва, че ня- ретно има предвид, но е съвсем 
колко държави са употребили ясно, че става дума за САЩ и за 
сила “без да са получили разре- държавите, които подпомогнаха 
шение за това от ООН”, предаде акцията на Вашингтон срещу 
германската агенция ДГЛА.

Генералният секретар на ведение сериозно заплашва све

товния мир и единството на 
ООН, създадена през 1945 годи
на.

- Сега трябва да решим въз
можно ли е да продължим дейно
стта си въз основа на постигна
тите тогава договори или са ни 
небходими радикални промени, 
предупреди генсекът на светов
ната организация.

Той не каза кои страни конк-

Предупредителни стачки
Ирак. Анан смята, че такова по- Конфедерацията на 

независимите 
синдикати в 
България (КНСБ) 
организира навред 
из страната 
предупредителни 
стачки на работещи и 
пенсионери 
изисквайки от 
кабинета на 
премиера
Сакскобургготски да 
направи радикални 
промени в сферата 
на социалната 
политика, съобщи 
БНР.
Стачният комитет 
настоява заплатите в държавния сектор, които в момента са 
замразени, от 1 октомври да се увеличат с 10 процента. Увеличение 
със същия процент се иска и за пенсиите.

Италия предлага
Два милиона долара 
помощ за Балканите

Сърбия и Черна гора, Албания и Македония, съо
бщи регионалното правителство в Абруцо. Този 
регион ще поеме ролята координатор на проекта,

чиято реализация ще участва и интеррегио-вМинистерството на икономиката на Италия, 
която председателства ^Европейския съюз, е под- налният институт за наблюдаване на сътрудни

чеството и развитието, а фирмата “Телеспацио”сигурило два милиона долара в подкрепа на прое
кта за професионално усъвършенстване и оказ
ване на техническа помощ на обществените слу
жби в балканските държави.

Италианският регйон Абруно е избран за ставители на правителствата на балканските дър- 
ръководител на проекта, който трябва да бъде жави 1це се запознаят с този проект на насроче- 
реализиан в Хърватия, Босна и Херцеговина, иата 33 17-19 октомври среща в Анкона.

ще окаже технологическа помощ.
Протоколът за това сътрудничество трябва да 

бъде подписан към средата на октомври, а пред-
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Президентът на СЧГ в Ню йпр* Ново въоръжено 
нападение край 
БуяиовацСветовната общност отново 

насочва вниманието си към Космет
аршини^Оча^аме^конкретна^одкрепа^^^тя ни^сьм евоо'03"11' И Да С6 МерИ с еДнакви 
интеграции ” р из пътя ни към европейските и евроатлантическите

- Не

Ранен майор 

от войската 

на СЧГможем да променим ми
налото, но затова пък можем да 
направим много, за да намалим

насочени срещу тероризма.
Борбата срещу него трябва да 

изхожда от едни и същи идеали и 
да се мери с еднакви аршини, каза 
Марович и подчерта, че като чле
нка на ООН държавната об
щност СЧГ очаква гаранции от 
ООН за това че договореното ще 
бъде реализирано и на практика.

- В този

ческото развитие.
- С оглед на това държавната 

общност СЧГ е готова веднага да 
започне диалог с Прищина по 
практическите въпроси, значими 
за уреждането на ежедневието па 
всички жители на Косово - по
сочи Марович, като призова све
товната организация да подпо-

При въоръжено нападение на 
военен граничен патраул край 
село Гропа, в района на 
Буяновац, тежко бе ранен 
майор от войската на СЧГ 
Рахман Бандич.
Членът на Координационото 
тяло за Южна Сърбия Мича 
Маркович заяви, че патраулът е 
нападнат на регионалния път 
между селата Лучане и 
Добросин, близо до базата на 
войската на СЧГ.
След като му беше оказана 
медицинска помощ, Бандич е 
прехвърлен във 
Военно-медицинската 
академия в Белград.

последиците от него и да създа- 
дем предпоставки за по-добро 
бъдеще - каза президентът на 
Сърбия и Черна гора Светозар 
Марович в речта си пред Общото 
събрание на Обединените 
на 58-та му редовна сесия в Ню 
Йорк. “Искам да

нации
Светозар Марович и първият наш 

могне с по-активната си роля в държавен глава, който след 11 
най-скоро време Сърбия и Черна Г0ДИНИ говори пред Общото 

1 събрание на ООН

контекст искам да 
подчертая, че резолюция 1244 на 
ООН, приета след 
събития в Косово и Метохия, за 
съжаление и до днес не е прило
жена на практика, така че по пре
ценка на всички международни 
фактори сърбите и другите неал- 
бански жители все още нямат ос-

ви уверя, че на
шата страна ще продължи да да
ва важен принос за решаването 
на проблемите, пред които са 
изправени човечеството и све
товната организация”- каза Ма-

гора, Хърватия и Босна и Хер
цеговина да подпишат тристра-
мен договор за завръщането па вкшочва"с "а страната в прог- 
бежанците, които у нас са около Ра““та “Партньорство за мир”. 
650 хиляди Марович призова всички ре

левантни фактори да дадат своя

трагичните

рович като подчерта, че ООН и 
Общото събрание са най-подхо
дящото място за опазването на 
световния мир, за уважаването 
на човешките права и за откри
ването на възможности за по-до
бър живот на всички народи в 
света.

Спирайки се върху тероризма 
като най-голяма опасност за съв
ременното човечество, Марович 
каза, че държавната общност 
Сърбия и Черна гора предприе 
редица мерки, за да съгласува за
конодателството и съдебната си 
практиката със стандартите на 
международната антитерористи
чна борба и активно участва във 
всички регионални инициативи

- Държавната общност СЧГ е 
дала и ще продължи да дава соб
ствен принос за възстановяване
то на доверието и сътрудничест
вото както със страните в регио
на, така и със света, - каза Маро
вич и подчерта, че след падането 
на режима на Милошевич запо
чна нашето връщане в между
народните институции, което ще 
спомогне за откриването на по
добри икономически и всякакъв 
друг вид перспективи. Той посо
чи стремежа на нашата страна да 
допринесе и за укрепването на 
международното сътрудничест
во и на разоръжаването, за което 
голям принос ще имат и рефор
мата на Войската и скорошното

принос за откриването и дава
нето под съд на обвинените във 
военни престъпления, за да мо
жем всички заедно да покажем, 
че никой не може да избегне 
закона и отговорността си. За 
извършените злодения трябва 
да се отговаря индивидуално, по
неже Сърбия и Черна гора не 
иска да носи ничия лична вина, 
подчерта Марович.

Поради всичко това държав
ната общност СЧГ очаква от 
ООН конкретна подкрепа из 
пътя си към европейските и ев- 
роатлантически интеграции, ка
за в края на речта си президентът 
Марович пред Общото събрание 
на ООН в Ню Йорк.

Борис Тадич за 
терористичния акт:новни предпоставки за спокоен 

живот.
Президентът на СЧГ поздра

ви световната общност, че от
ново насочва вниманието си към 
проблемите на сигурността в 
Космет и особено новия специа
лен пратеник на генералния 
секретар на ООН Хари Холкери 
за енергичното му ангажиране, 
подчертавайки, че нашата страна 
подкрепя приоритетите, уточне
ни от Холкери - върховенството 
на закона, свободата, борбата 
против организираната престъп
ност, изграждането на мултиет- 
нически институции и икомони-

Дело на
албанските
екстремисти

Министърът на отбрана на СЧГ 
Борис Тадич оцени раняването на 
майор Рахман Бандич като нов те
рористичен удар на албанските ек- 
стемистн. Той поясни, че срещу ко
лите на войската на СЧГ край село 
Доброени е стреляно от близко 
разстояние.

-Става дума за още един опит да 
се предизвика стълкновение в 
южните общини и в някогашната 
зона за сигурност и е ясно, че след 
известно време на затишие албан
ските терористични групи дейст
ват отново - каза Тадич. Според не
го тяхната цел е да предизвикат 
ответни реакции на войската и на 
полицията, а след това и реагиране 
на международните институции, за 
да защитят т. нар. “борци за права 
на албанците и за велика Албания.”

Контактната група определи времето и 
мястото за диалога ____________Затвърждаване на 

братските връзки Белград - Прищина към 
средата на октомври във 
Виена

(От 1 стр.)

Съвместните действия на двете общини ще се реализират съг
ласно предварително изготвените програми за сътрудничество. 
Веднъж в годината ще се организира среща, на която ще се отчитат 
резултатите от сътрудничеството.

След подписването Владимир Захариев, председател на ОС в 
Босилеград, се обърна към присъстващите с думите:

-Това е исторически момент за общините Босилеград и Козлодуй. 
До вчера бяхме толкова далеч, а сега вече сме много близо. Надявам 
се, че споразумението няма да се отнася само за културните и спор
тните връзки на двете общини, а ще открие пред нас възможност да 
тръгнем със съвместни проекти към Европа. Радваме се, че в 
Босилеград козлодуйчани ще намерят братята и сестрите си, понеже

На заседанието си в Ню Йорк Контактната група реши диалогът 
между Белград и Прищина да започне “до средата на октомври” във 
Виена.

Членките на групата - САЩ, Русия, Великобритания, Франция, 
Италия и Германия - изразиха надеждата си, че “диалогът трябва да 
започне па високо равнище”.

По думите на говорителя на ЮНМИК Изабсл Карловнц 
Контактната група е уточнила препоръките си със шефа на 
ЮНМИК Хари Холкери на закрито заседание па политическите 
директори.

В съобщението след заседанието се изтъква, че Контактната 
група няма да позволи каквито и да било опити за “преюдицнране” 
или ограничаване на въпроса за евентуалния окончателен статут на 
Косово.

За резултатите па заседанието Холкери е информирал премиера 
на Косово Байрам Рсджени и Милорад Тодорович -съминистър в ко- 
совското правителство за завръщане па бежанците.

Маврицио 
Масари осъди 
терористичния 
акт

Шефът на мисията на ОЕБС в 
СЧГ Маврицио Масари недвусмис
лено осъди нападението на екстре
мистите край Буяновац при което 
бе ранен майор Рахман Бандич.

- Категорично осъждам този акт 
на насилие, който се случи в Южна 
Сърбия - каза Масари, като изрази 
надежда, че виновниците ще бъдат 
наказани.

корените ни са едни и същи.
Господин Милко Торбов, кмет на Община Козлодуй, заяви:
- Имам честта в този исторически момент да присъствам на една 

прекрасна среща, на която слагаме начало на бъдещото сътруд
ничество. С особено удовлетворение изпълнявам единодушното 
решение и поръката на Общинския съвет да подпишем днешното 
споразумение за транегранично сътрудничество, което ни дава 

да приемем, че в бъдеще ще бъдат засилени всички 
икономически, стопански и други връзки между двете

основание
чорбата, и запръжката. ^

Симптоматично е, че за всички тези предполо
жения може да се постави една и съща диагноза - 
мрачност. В днешно време, когато вече е създаден 
еврорегионът Ниш-София-Скопие, с реални перс- 

За втори път в продължение на пет месеца от сг- пективи за малцинството ни в икономически и в 
радата на “Братство ’по вълшебен начин изчезва зна- демократичен смисъл, това може само да пречи на 
мето па държавата в която живеем. На кого пречи то, ретроградните. Свикнали са да ловят в мътни води. 
или кой има безкрайна любов към знамена? Навиците трудно се променят, особено онези от

Но да тръгнем отначало, със субективни предиоло- политиката на деня. 
жения. Може би някой болен ум е решил да покаже, че Вярвам, че полицията ще направи излишни тези 
алармената система в сградата не може да защити зна- мои размисли по въпроса за знамето и ще намери 
мето навън. Хем съм болен и ми е добре, хем си правя нещастника (нещастниците) които сториха това и 
хубава колекция (за сега от две) сръбски знамена. Ако п0 ТОзи начин да сложи точка на една голяма глу- 
на сградата имаше и българско знаме, и него щях да пост.
конфискувам. Издателска къща "Братство” още повече ще

Може би става дума за националисти от миналото бъде във фокуса на общественото внимание, но не 
(двадесетото ) столетие. На сръбските националисти със такива неразумни дела, а с резултатите в полза 
може би им пречи сръбското знаме в “българско учре- на цялото малцинство в тази страна, 
ждение”, или пък българските считат, че там трябва 
да има българско знаме. Все едно, една и съща е и

"<■ ' ** * ' ■ ■ г " п. и Ч|' •

На кого пречи 
знамето?

културни,
общини; да засилим връзките с нашите близки, които живеят в този 
прекрасен планински район - Босилеград и да ви уверя, че същев
ременно ще имаме сериозна съвместна работа. Днешното спо
разумение ще даде възможност на базата на Рамковата конвенция за 
транегранично сътрудничество, която беше открита на 21 май 1981 
година в Мадрид, да се свият връзките между общините от различни 

кандидатстват за съвместни проекти и за тяхната 
решават проблемите на хората. С

държави, да
реализация, с което да се 
днешната среща ние слагаме началото, като се надяваме то да има 
непрекъснато продължение и затова аз с удоволствие приех 
решението договорът да бъде безсрочен. Искам да благодаря на 
любезните домакини за това, че толкова внимателно и добре ни 
посрещнаха, а в същото време да поднеса и поздравите на нашето 
население, което преди 101 години е преселено от Босилеград в 
Козлодуй.

По случай първото си официално посещение в Босилеград 
кметът на Козлодуй подари на града картина с образа на прекрасна 
българка. П. Р.

В.К.
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Съвместно финансиране 

на проекти
УНДП откри свой 
офис в сградата на
ОС

Въз оспоиа па предишните до-президента говори между представителите 
на УНДП и председателя па ОС 
Владимир Захариев, УНДП -
програма за развитие т ООН, !'!?,, шатски ДОЛара за реализация вата ще
откри па 23 септември собствен ^ КТЯ'В Босилеградска об- останалите 25 процента - ОС.
офис в сградата иа Общинската Р ^ ^ амата> как. Според програмата за
скупщина в Босилеград. В него Д • ха ^ставители иа проект предварително ще бъде 
постоянно ще работи Борис Зла- а е ра.)ВИТИсто и обявен конкурс, в който ще мо
тащи, - служител па органи нщия- Р ‘ вява||;то |Ш общи„ите. гат да участват местни общно- 
■га. който ще координира нейнить ' сс ф„„а„сират сти, неправителствени организа-
нейиости. Беше изтъкнато, ю до Р ции държавни предприятия,

както и частни лица. Кой от про-

паКандидат-президентът 
Драголюб Мичунович подчерта в 
винаги се е застъпвал за пряко избираме на
президент на Сърбия “заради баланса на властта“, а какво ще бъде 
решението в новата Конституция си остава открит въпрос.

- Аз нямам желание дълго да бъда на този пост, но едно с сигурно, 
че ще изгубим още няколко месеца, докато гласуваме нова Конс
титуция, каза Мичунович.

По неговите думи, всички опции относно начина за избиране на 
президент на Сърбия са открити. Възможно е и според 
Конституция президентът на Сърбия да се избира па преки избори, 
така че избраният сега президент ще си остане па тази функция. В 
случай, чс президентът трябва да бъде избиран от Парламента, 
възможно е депутатите да се съобразят с волята на гражданите, каза 
кандидат-президентът Драголюб Мичунович.

УНДП ще подсигури около 80 съвместно - 75 на сто ^ ^редст-
подсигурява УНДП, а

всеки

новата

ектите ще бъде приет ще решава
деветчленна комисия, съставена 
от 5 члена, предложени от ОС, и 
4 - от УНДП. За членове на ко- 

ОС вече избра 5 своимисията
съветници - Владимир Захариев, 
Александър Александров, Слав
чо Владимиров, Рафаел Стоянов 
и Ненад Василев.

Съобщение на ОО на Г17 плюс
Експертни екипи за 
решаване на проблемите

Официалното подписване на 
Меморандума за реализацията 
на програмата “Мир” ще се със
тои на 17 октомври в Буяновац,Г17 плюс вОбщинският отбор на политическата партия 

Димитровград тези дни предостави на местните медии съобщение за 
обществеността, в което се казва, че от учредяването си досега 
Общинският отбор базира своята дейност върху работата на 
експертните екипи. В рамките на отбора съществуват 
експерти по икономика, по здравеопазване, по енергетика и т. нар. 
“женска инициатива”.

където ще присъстват председа- 
телтие на всичките 11 общини от 
Пчински и Ябланишки окръг, в

екипи от които УНДП финансира разли- 
П. Р.чни проекти.

“Дейността на екипите включва оказване на експертна помощ иа 
гражданите и практическото решаване на техните проблеми. Те 
следят и дейностите на местната власт. Освен членове на 
общинската организация на Г17 плюс, в работата на тези екипи 
могат да участват като сътрудници и хора извън тази партия”, се 
казва в съобщението. В него се изтъква още, че екипът по 
здравеопазване към ОО на Г17 плюс е запознал компетентния съвет 
на партията с глобалните проблеми в службата за здравна защита в 
Димитровград, имайки предвид оповестената реформа в областта на 
здравеопазването.

С цел да информира гражданите как да се предпазят от 
най-разпространеното в съвременния свят заболяване - високото 
кръвно налягане - в съобщението си ОО на Г17 плюс информира 
гражданите, че е публикувал афиш, в който се посочват начините за 
предотвратяване на тази болест. В него се посочват и определени 
методи за профилактика на гръбначния стълб. Всички 
заинтересовани граждани могат да получат афиш в офиса на ОО на 
Г17 плюс (“Белградска” 1) от 17 до 19 часа.

29 този месец ОС трябва да 
определи и един от служителите 
в общинското управление, който 
ще оказва помощ в работата на 
Златанов.

В новия офис се състоя рабо
тна среща, на която участваха 
представителите на УНДП - 
Майкъл Скот и Таня Страхинич 
Николич, Борис Златанов, пред
седателят на ОС Владимир За
хариев и секретарят иа ОС Раде 
Станоев. На заседанието са били 
разисквани въпроси, свързани 
със съвместните дейности на ОС 
и УНДП.

На 30 септември в Ниш

Среща на представители на 

СЕ и на НС на малцинствата
Утре на официално посещение в нашата страна ще пристигнат 

членове на Комитета на Съвета на Европа за провеждане на 
Рамковата конвенция за защита на малцинствата. Тъй като 
Съветът на Европа придава огромно значение на въпроса за 
защита правата на националните малцинства, което пък от своя 
страна е от значение за Сърбия и Черна гора като част от задъл
женията на страната по пътя към Европа, предвидено е на 30 
септември трима членове на Националния съвет на българското 
малцинство да се срещнат с представителите на този комитет. От 
името на НС на срещата в Ниш ще присъстват Ангел Йосифов и 
Симеон Васов от Димитровград и Пене Димитров от Босилеград. 
В състава на Комитета на Съвета на Европа има представители на 
Норвегия, Ирландия, Полша и Дания.

В мките на програмата 
“Мир” през следващите две годи-

,Р‘П

Б.Д.

Бисерите на "Братство"(287/288 от 1 май 1967 г.)

Човешкото и 
нечовешкото

защото всеки живот е скъпоценен. :
В Съветския съюз Първи май няма да бъде ■ 

толкова весел, нашумял и разигран - съветските I 
хора ще тъгуват за Комаров.

А. Т.

: Среща на инвалидните пенсионери в 
: Димитровград“Ако небето реши, че на моята родина е дот- ТОВА Е ЧОВЕШКИ! 

рябвал моят живот, жертвата ще бъде готова в 
определения час на жертвуваието, когато и да 
дойде той. Но докато живея, искам да имам оо- 
дина, или поне вяра в свободна родина.”

Не, това не са думите на виетнамец, макар че 
мислите на виетнамските бойци за свобода при
личат на тази, която цитираме. Всички, които са 
робували, които робуват и се борят за свобода, 
мислят същото.

Тази мисъл е казал американецът Джон Ад
аме 1776 година, гласувайки за независимостта на 
Америка.

Така тогава говорили всички американци и за
гивали, борейки се за страната и свободата й.

'■ Златен 
барелеф за

: <» ПТ О II и >п 111. « I ‘ 1 пютър на организацията на ин- 
■ "Р1 ЯШПаЦнЛ1а валидните пенсионери в Димит-

Казват, че във Виетнам американците са уби
ли повече от милион виетнамци. Загинали са ми
лион хора. Човечеството е загубило милион свид
ни животи, без да се смятат падналите от другата ; 
страна.

А между тези убити сигурно е имало надеждни 
хора, които е могло да бъдат космонавти или • С^И1Х В
учени, да допринасят за по-добрия живот на своя- \ 
та страна и на човечеството.

Всеки убит във Виетнам е невъзвратима за- ■ 
губа за човечеството; убит е един творец. :

По тези жертви скърбят най-близките, и оте- ■ Съюза на инвалидните пенсио-
I пери (СИП) в Димитровград, в 

С числеността на жертвите пък се хвалят уби- ■ края иа миналата седмица бе до-
■ макин на съюзите от Алексинац, 
; Ниш, Бела паланка и Пирот.

Като специален гост на сре-

леф - подпредседателят на орга
низацията Момчило Ранчев. 

Божидар Цекич връчи ком-

ровград.
По време на срещата се про

ведоха състезания по пикадо, 
шахмат и спортна стрелба.I Димитровград

Общинската организация на Б.Д.

чество им.

СъобщениеТОВА Е ЧОВЕШКИ! йците.
Издателство „Братство" 
има отделна банкова 
сметка за собствени 
приходи: 840 - 540668 - 61 
Ниш.

Днес Америка изтребва един народ, който как- ТОВА Е НЕЧОВЕШКИ! 
то американците преди двеста години, иска право 
на отечество и свобода. Тя изтребва народ, който 
се бори за това свое право.

Първи май е празник на борбата на поробе- ■ 
ните за свобода.

щата присъства председателят 
| на Съюза на инвалидните пенси- 

Първи май е празник на радостта на свобод- : опери на Сърбия Божидар Це-
; кич. По случай 40-годишнината

Космонавтът и героят Комаров загина. Прид- Затова този празник у нас е тъй весел и разиг- • от основаването на Съюза, Це-
ружи се към тримата американски космонавти, Раи- I кич връчи златен барелеф на ор-
които загинаха при същата славна задача, да раз- Но нека и на Празника да си спомним, че Той не ■ ганизацията иа инвалидните пе-
крият за човека космическите простори. всякъде е какъвто е у нас. ; нсионери в Димитровград. Съ-

Цялото човечество скърби по него, както Затуй именно казахме това горе. Л щата награда получи и председа-
- телят на организацията Данило 
! Джорджевич, а сребърен баре-

ТОВА Е НЕЧОВЕШКИ! ните. Молим читателите на 
нашите издания да внасят 
абонаментите си на новата 
банкова сметка. На същата 
се внасят и сумите за 
обяви, некролози и пр.

Издателствотоскърбеше по тримата американски космонавти. 
Тъжно е, когато човечеството загуби човек,

Асен Лазаров ■
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иГрадня" след приватизацията
Видойко Петров, общински строителен 
инспектор в Димитровград:Формиран 

Балкански 

съюз на 

панаирите

Работа колкото щеш
Интересът за 

легализиране е 

изключително 

слаб

Димитровградското общест
вено предприятие “Градня” от 17 
ноември миналта година е прива- 
тизирано и е акционерно друже
ство, в което по-голям дял от ка
питала има “Вирком” от П 

Как работи АД “Градня

Първата съвместна работа с 
новия собственик на “Градня” е 
адаптацията на помещенията за 
нуждите на заетрахователното 
дружество “Дунав”. “Дунав” 
вестира в оборудването на поме
щенията, в които ще се върши 
техически преглед на леки мото
рни превозни средства. Подобно 
нещо за сметка на “Градня” “Вир
ком е договорил и в Машинната 
индустрия в Ниш. В самия 
Ниш

ии-
ирот.
” сега,

има ли работа, колко са работ
ниците?

Нови Сад и Новосадският па- ! 
наир станаха седалище на ново
сформирания Балкански съюз на 
панаирите, който включва 14 па
наира от осем страни в региона. 
По инициатива на Новосадския | 
панаир, чиито генерален дирек- 
тор проф. д-р Александър Анд- 
реевич ще бъде и генерален 
ниджър на тази асоциация през || 
следващите три години, докумен- !| 
т за учредяването на съюза под- | 
писаха панаирите от Сплит, Пло
вдив, Банялука, Зеница, Будва, | 
Мостар, Биелнна, Лесковац, Ти- ;| 
рана, Суботица, Скопие, Теми- | 
шуара, Сараево и Нови Сад. 1 

По думите на Андреевич Бал- 5 
канският съюз на панаирите е | 
формиран с цел да се интензи- | 
фицират и либерализират иконо- 1 
мическите процеси в региона, й 
както и да се обединяват паза- 1 
рите на Балканите за съвместно \ 
излизане на пазари в други регно- [ 
ни на Европа и на света.

Смиля Димитрова, предпосле
ден директор на фирмата преди 
приватизацията и сегашен дирек
тор на акционерното дружество, 
изтъква, че днес “Градня” АД 

достатъчно работа, стига да 
има повече работници, с които тя 
да бъде завършена стопроценто
во, а конкурси за нови има пос
тоянно. "Разбира се, че промяна
та на собственическата

* Димитровградчани трябва крайно сериозно да се отнесат 
към въпроса за легализирането на обектите си, 
предупреждава общинският строителен инспектор.

Легализирането на нелегално 
построените жилищни и други 
обекти в Димитровградска общи
на не върви според очакванията.
Интересът на димитровградчани 
да подадат съответните докумен
ти за легализирането на своите 
обекти, които са построили или 
реконструирали без разрешител
но, е изключително слаб, каза за 
“Братство” общинският строите
лен инспектор Видойко Петров.

Според информациите, които 
получихме от инспектора, такса
та за строителните площи още не 
е определена от Изпълнителния 
съвет на ОС. Той изтъква, че ор
ганите на местното самоуправле
ние ще се стремят сумата да бъде 
възможно по-ииска поради те
жката икономическа обстановка 
в Димитровград. Същевременно 
обаче той се опасява, че много 
хора, които си платят таксата, ще 
имат проблеми с плащането за 
проекта на постоеиите от тях 
обекти. “Много от сградите са 
построени не само без строител
но разрешение, но и без проекти, 
а при легализирането трябва да 
имат и това. Упълномощени про
ектантски фирми има в Пирот, 
но техните услуги са скъпи”, спо
деля строителният инспектор.

На нашия въпрос дали стойио-

!град
димитровградската строи

телна фирма изгражда надстро
йки на жилищни обекти. Тук то 
изработва и оградата на летище
то, която е около 4 км и това е

стта на таксата ще бъде еднаква 
за цялата община, Петров обяс
ни, че най-вероятио сумите няма 
да са едни и същи в града, който 
ще бъде разделен на три зони, и в 
селските местни общности.

Крайният срок за подаване на 
молба за легализиране на жили
щните и на други обекти е 13 ное
мври т.г. Молба трябва да пода
дат и лицата, които ползват няка
къв обект, без да имат разреше
ние за това. Документите се по
дават в общинската строителна 
служба, в стая с номер 21.

Чрез нашия вестник Видойко 
Петров апелира към димитровг
радчани да се отнесат крайно 
сериозно към този въпрос, тъй 
като след 13 ноември т.г. на соб
ствениците на нелегално пост
роените или вече ползваните 
обекти ще бъде наложено да пла
щат десетократно по-висока су
ма от тази, която ще бъде опре
делена с таксата за ползване на 
строителните площи, чиято сто
йност скоро трябва да уточни 
Изпълнителният съвет на ОС. - 
Доколкото не искат или не са в 
състояние да платят сумата, ще 
бъде взето решение за събаряне 
на сградите им, подчерта инспек
тор Петров.

ме-

има

една от по-значителните работи в 
момента. В Прокупле се строи 
семейна къща. а на граничния 
пункт “Градина” също има опре
делени работи. ОС в Димитров
град плаща на “Градня” и за 
ремонта на пътя към Сливница, 
както и за пътя от Желюша към 
Планиница. В момента 
вя покрив на Здравния дом, така 
че старата част на Здравния дом, 
която е с равен покрив, сега ще

структу
ра създаде определени проблеми 
сред работниците, в смисъл на
свикване с новия начин на рабо
та, който няма почти нищо общо 
с предишния, така наречен “об
ществен” начин. Но 
част от работниците вече са свик
нали с командировките и работа
та вече потръгна”, казва тя.

по-голямата тя поста-

бъде със скосен. Фирмата обаче 
не участва в иай-голямата инвес
тиционна работа на територията 
на общината - ремонта на жп га
рата.

Продажбата на “Градня” пре
дизвика разни коментари в града, 
започващи от цената и така 
нататък. Димитрова казва, че 
купувайки фирмата, “Вирком” е 
поел всички задължения, които 
тя е имала към доставчиците и 
търговските партньори, както и 
към работниците. Директорката 
изтъква, че от януари насам “зап
латите са редовни и са в съот
ветствие с резултатите, които 
всеки работник е постигнал”. Б.Д.

А.Т. Подготовка за прокарване на канализация в 
Желюша

"Градня'' ремонтира покрива на Здравния дом в Димитровград

Наскоро ще 
бъде
определен 
изпълнител 
на работата

В босилеградски КОБОС и около него отношения. През тази година е 
решен въпросът с водоснабдява
нето, като част от селото е прик
лючена към градския водопро
вод, а другата към водопровода, 
чрез който водата е доведена от 
с. Грапа. Понеже магистралата и 
жп линията разделят селото на 
две части, необходимо е да се ст
роят отделно две главни канали
зационни разклонения. Средст
вата ще подсигурят СО и желю- 
шани, ио цената не е определена, 
тъй като все още не се знае колко 
ще струва поставянето на глав
ните тръби.

Освен с канализацията, желю- 
шани са рашили да се захванат и 
със строежа на мост през Ниша
ва, който да свърже селото с имо
тите им отвъд реката в местност
та Богатица. Но и тук има проб
лем, защото не всички желю- 
шаии имат имоти отвъд реката и 
те не са съгалсни да участват в 
строежа на моста. Другите пък, 
които са повече, считат, че вси
чки трябва да участват, ако не с 
пари, то поне с труд. За бъдещия 
мост местната общност вече е 
осигурила шаси от товарен ва
гон. Жителите се надяват, че ос
новите ще бъдат поставени от 
“Комуналац”, а и общината би 
могла да се включи в това. Но все 
пак желюшани най-много разчи
тат на собствените си сили.

„Както в цялата текстилна 
промишленост в страната, така 
и при нас налице е проблемът 
с излишъка на работници. В 
Правителството са на мнение, 
че броят на работниците в 
текстилните заводи трябва да 
се намали с 50%, защото и 
преди около 30 на сто от 
работниците не са били 
включени в производството 
поради различни причини", 
каза Ристич.

„Неведнъж ни измамиха”
- Работниците подписват доку- КОБОС ще бъдат върнати на 

менти за връщане на работа в работа и се надявам, че ще бъдат 
ЮМКО, заяви пред нашия вестник изгладени всички недоразумения и 
Миле Ристич - изпълняващ длъ- неправди спрямо работниците в 
жността генерален директор на босилеградското предприятие - ка

за Ристич.
Той оповести, че ЮМКО АД ще

ЮМКО АД във Враня.
- В момента работниците на

КОБОС подписват пълномощия, с плати неиздължените осигуровки
които предлагат кандидати за на всички работници за периода, . проект, разрешения и пр. - вече
Скупщината на акционерите, а съ- когато не са работили, а ако се на- «метената ппогоама- са готови. Предстои да сс събе-гдаже - оФерт„ „ .. ...ФнР„и.
АД, след като миналата година през телството ни обеща, че средствата С-РСД работниците в КОБОС все които желаят да поемат строежа 
месец юли незаконно бяха полу- за плащането па вноските за пей- °"1е '<аРи недоволство и недоверие на канализацията и да сс избере 
ЧИЛИ решения за прекратяване па сионпо, социално и здравно осигу- връзка с подобряване па
трудовите отношения, С разреша- рявапе на работниците ще бъдат съществуващото положение. Част 
ването на проблемите на ЮМКО отпуснати през месец ноември. оттяхвсеощенесарешилидалище

Що се отнася до възстановява-

Всички необходими докумен
ти за канализацията в с. Желюша

тази, която предлага най-изгодни
условия.

След Белсш се налага и Же-подпишат документите за връщане 
на работа и ЮМКО, защото както люша да се захване с изгражда- 
казват те: “Неведнъж сме били 
лъгани”.

АД и на КОБОС вече се е ангажи
рало и републиканското правителс- пето на производството в босилег- 

социална прог- радския цех осгава да бъдат решени 
рама и с подсигуряване на материа- някои кадрови проблеми и 
лни средсгва. Всички работници от евентуално ще започне изпълнени-

нето па канализационна мрежа, 
тъй като селото вече придобива 
все по-градски изглед в много

гво с изготвяне на
тогава

С. Николова

Поскъпна хлябът^ ДиМИТрОВГраД И В
хл(‘барнипи*'итс Босилеград месят по старата це

Обществените хлебарници в Сърбия повишиха цената на белия хляб с 15 на сго, така че сега^ сава , 
която сгруваше 20 динара, се продава за 23. Поскъпването обаче не се отнася за “народния хляб , който 
продължава да се продава по 13 динара.

Златица Маркович, директор на Житната общност на Сърбия, каза, че са поскъпнали 
видове хляб, чиито цени могат свободно да се формират на пазара, като поясни, че те представляват 60 
процента от общото производство. По думите па директорката поскъпването е продиктувано от 
повишените цени на брашното, па останалите продукти и па енергията.

Според информации на нашите кореспонденти от Босилеград и Димитровград там цепите на хляба са 
останали същите, В Босилеград, където вече няма обществени хлебарници, хляб от брашно тип 500 г:: 
тегло от 0,600 кг струва IX динара. На тази цена продават хляба и всички хлебозаводи в Димитровград.

само онези

II С

А.Т.
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Днес в ДимитровградПродължава строежът ш 
на църквата в с.
Жслюша

т»,. Хг-;- Панаир на балканския 

агробиодиверзитет
й й_
й!.т щш: ' 1 . 'в '

II Iа
*ЩШ'-ш ■ни ЙР

, .. . ,

I ;
В спортния център “Парк” в Димитровград днес в 10 часа за- р 

балканския агробиодиверзитети&
• ‘‘те V почва Регионалният панаир па

наследство. Инициативата за провеждането на панаира 
на селата към ОС в Ди-

■ 'ш ■

I селското
беше па Съвета за устойчиво развитие 
митровград. Съорганизатори на проявата са и Регионалният цен- : 
тър за жизнената среда в Централна и Източна Европа, Цен- ; 
търът за устойчиво развитие на селата към природолюбител- 
ското дружество “Натура балканика”, ЯП “Комуналац” от Дими
тровград и димитровградските ведомства - Народната библиотека | 
и Центърът за културата.

На панаира ще бъдат представени автохтонните породи живот- ь 
отглеждат стопани от Димитровградска и други общини -

Й
Преди четири години желю-

шани решиха да построят черква 
в селото на мястото, където епо- ! 
ред преданието е имало голяма 
църква. Сформиран е съвет за 
изграждане на църквата и след 4 
години гази сграда, макар и педо-
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В момента майсторите зидат нпй-големич сеод на църкоага

лира към желюшани да се отзо
ват и да дадат пари, за да може, 
както е запланувано, до края па 
тази есен черквата да бъде пок
рита. Цолев се надява, че при 
набавянето на дървесина за пок
рива ще участва п общината, ка
то посредством “Сърбия шуме” 
осигури борови мертеци. Иначе 
църквата е сравнително голяма и 
когато бъде завършена, тя ще 
може да събира около 250 души. 
Строителните работи са повере
ни па частната фирма “Вашата 
къща”.

в момента отново е започнала ак- 
вършена, вече е най-високата в ш,я за събпр;ше на средства. Спо- 
селото.

Както изтъква Васил Цолов, 
председател на местната общно
ст в селото, средствата за строеж 
на църквата са събрали самите 
жители на Желюша. а значи-

::
ред Цолев досега са изразход
вани към три милиона динара.

И докато навремето със съб
раните пари е купен необходими
ят строителен материал за цяла
та църква, то в момента не дос
тигат нари за майсторите, които 
зидат. Преди няколко дни Мица 
Мплутпновпч отново е идвала в 
Желюша и както ни осведоми 
Иван Димитров, член па Коми
тета за строеж на църквата, пак е 
дарила около I 000 фунти стер
линги. Затова Цолев отново але

ни, които
в Сърбия. Ще бъде организирана изложба, на която ще се про- , 

занаятчийски изделия, ще бъдедават мед, млечни продукти и 
изнесен фолклорен концерт ще се представи документалния 
филм “Когато клопотаритс утихват” на Влада Манич

На панаира са поканени и представители на министерствата на , 
финансите, на селското стопанство и туризма на Сърбия. Очакват 

Завода за защита на природата от Белград, |

и т.н.

тел на част са и от дарения на хора 
по произход от селото, пръснати 
навред по света. Все пак иай-го- 
лямото дарение - 5 000 фунти сте
рлинги - е направила Мица Милу- 
тинович - желюшанка, която жи
вее в Лондон. Самите желюшани 
са събрали около 25 000 динара и

сс и представители на 
на международни организации, които се грижат за опазването на у 
природата и на селата, както и кметове и други ръководители на 
общините, от които се очакват участници в панаира.

Този панаир, който има за цел да допринесе за развитието на 
селата и селското стопанство, би трябвало да се превърне в тра- :А.Т. Б.Д.дициоина проява.

Здравния дом в Босилеград Ветеринарната 
станция в Босилеград

В Босилеград поскъпнаха комуналните услугиПриключват
ремонтите

работещи в болницата. Също та
ка е ремонтирана и част от пода в 
коридорите ма първия стаж. Мс- 
билировката и радиаторите в по- 
вечето от помещенията са пре
боядисани и освежени. Подмепе-

Ваксинация НаЙ-МНОГО СКОЧИ
на свинете цената за сметтаРемонтът на най-застрашени- 

те помещения в босилеградския 
Здравен дом, който започна в 
средата на август, навлиза във 
финалната си фаза. Парите за 
ремонта са подсигурени от месе
чния бюджет на ведомството, ко
йто подсигурява Здравният цен
тър във Враня. Ремонтът се из
вършва от самите работници от 
Здравен дом.

До момента е приключил ре
монтът на стационара, който вк
лючва стаите, тоалетните, кори
дорите и леглата. Също така е 
извършен и ремонт на родилно
то отделение към Здравния дом, 
което сега вече се намира в мно
го добро състояние. Варосване- 
то на стените в стаите и кори
дорите извършиха работниците 
по поддръжката и шофьорите,

В.рамките на редовната есенна 
превантивна акция за здравна 
защита на свинете, 
босилеградската ветеринарна 
станция започна миналата 
седмица ваксинация срещу 
свинска чума и червенка. Тя ще 
се проведе на цялата 
територия на общината и ще

ни са теракотата и осветлението 
в самата сграда.

Ремонтът ще продължи с пок
рива, а изпълнител на работите 
ще бъде частната занаятчийска 
задруга “Стандарт” от Босилег
рад.

На последното си заседание 
Общинската скупщина разреши 

муналното
“Услуга” да повиши цените на 
по-голяма част от услугите си с 
25%. Новите цени ще се прилагат 
от 1 октомври тази година.

За 1 кубически метър вода до-

Цените на услугите за 
включване към 
водопроводната и 
канализационната мрежа не са 
променени. За включване към 
градския водопровод 
домакинствата и занапред ще 
плащат по 9 230 динара, а за 
включване към канализацията 
цената остава 8 250 динара.

на ко предприятие

“До мемомента сме изразход
вали към 500 евро, спестявания на 
Здравния дом. Ремонтът навлиза 
във финалната си фаза. Остава

продължи до края на 
следващия месец. Цената на 
една ваксина е 100 динара. макинствата ще плащат занапред 
- Ще бъдат ваксинирани всички п0 7 динара и 58 пари, вместо до- 
свине над два месеца - заяви 
Емил Пейчев, директор на

още да се ремонтира основно спе
шното отделение, а в зависимост 
от възможностите ни да продъл
жим и с ремонтирането па спе
циализираните кабинети”, казва 
д-р Миряна Цветкова, директор 
на Здравния дом в Босилеград.

С. Н.

сегашните 6,50 динара. Увеличе- цена за изхвърлянето на боклука 
писто важи също така за пред- ще струва на фирмите 1,69, а пре- 
прпятията, които вместо досе- ди поскъпването е била 1,30 ди
гаш ните 22,50 динара за 1 м вода нара. 
ще плащат по 28,12 динара.

Увеличени са и цените за полз- нашите услуги е последица от по

ведомството за здравна защита 
на животните и подчерта, че 
ваксинирането срещу свинска
чума е задължително.
Според Пейчев екипите на 
ветеринарната станция трябва 
да ваксинират около 1 200 
свине.

- Увеличението на цените на

ваис на канализационната мре- скъпването на горивото, на резе 
жа. Собствениците на жилищни рвните части и на другите разнос 
сгради ще плащат за всеки 1 м по ки, които диктуват формирането 
3,12 динара, а новата цена за 
предприятията е 8 динара за един - каза Предраг Трайков, дирек

тор на босилеградската “Услу 
С30 процента са поскъпнали и га”. Той добави, че исканията на 

цените на услугите за изхвърляне Управителния съвет, отправен! 
на сметта. За всеки 1 м ползваема до ИО на ОС, са били за увели 
площ в къщите си вместо досе- чение на цените с около 70 - 80 на 
га шиите 0,65 домакинствата ще 
плащат по 0,85 динара. Новата

П. Р.

на цените на комуналните услуг»На зеления пазар в Димитровград
кубически метър.За едни скъпо, за други евтино

В Димитровград петък е пазарен ден. Навре- така, понеже в сравнение с пазарите в Пирот 
мето димитровградският пазар беше известен вст- Ниш почти винаги е по-скъп, поне когато става 
раната като един от най-евтииите. Днес едва ли е дума за зеленчуците. Обяснението е може би в

това, че главните снабдители па пазара са лес- 
ковчани и производители от други градове.

димитровградският пазар 
предлагаше купища зеленчуци за туршия. Па
зарлъци е домакините ставаха навсякъде и как-

н и
сто в сравнение с предишните.

П. Р.

Миналия петък В босилеградския Червен кръст

Помощ за ученицито е нормално, за тях чушките и останалите зе
ленчуци бяха скъпи, а за тези, които ги продават 
- евтини. Така например чушките вървяха по ди
нар и половина за бройка, доматите от 10 до 15 
динара за килограм. Лукът се продаваше за 
20-25 динара, а картофите за 20-25. Гроздето, в 
зависимост от сорта, се продаваше за 30-35 ди
нара. И купувачи, и продавачи колкото щеш, ме 
може да се разминеш на пазара. Но май най- 
много, както винаги, имаше зеирджии, които са-

Червеният кръст на Сърбия неотдавна предостави на 
общинската организация на Червения кръст в Босилеград 
100 чифта маратонки, 50 ризи и 50 колана.

По думите на Руска Божилова, секретар на ОО на ЧК в 
Босилеград, хуманитарната помощ ще бъде разпределена 
между социално слабите ученици от основното училище и 
гимназията, както и между бедняците в местните общности.

Списъците за разпределянето на помощите ще бъдат 
изготвени от органите на ЧК към училищата и МО.Един лесковчанин с удоволствие показва едрите 

чушки, но купувачи има молко поради цената и факта 
че не позволява да се прибираш

мо се разхождат по пазара и предизвикват на-
А. Т.валица.

С. Н.__
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То оНИАнтовВа 43 димитРовфадския хлебар В рамките иа Дунавската конференция в Белград

Литературна вечер на 
писатели от 
България и СЧГ

По 250 евро за
най-добрите
ученици

сръбските писатели беше представено от нашия 
сънародник, поет и преводач Милорад Геров.

Почитателите на литературното творчество и 
творците-участници бяха удостоени с присъст
вието на делегация от посолството на Република 
България, начело с посланик Яни Милчаков.

Срещата на писателите протече в твърде 
приятна атмосфера и в разговори за бъдещо вза
имно сътрудничество между българските и сръб
ските писатели. Беше подета инициатива за ор
ганизиране на Дни иа българскаа култура в Бел-

лизат и на 500 евро.
За своите мотиви за връчване 

награди на най-добрите ученици, 
Антов сподели пред нашия вестник: 
“Желая по

па

някакъв начин да сти
мулирам талантливите, напредни
чави деца в нашия район. Искам те 
да осъзнаят, че не са сами, че в този 
град има хора, които се радват па 
успехите им.”

Хлебопекарят изтъква, че би се 
радвал, ако неговият жест мотиви
ра и други местни бизнесмени да от
делят средства за талантливите де
ца в общината, като при това до
бави, че не е нужно да става дума 
само за най-добрите ученици, но и 
за други деца, които са постигнали 
някакви успехи в спорта, в култу
рата и др.***

* Антов споделя, че 
желанието му е да подтикне 
и други частници в 
Димитровградска община да 
отделят средства за 
награждаване на 
напредничавите деца.

Собственикът на частната дими
тровградска хлебопекарница “Оги” 
Тодор Антов тези дни подписа 
говор с основното и със средното 

Димитровград за вр-

В рамките на втората Дунавска конференция, 
която на 17. 09. 2003 год., се проведе в Белград, 
Дружеството иа писателите па Сърбия - Трибуна 
за международни литературни срещи - органи
зира литературна вечер на творци от крайдунав
ските земи.

Бяха представени творци от България и от 
Сърбия. От българска страна в литературната 
вечер участваха поетът Георги Борисов и писа
телят Алек Попов, докато Дружеството на

Открита е изложба на Перица Донков 
в Ниш

град.
Поетът М. Геров се представи със свои стихот

ворения на български и на сръбски език.до-
Р. Б.

училище в 
ъчване на награди на най-добрите 
ученици в тези училища през тази 
учебна година. Според договора 
Антов ще даде по 250 евро на 
най-добрия ученик в едното и на 
най-добрия ученик в другото учеб
но заведение.

Преуспяващият хлебар, който 
през 2004 година.ще отбележи пета-

В гимназията в 
ДимитровградВ момента в хлебопекарницата 

“Оги работят 12 души, всичките от 
Димитровград. До няколко дни 
Антов ще монтира в хлебопекар
ницата си нова фурна, с помощта на 
която ще бъде в състояние ежед
невно да пече по 2000 хляба. В Ди
митровградска община Антов снаб
дява с хляб и с други хлебарски из
делия десет магазина.

„Близка среща 

с Марс”та годишнина от откриването на 
фирмата си, желае наградата да 
стане традиционна. Според думите 
му, през следващата година е въз
можно паричните награди да въз-

* Донков не присъства на откриването на собствената 
си изложба поради „подценяване на изкуството в 
нашата среда"

В Галерията на съвременното изобразително изкуство в 
Нишката крепост в понеделник вечерта беше открита изло
жбата “Фрески на деструкцията” на Перица Донков. Но вместо 
да присъства на откриването й, широко известният Донков, 
който живее и твори в Ниш, изпрати протестно писмо, което 
Милица Тодорович- директор на Галерията, прочете пред почи
тателите на живопистта.

“Авторът на изложбата смята, че Ниш не заслужава да се 
открие такава изложба и затова тя няма да бъде открита по 
обичайния начин”, се казва в писмото на Донков. Той подчер
тава, че основната причина за това е “незачитането и подценя
ването на авторите на изобразителното изкуство в пашата сре
да”. - Платната на Донков представляват отговор иа нашата 
действителност- подчерта Милица Тодорович, откривайки из
ложбата.

Експозицията лФрески на деструкцията” миналата година 
беше представена в Белград, където получи високи оценки и от 
любителите на изкуството, и от изкуствоведите. Два столични 
ежедневника още тогава я наредиха сред десетте най-значителни 
културни събития за 2002 година. След това “Фреските” бяха 
изложени в Нови Сад и Вършац.

През миналата седмица членовете на 
секцията “Млади физици” към гимназията 
“Св. св. Кирил и Методий” в Димитровград 
организираха “Близка среща с планетата 
Марс”.

Както е известно, тази планета, за която 
се предполага, че има атмосфера, подобна 
на земната, сега е най-близко до земята. 
Това дава възможност на учените с помо
щта на мощни телескопи да проведат опре
делени наблюдения на Червената планета.

Учениците, членове на секцията “Млади 
физици”, не разполагат с мощни телескопи, 
а само едва обикновени (единият е подарък 
от Славча Стоянов, димитровградчанин, 
който живее в Швейцария), които са срав
нително годни за определени наблюдения. 
Те, разбира се, бяха използвани една вечер 
за наблюдение на Марс. Но какъв е сми
сълът, ако всичко това не е подкрепено с 
документални и научни видозаписи. Затова 
физиците от гимназията, начело с препода
вателя Ратко Манчев, бяха подготвили ви
деозапис на НАСА от САЩ, както и един 
видеоматериал, който са изработили самите 

§ ученици, ползвайки снимки от Интернет. 
] Видеозаписите бяха коментирани от препо
давателя Манчев, а Чедомир Николов, бивш 

1 преподавател, а сега пенсионер, ентусиази
рано поясняваше на присъстващите навън 
:| хора какво може да се види с помощта на 
| телескопите.

| Освен членовете на секцията, присъства- 
1ха много ученици от основното училище, 
8 както и много заинтересовани от “близката 
| среща с Марс” граждани.

Б.Д.

В Иваница се провежда научна среща на 
сръбските ентомолози

Участват и 
специалисти 
от чужбина

Бяха изнесени около 70 доклада от 
наши и чуждестранни специалисти 
по ентомология и близки на нея 
научни области.

Научната среща ще приключи 
утре. В Ентомологичното дружест
во на Сърбия, което беше неин ор
ганизатор, както и на самата среща 
беше подчертано, че тя ще допри
несе да се установи по-плодотворно 
международно сътрудничество при 
реализирането на различни проек
ти в тази област.

На 24 този месец в Иваница за
почна научната среща на ентомоло- 
зите от Сърбия, на която се разис
ква за защитата, отглеждането и 
значението на насекомите в Сър
бия и на Балканите. Като се има 
предвид значението на ентомологи- 
ята, като дял на зоологията, зани
маваща се с насекомите и употре
бата им в биомедицинските и био- 
техническите науки, на срещата 
участват около сто специалисти от 
Сърбия и чужбина, преди всичко от 
Австрия, България, Босна и Хер
цеговина, Гърция, Полша и Ру
мъния.

Уводни доклади изнесоха пред
седателят на Ентомологичното 
дружество на Сърбия проф. д-р Ми- 
лое Брайкович и чл. кор. на БАН от 
Сърбия проф. д-р Божидар Чурчич.

В.Б.

На Малка Богородица в Босилеград

Църковна служба литургия по случай християнския празник Малка 
Богородица. На нея присъстваха около 70 души, 

На 21 септември по над десетгодишна тради- които след това почетоха и службата в църков
ния в босилеградската църква “Рождество на мия двор.
Пресвета Богородица” и тази година се състоя 
църковна служба с домакини семейство Гелеви, бъде Лидия Илич, съпругата на отец Бобан 
които подсигуриха питата, житото и почерпка за Илич. 
гостите, уважили християнския празник.

Сутринта отец Йоан отслужи тържествена

Догодина домакиня на църковната служба ще

А. Т.С. Н.

ши

Мирча Стоянов, лауреат на Петосептемрийската награда на Сурдулишка община

Носеше високо знамето на просветата
*Каква съдба сполетя Клисура и селата край границата показва и броят на учениците. Някога в училището имаше над 1000, а сега само 
11 ученици!

По случай Пети септември- Деня на освобождението когаго е тръгвал по извървяния от него 
Сурдулишка община -Мирча Стоянов, директор иа Стоянов с гордост си спомня за годините когато за- 

Основпото училище “Иво Лола Рибар в Клисура, по- почнал да учитслстна. 
лучи високото петосентемврийско признание- диплом за - През шестдесетте години на миналия пек основното училище, в чичто двор има много 
високи постижения в образоваиието.По този начин той училище в Клисура беше второ по броя иа учениците в деца. В училището в Клисура от първи до оемп клас учат 
се нареди сред петимата които са допринесли най-много общината. В състава му работеха десет подведомствени само единадесет ученици. Сега в паралелките има по 
в оазличпи области за развитието на общината. чстирикласни училища, а в село Кострошевци имаше и едпо-две деца, докато в шести клас няма пито един уче-

В Суодулипа казват че основното образование в Кли- шести клас. Тогава се учеха пад 1000 ученици, а в учи- пик! Понеже няма деца отдавна са закрити и 
супския тйон през последните четири десетилетия е лището работеха около 40 учители... Това беше богато някогашните подведомствени училища в съседните села. 
евз шапос името и делото на Мирча Стоянов. Роден е в с. време, преди всичко с хора и ученици - казва Стоянов. На въпроса дали този проблем се превърна в катастрофа 
Лпаиици през 1916 година, завършил е полувисше пе- Училището павремето е било образец за други учи- за целия район, Стоянов отговаря: - Катастрофа сполетя 
Готическо училище най-напред за преподавател по лища. В него е била формирана първата ученическа ко- целия пи край. Миграцията, а след това и бялата чума 

А У руски. Почти целия си операция в общината, имало е учеиичеки стол, няколко опустошиха селата край границата, така че са закрити
собствени квартири за учителите, водопровод, залесени всички четирикласни училища в съседните села. А на

всички е известно, че там където няма училище, няма и

вече път. документ.
Нашите стари хора казват, че 

най-богат е оня дом, в случаяна

сръбски език, а след това
трудов живот е посветил на клисуркото училище, в което 
е дългогодишен директор. Съвременниците помнят, че площи... Сега то притежава около 40 ха гори, предимно

борови, които са готови за сечене. Въпросът е обаче как 
и кога то ще започне да ги сече, понеже няма пари за т.

и по

живот.през цялото това време той високо носеше нс само зна
мето на просветата, но изобщо и на развитието 
край. В това училище са се учили много поколения уче
ници, мнозина от които са завършили различни висши и
полувисши училища и са станали признати специалисти. ■
Но най-напред миграцията, а след това и “бялата чума” в основното училището в Клисура работят петима 
опустошиха селата в района, така че броят на учениците учители, някои от които преподават по няколко 

7 предмета. В празните стаи е трудно е и за учителите и
За „а събере мислите си и „а направи равносметка на в селото

това, което е постигнал, човек се връща във времето, е, както казват съселяните му, „момче за всичко".

Очаква се наскоро в общините в Сърбия, а след това и 
нар. “горска основа”, п не е известно дали горските влас- на републиканско равнище да се изготви нова мрежа на 

Ще позволят експлоатирането им да стане без този училищата. При условие, че в клисурското училище се
учат малко деца, се полагат усилия То да не бъде закрито. 
“ Може би ще има различни мнения, но почти съм убеден, 
че училището няма да бъде закрито. Това обаче не оз
начава, че няма да има проблемен Напротив, проблемите 
в нашите села, които все повече остават без хора и деца,

В.Б.

иа този

7 и

постоянно намалява.

ще са все по-големн.
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Интервю с Николай Стоянов, участник в Литературния пленер »Сичев^^_

АIеI еА е г« I II

‘Класик се става когато умреш‘Много талантливи писатели страдат от липсата на чувство за самопреценка 
„Балканджиите" са талантливи и затова са индивидуалисти

Братство: Кой сте вие всъщност, г-н Стоянов - и Балкански културен център... 
белетрист, преводач или издател? И. с.: - До началото па октомври той ще започне да
Н. Стоянов: - Първо, аз съм писател, пиша проза, действа. Той е в самото сърце на София, на “Александър 

Занимавам се н с преводи, но не така много, превел съм Невски” и мисля, че ще бъде притегателен център за 
някои френски писатели. В момента ми се налага да всички които имат интерес към народите от Балканския 
превеждам и от македонски език, тъй като в България полуостров. Там ще има книжарница, ще се правят из- 
има само няколко човека, които познават съвременната ложби, малки концерти, видеофилми, ще гостуват писа- 
македонска литература. Иначе съм издател но неволя, тели, изобщо ще бъде едно място, къдсто винаги може да 
Когато стана промяната, аз бях заместиик-главеп се намери интересен събеседник, 
редактор на списание “Пламък”, впоследствие станах 
директор в едноименната издателска къща и вече когато 
се развалиха структурите на Съюза на писателите, аз 
тръгнах най-напред да спасявам списание “Пламък”, 
направихме издателска къща и след това продължих да 
се занимавам с издаване на книги. Това обаче не оз
начава, че аз съм скрил писателския жезъл, той ми е в 
чантата и съвсем скоро ще издам нова книга, която се 
казва “1948-а” и с нея “ще се помъча да докажа”, че аз 
съм писател. Освен с тези неща се занимавам п с кино.
Пиша сценарии, имам 4 реализирани филма, а в момента 
се занимавам и с продуцентство, продуцирам и чужди 
филми. Пиша и радиопиеси. Това е един много обичан 
жанр от всички европейски писатели.

Б.: Това мода ли е или ...?
Н. С.: - Не, не е мода, това е начин на изразяване. Даже 

една от моите радиопиеси спечели наградата на между
народната организация по радиоразпръскване 
разказ се казва “Катерица”. Така че само стихове не 
пиша. но за сметка на това чета много поезия, много я 
обичам и мисля, че я разбирам.

Чувство за самопреценка
Б.: Имайки предвид Вашите публикувани досега 
десетина книги с разкази, роман, новели и есета, 
мислите ли, че Вашето творчество се 
доближава до това 
българската литература ?
Н. С.: - Не обичам да говоря за себе си, даже не казвам 

думата писател, аз съм литератор. Вярно, че това е про
фесия, но човек не може да не се отнася с известна доза 
хумор към себе си. Мисля, че това е много здравословно 
и ако повече колеги го правят, нашата литература би 
имала по-големи успехи. Считам обаче, че имам една 
съставка. Ако възможността да пишеш да речем я дава, 
или имаш талант някакъв, аз бих казал, че имам една 
важна съставка на тази дарба, която, за съжаление, не се 
среща у много хора, които иначе са изключително та
лантливи - това е чувството за самопреценка. Забелязал 
съм, че много талантливи писатели понякога страдат от 
липсата на такова чувство и това им изиграва лоша 
шега. Мъча се да не публикувам нищо, което да не е 
минало през ситото на мойто чувство за самопреценка и 
общо взето нямам издънки в литературата.

Не бих се сравнявал с класиците на българската ли
тература защото класик се става, както се казва в един 
съвременен виц, когато ум]реш. Но с тях не се сравнявам 
не само защото те са мъртви, а просто защото изпитвам 
респект към големите имена в българската литература.

„Балканският НоОел"
сте инициатор и председател на 

Фондация „Балканиъ:а", така наречения 
„Балкански Нобел" Каква е всъщност нейната 
мисия?
Н. С. - Мисията, мисля, че е много благородна. По 

този начин ние правим достояние големи писатели от 
балканските страни на различните балкански народи.
Наградените книги вед! тга се превеждат на много ев
ропейски езици. Ще пое оча случая с нашия писател Ан
тон Дончев, чиято нагргщена книга “Странният рицар на 
свещената книга” вече е преведена на 16 езика, което 
говори, че ние разширяваме не само знанието за тези 
писатели и възможност та да ги четем на нашите езици, 
не само че разширявам е пазара за тези писатели, но да
ваме една селекция от много добри книги на европе
йските издатели. Затова1, в Европа и в Америка проявяват 
голям интерес към всичисо, което получи наградата “Ба- 
лканика”, или пък е нс шинирано. Тези дни сесията на 
“Балканика” е в Бългг фия и за шести път ще се даде 
награда.

Б.: Узнахме, че нас коро в София ще бъде открит

тука живеят и пишат, с 
дял от тяхното твор
чество и книги. Знам, 
че се правят вече ог
ромни усилия в Бълга
рия да се популяризи
ра това творчество в 
родината-майка 
се струва, че това не 
трябва да се прави са
мо заради факта, че те 
са българи от чужби
на, а просто защото 
има качество. Позна
вам творчеството на 
Мила Басов и Вели
мир Костов, познавам 
и един Нико Стоянов, 
който живее в Молдо
ва. Възхищавам се, по
неже е доста самоот
вержено да се пише на 
роден език, макар че 
живееш в среда на 
друг език. От друга 
страна, това е изливът 
на сърцето.

Николай Методиев 
Стоянов е роден на 24. 04. 
1948 г. в Карлово. 
Завършва СУ „Св. Кл. 
Охридски", българска 
филология, 1972 г. Зам.-гл. 
редактор на сп. „Пламък" 
1975-1991; ген. директор на 
ИК „Библиотека 48" ООД; 
член на СБП. Между 
другото е публикувал 
сборници с разкази „Хубав 
ден за всички", „Една на 
един милион" и 
„Квартални хроники", 
новели „Нощни връзки", 

„Работилница за 
убийства", есета „Книга 
без корици" и „Пантеон 
под Балкана". Награден е с 
орден „Кирил и Методий" ■ 
1 степен и с много други 
литературни награди.

и ми

Б.: Как виждате бъдещите културни и
-конкретно литературни връзки в еврорегиона

„ Ниш-Сфия-Скопие' ?
Н. С.: - Първо трябва да излезем от лошия смисъл на 

думата “балканското”, защото покрай многото хубави 
неща, па Балканите има и много неща, с които трябва да 
се разделим, за да влезем в Европа.

Културните връзки виждам като по-тясно сътрудни
чество, като повече гостувания на хората на културата, 
на духа. Мисля, че ще се кооперираме все повече и по
вече. Ние живеем вече в един отворен свят и все по-добре
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о.трябва да познаваме онова, което се прави между нас и 

по този начин да покажем на големия свят, че ние не сме 
наречената “пудриера”, а че сме в регион който е

и на много

О
така
наследник най-малко па три цивилизации 
талантливи хора. “Балканджиите” са много талантливи

Ю

охора и поради това са индивидуалисти.
Този мой Б.: Миналите години на Сичевския пленер се 

срещнаха предимно поети и белетристи, а сега 
дойдоха и преводачи, и литературоведи. Какво е 
мнението Ви за пленера в този му вид?
Н. С.: - Сичево е много приятно място, където можеш 

и да починеш, и да срещнеш много интересни хора и 
колеги. Там има неформални общувания, което е най- 
приятното. Можеш да чуеш онова, което са написали

Б.: Може ли в България да се живее от книгите?
Имам предвид и писателите, и издателите.
Н. С.: - Веднага след промяната в книгоиздаването 

имаше един истински бум. Тогава се издаваха книги в 
огромни тиражи, лично нашето издателство е издавало 
книги в титаж 800 000. Разбира се, това време отмина, 
пазарът се насити, едно, второ народът обедня, тези, 
които имат пари, не купуват книги. За съжаление има 
един отлив от книгата, което ме тревожи, особено в 
България, която беше пословична с опашките за купу
ване на книги. Сега хората имат други приоритети, осо
бено младите, за съжаление, понеже считат, че успелият 
човек е забогателият, а не човекът на духа. Това е ог
ромна грешка, защото културата е основата на всичко. 
Убеден съм, че това ще премине, но това е едно голямо 
изпитание за писателите и издателите, тъй като в мо
мента е много трудно да се живее от литература. Про
мените физически ни отместиха във времето и в момен
та има един вакуум между творческите поколения. Въз
растните и утвърдени имена в българската литература 
физически умират, нашето поколение, което е изклю
чително талантливо, изживя страшна драма, много ко
леги свършиха живота си без време, без да успеят да се 
наложат, други много трудно се съвземат. Допреди из
вестно време нас ни считаха за млади писатели и когато 
вече трябваше да станем утвърдени, политиката се на
меси, на нас започнаха да гледат несправедливо като на 
хора от другото време. Очевидно и ние, писателите, 
трябва да търсим нови форми и начини, с които да заи-

на класиците на
Вицът за класиците

Един от сегашните съвременни герои, мутрите, искал 
да си купи картини и попитал в галерията:
- Защо тази картина е по-скъпа, а тази по-евтина?" 
Галеристката отвърнала:"Защото тази е от класик."
- А какво е това „класик"?
- Това са вече умрели хора.
- Ами тогава ей тия ще ги направим много бързо 
класици.и

хора, които не познаваш. Аз се запознах с няколко ко
леги, които чудесно пишат и с една славистка от Сло
вения, която ще поканя да гостува в България. Ние в 
“Балканика” създадохме училище на преводачи и ще 
каним такива хора, където ще има и срещи с писатели и с 
известни преводачи и специалисти по езика. Сиреч, пле
нерът е добро нещо, но може би онова, което бих пре
поръчал на организаторите е, той да бъде по-събран, да 
не е 5 дни, а три дни и. те да са по-наситени с някакви 
дейности и, естествено, хубаво е след това да остане 
нещо, да се издаде един сборник, така че всяка година да 
излиза по една книга.

Излив на сърцето
Б.: Колко познавате литературното творчество
на българите в диаспората ?
Н. С.: - Откровено казано, аз го не познавах до 

палата година, когато гостувах тука по времето на 
нишкия панаир. Тогава се запознах с българите, които

нтригуваме младото поколение, което е обърнато все 
повече към Интернет, към развлечения, присъщи на 
младостта, изгуби навик да чете, което е пагубно и на 
всякаБ.: Вие

цена трябва да възвърнем младите към книгата. 
Без книгата няма никакъв успех.ми-

Итервюто взе Момир Тодоров

Николай СТОЯНОВ, разказ
Отдавна ме занимава стремежът на човека да налага 

навсякъде и във всичко отпечатък от себе си. В Бретан 
обаче научих нещо, което ме изуми. Обясниха 
правят керемидите по онези места. Така наречените 
обикновени или турски керемиди, станали за жалост 
рядкост у нас. Веднъж казах на някого, че те са ми 
напомняли винаги за заобленостите на женските бед
ра... Човекът ме изгледа с подозрение. Но 
патология на мисълта. И без много въображение може 
да се открие приликата между едните и другите фор
ми... А се оказа, че в края на миналия век в работил

ниците за керемиди на се
верните френски провинции наи- 

тина подбирали млади жени с красиви и 
добре оформени крака. Налепвали суровата глина по 
бедрата им и след като тя засъхнела, керемидата се 
отделяла за еталон... Тази традиция може да се тълкува 
по различни начини. Аз откривам в нея преди всичко 
преклонението пред съвършенството... Иначе, откакто 
научих технологията на бретанските работилници, неп
рекъснато мисля за глинените късове по покривите ка
то за живи същества. Видя ли ги през зимата, затрупани 
от ледени преспи, изпитвам дори физическа болка...

ми как с

това не е
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Паля - от значително селище в миналото до безнадеждността на 10-те му днешни жители
(■< щц!■
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изкКюТителноИзначитРпреи°^аВеНа Да пропаАа черквата „Пресвета Богородица" - 
учебници и книги за соелновр^ппН°"ИСТОрИЧеСКИ паметник> който е описан във всички 
от страната и света лТпоппо!,пг! а аРхеол°™я на Балканите? -Призив към палянци раната и света да подпомогнат рестраврацията на черквата в родното им село

гяпиРя,попожЛ^РпДУЛгШКа 0бЩИНа’ населено с бъл- чеви> Васкърсеви, Малкочеви, Цвета- 
_ под РаДИ1Де - мощна късноантична нови, Богояци (може би тази махала е

крепо , и извора на река Паляница илп Медеиица, която наречена така по божяци - хора, 
по-надолу е известна в географията като Ерма, една от посветили се изцяло на Бога 
наи-хубавите реки в страната.

В това село се

1с: .Шк±?ш ШтВИИЯк ж
. ТЩИр

еШ

И Ц*<
църквата, а може би и на Пресвета Шя 

намира най-старият запазен духовен Богородица) някога са живели над |§|§ 
на територията на цяла Сърбия - черквата “Прес- 300 души. Палянци са се занимавали 

вета Богородица от 8 или 9 век. Разположена край пътя не само със земеделие, животно- Ш® 
ш 1§па0а , в миналото Паля е била, както показват въдство, овощарство и пчеларство, по ||||| 

останките от културните паметници, твърде важно се- ис дюлгерство (печалбарство), което 
лиш,е‘ е рано донесло в Паля придобивките

латини (ве- на “модерните времена”.
Заедно с политическите обстояте-

обект

Според легендата в Градище Жителите на Паля пред черквата „Пресвета Богородица" по време на един 
празник

са живели
роятно някое племе от т. нар. трибален културен кръг), 
което било “предадено” от гъски, показали на славяните 
тайния проход до вътрешността на крепостта. Същата 
легенда казва, че селото получило името си по честите към София непосредствено след Първата световна 
палежи, но е по-вероятно предположението, че паля като война. Втората миграционна вълна след Втората 
един от често срещаните славянски топоними на Бал-

лства, дюлгерството е една от осиов- започнал посредством списание “Православие” акция за 
ремонт на двете черкви. За съжаление успехът на 
акцията е бил половинчат-ремонтирана е само черквата 
в Сурдулица, но не и черквата “Пресвета Богородица” в 
Паля, въпреки че тя е по-стара от сурдулишката с цели 
11 века и е в много по-окаяно състояние от нея!? Не зная

ните причини за първата масова миграция ма палянци

световна война е “отнесла” много хора от това село в 
каните означава място с хубава паша край вода (палю - Белград, Ниш, Скопие и други градове на бившите 
място с обилна трева). Когато става дума за палянската югорепублики, както и в САЩ, Канада, Австралия и 
река Меденица, народната етимология е точна: в село почти във всички западноевропейски страни. От Паля са 
Паля, особено в махала Кошари, отколе е произвеждан излезли не само зидари, но и юристи, лекари, инженери,

дори и научни работници. Пътят им е бил само едно- 
Днес Паля има 70 къщи, групирани по махали около посочен - отиване без връщане. Така че за черквата 

центъра на селото. Според типологията на Йован Цвиич “Пресвета Богородица”, която и според сведенията ма 
селото е от скопския тип. В махалите Дикавци, Йован- Сръбската православна църква е поне с век и половина

по-стара от манастира “Св. Прохор 
Пчински”, официално най-старият духовен 
обект в Сърбия, днес могат да се грижат

поради какви причини е оставен да пропада един из
ключително значителен културно-исторически памет
ник, който е описан във всички учебници и книги за 
средновековната археология на Балканите. Защо се 
позволява да рухне духовен храм, който говори за 
12-вековна християнска традиция, храм. в който са 
оставяли подаръци Стефан Първовенчани и Свети Сава, 
когато са минавали тук, пътувайки за Велико Търново?

Затова призовавам всички палянци, които живеят нав
ред из страната и по света, да си спомним за родното ни 
село, за мощното Градище и извора на прекрасната 
Ерма, да си спомним с гордост за черквата “Пресвета 
Богородица”, за която знаят всички студенти по архе
ология и история на изкуството в Европа. Да си спомним 
за нея и да помогнем за нейната реставрация по какъвто 
и да било начин - с пари, строителен материал, проек
тантски услуги и пр.(заинтересованите могат да се оба
дят по телефона, като наберат номер 018/717-203). За- 
щото само така ще успеем да продължим спомена за себе

висококачествен планински мед.

само десетината палянци, останали на 
семейните си огнища. Това са Кирил и 
Тодорка в махала Дикавци, Юлка в мах. 
Йованчеви, Раца, Антица, Макрина, Лейка, 
Георги, Раданка и две Божани (с еднакви 
съдби
Васкърсеви. Средната възраст на 
гашните жители на селото е над 70 години, а 
условията за живот и материалното им 
положение са в пълно съответствие с тре
вожното състояние на черквата “Пресвета 
Богородица”.

Мотивиран от това състояние на палян
ската черква, както и от необходимостта да 
се извършат поправки на съборната черква 
в Сурдулица, вранският епископ Пахомий

и двете неомъжвани) в мах.

си и за родното ни село, което има два много важни за нас 
извора: изворът на Ерма, една от най-хубавите балкан
ски реки, и духовният извор - черквата “Пресвета Бого
родица”, най-старата и една от най-хубавите черкви в 
централната част на Балканите.

Славиша Д. Тодоров
Венчавка в палянската черква (снимката е от 1929/30 г.)

Нашите села (1)

Топли дол и затова го наричали още “лунджа”.
Топли дол има своя река - Топлодолщица, която се

това село.

веднъж в неговия дюкян дошъл един познат топло-
долчанин, евреинът му се извинил - не знаел, че идва,

щял да запали “мапгало”, за да се постопли. Й. влива в Божичка река 2 км под центъра на
Нейното начало е от изворите под билото, по което ми
навала старата сръбско-българска граница. Топлодол
щица има много красиво корито, а в миналото е била

‘Пишейки за това село в книгата си 
„Кюстендилско Краище", Йордан Захариев се 
попитал защо хората са го нарекли Топли дол, 
когато най-ниската му част е на 1200 м, а някои 
топлодолски къщи (колиби) се намирали и на 1500 
м надморска височина.

Топли дол е едно от най-хубавите босилеградски села, 
което сега се намира в Сурдулишка община. Разполо
жено е в подножието па Стрешер, югозападно и западно 
от Божица, а разстоянието между центровете па двете 
села е около 8 км. Тесен асфалтов път свързва центъра 

селото, където са старото училище, черквата и ко
оперативният дом, с регионалното шосе Босилеград 
Власина - Сурдулица. В миналото през Топли дол и сед-

от някои боси-

иначе
Захариев записал преданието за името па селото, което 
му разказал 95-годишният дядо Станко Миленков. Преди 
да дойдат основателите ма сегашните махали, тук жи
веели “куцапье” (каракачапи), които се занимавали със богата па пъстърва. Пъстърви е имало не само по цялото 
скотовъдство (за тях по-обширно писах в поредицата за й течение, по дори и в самия извор под върха Дебели рид 
с. Горна Ръжапа). През лятото те пасели стадата си по (1695 м). Реката се образува от няколко потока, от които 
тучните пасбища на тукашните планини, а зимата нре- иай-големи са Горка (от черквата надолу някои я наричат 
карвали чак в Одринско. Живеели в колиби, изплетени Калина) и Река, чисто начало е при Панджин гроб. Двата 
от пръти и покрити със слама, в пазвите иа Големи Стан потока се събират под Райкова махала. Долинките,

Топлодолщица бистрите като сълзана(1751 мнв). За пазене на колибите през зимния период те даряващи 
оставяли но двама мъже. Една зима навалял толкова поточета, са много красиви и годни за почивка, защото са 
голям снег, че двамата “куцапье” не могли да излезнат от запазени от студените ветрове. По тях има хубави ливади 
колибите си дълго време. Чак през пролетта единият от и букови горички с приятни сенки и омайващ въздух. В 
тях окуражен от слънчевия ден, тръгнал на юг и успял да далечното минало, когато в съседното село Божица има- 
пристигне на мястото, където днес са черквата и учи- ло развито рударство, склоновете на Топлодолщица били 
лището. Тук, иа един бряг, сред ослепителната белота оголени от “углярите , които осигурявали кюмур за 
намерил парче черна (окопнела) земя и легнал да си топене на желязната руда. И днес се забелязват следи от 
отпочинс От силното пролетно слънце му станало топло някогашната голяма вада, по която водите иа Гопло- 

. След дълго чакане другият “куцай” тръгнал долщица са отвеждани в един от божишките “майдаии и
После използвани за промиване иа рудата. Друга вада започвала

от Прствор и завършвала в божишката махала Деянови, 
където също имало “майдан”. В долината на Топ
лодолщица имало вигнище, в което била претопвана до-

на

ловилата Претвор са минавали хората 
леградски села, когато са отивали на пазара в Сурдулица. 
Така беше до 1953 г., когато бе прокарай пътят през
Власина.

Пишейки за това село в книгата си Кюстендилско 
Краище”, Йордан Захариев се попитал защо хората са го 
нарекли Топли дол, когато най-ниската му част е на 1200 
м, а някои топлодолски къщи (колиби) се намирали и на 
1500 м надморска височина. Турците наричали 
Зли дол може би от подигравка, а най-вероятно от прос
ловутата приказка на един евреин от Кюстендил, тър- 

манифактурна стока, който една зима бил при
нуден да прекара цял месец в Топли дол поради обилните 
снегове. Той добре запомнил снега и студа и при всяко 
споменаване името на селото винаги казвал: |Топли дол 
- Голи дол, дува - вее, сее - вее, кожи бере.” А когато

и той заспал
да го търси и го намерил иа това топло място, 
решили тук да построят колиба и стечение на вре 
това “топло място” се получило името Топли дол.

Топлодолските махали са разположени предимно във 
валозите по все пак по са защитени от ветровете. Тук пасяната от Деянова махала руда, понеже там нямало 
духат няколко силни ветрове: “севернякат”, “власипе- въглища. Това вигнище съществувало допреди 80 години, 
цат”, “козодерат” и “южнякат”. Понякога последният записал Й. Захариев, който събрал данните за селото в 
вятър бил толкова силен, че отнасял сламените покриви началото иа 20 век. 

сградите, както казват селяните - ставал “сулудничав” - Следна -

мето отселото

говец на

Евишм Рангелов
на
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Дребосъци от билковата Ц 
спицерия на фелдшер Ле! —41

: Чувствам се поласкай, че мога да се
• придружа към вашия почин за почитане 
| паметта на госпожа Л. Нейкова. Преди да 
1 се впуснем в конкретни обяснения на 
■ поставените в миналото БРАТСТВО 
: въпроси, позволете да изтъкнем, че гука 
; става дума за външни повреди на кожата
• във вид на изгаряния (СошЬихПо). Освен 
: при допир със силно пагряти тела и
• течности, изгаряния причиняват и разлн- 
1 чии излъчвания (слънчева радиация наи- 
; раво или фокусирана с леща, изкуствено
• генерирани УВ лъчи, микровълни, ради- 
: оактивии лазерни излъчвания и ир.). Но

!
върху болното място. За лена се знае, че 
е много ефикасно лекарство срещу из-- От стрита (смляна) кора от дъб 

(може и в комбинация с кора от бря- гаряния;
сг) след пресяване, във вид на бра- 2, Още на античните медици Теофраст 
шно^сс взимат 4 супени лъжици и се и Плиний са били известни лечебните 
варят в 6 дцл мляко, дока-го не се свойства на различните части на бъза, 
получи каша, т.е. мехлем, с който се включително и на кората му (вътрешна- 
намазват болните места няколко та, зелената кора). Тя съдържа 
пъти през деня (предварително из- ида самбуцин, сапонини, таиини, холин, 
мити с лайка) валерианова киселина и др. При дъв 1ене

Е, сега нещичко върху поставс- кората отначало притежава сладък, а 
НИТС от госпожа Лили въпроси: сетне горчив вкус и започва да предизви-

1 Белият прах, който билколечи- ква гадене и повръщане. Действа пурга- 
телката от царибродска Държина тивно (очистително), диуретично (изпик- 

прсстояват два часа. След прецеждане (Горна Държина) е употребила като ващо), а причинява и дрисък. рашец от 
гъстият остатък сс налага върху изгоря- съставка при приготвяне на мехлем вътрешната, зелената кора, е и 
лото място с помощта па ленена кърпа, срещу изгаряния, вероятно представлява и срещу епилепсии според процедурата. 

| бва по-често да се нанася върху повре- пъти па ден по два чаСа. Всеки по- ситно смляна и пресята гасена вар или иастръгаиа кора престоява 8 дена в раз-
: депото място. Могат да се използват и Л0ВНП час облогите се опресняват с пре- Пък иастръган с ножче за бръснене те- твор 1/2:1/2 вода и вино. От полученото
: цели, предварително измити, избърсани цсдспия извлек; бешир. Мнението си подкрепям с факта, три пъти дневно се изпива по една малка
■ и леко разточени със сукалка или бугил- Процедура със звъниково масло (ка- Че определени видове чист калциев кар- лъжичка. Кората в народната практика
■ ка листа (с отстранена листна нервату- птарИ0Н0В0 масло), което се получава, бонат (СаСО3) в козметиката се използ-
■ ра). Те се слагат на раната три пъти днев- кат0 20 г пресни цветове се слагат в 200 г ват. предварително смлени в колоидални бъбречни и заболявания на черния дроб.
• но и се държат по два часа. Междувре- слъичогледОВО олио. Сместта престоява мелници - като пълнители, носители и Най-долният пласт от кората се състои 
: менно раната се измива с лаика. Преди две седмИцИ ПрИ често разклащане, след адсорбенти за производство, например на от мернстемна, творителна, вечно млада 
| спане се намазва със звъниково (канта- което прсз 1Юредните десет д„и болното Паста за
. рноново) масло, място се намазва 1-2 пъти дневно за 24 е определена и в държинския мехлем.
; - Лапи от иастръган пресей картоф се ча,а или сс налага във вид на компреси; Втора подкрепа намирам във факта, че ращо действие върху зарастването на
; налагат на изгорялото, в България е популярно намазване народната медицина практикува и след- изгарянията.
: - 1етири супени лъжици дребно паря- ца раните с препарата “Розалии”, опако- „ата смес срещу изгаряния: еднакви час-

ван в туби, а получен от казанлъшка ро- ти ленено масло и варна вода се разкла
щат до побеляване, след което се нанасят

алкало-; ние предимно имаме предвид, така да ги 
I наречем, класически или “нормални”
; изгарания, засягащи ограничени площи и
• малка дълбочина ог кожата. Единствено
: в такива случаи е възможно по-успешно ^ . ____ пп11па-т0■ 3 . Рисунка на бъз от кнгиата „Атлас на лечебните
: прилагане на фито - и други подобни пре- рас'ения в БългарИя" (стр. „з, Табло №17)
' парати. Споменаваме няколко по-до- 1 
; стъпни:
• - Счукват се листа от зеле, изцежда 
: сока и се смесва с белтък. Тази смес тря-

се използва и за лекуване на сърдечни,

зъби. Вероятно същата роля им тъкан, където клетките непрекъснато се
делят. Може би затова тя има стимул и-

Винаги на вашите услуги 
Фелдшер Леко; зани листи коприва и толкова нарязани 

: цветове и листа от звъника (кантарион) 
; се потапят в 8 дцл вряща вода, където

за; намазва се два пъти дневно; Протокол: С. К.

През
фотообектива т е:I / . , ^ ^ . . . , . ^5 Отвесно: 1. Баскетболен национал на СЧГ. 2. Силно

_/\ М I1, й\щ V ✓ спиртно питие в Южна Азия. 3. Нечистотия по
■* Съставил: Драган Петров тялото и по дрехите. 4. 27 и 8 буква. 5. Името на

Водоравно: 1. Метал (мед). 5, Член на масонска журналист от РТС Гевеница. 6. Името на боснен- 
ложа. 9. Бобан Истатков. 11. Житно растение, което ския политик Зулфикарпашич 7 Течност, полу- 
вирее във вода. 12. Тенекиен съд с капак за чена от плодове. 8. Оливер Него. 9. Малък документ, 
течности. 13. Отбор (син.). 14 Подарък. 15. Со- чрез които се удостоверява някакво право. 10. При- 
фийско радио. 16. Тържествен. 17. Иван Колев. 18. тежава (син.). 12. Селище край Белград. 13. При 
Правила за нравствено поведение. 19. Най—доб- игРа на карти: останалите карти след раздаване на 
рият в историята бразилски футболист. 20. Бъл- играчите. 15.Уред за точене на коприна. 16. Юнак, 
гарско мъжко име. 21. Някогашен вратар на ФК храбрец. 18. Представител на избягали роби— негри 
„Паргизан". 23. Спусък (сръб.). 25. Превзето дър- в Гвиана. 19. Това, което е посято и е израсло. 20. 
жание, напереносг. 26. Силен конски бяг. 27. Учре- Цеви за навиване пРежАа за тъкане. 21. Модно 
ждение, в което се пазят старини. 28. Инициалите списание. 22. Името на испанската тенисистка 
на димитровградски актьор. 29. Името на рок пе- Санчес. 24. Вид театрално предствление. 25. Храна 
веца Исламович. 30. Който оказва силна съпротива; за добитък. 27. Господстващ вкус в дадено време. 28. 
твърд. 31. И тъй нататък (съкр.). 32. Емма Москова. УрсА за тъкане. 30. Красимир Иванов. 31. Ирланд- 
33. Който зида. 34. Град в Албания. 35. Столицата на ска републиканска армия (съкр.). 33. Вид предлог. 
Гърция. 36. 1 и 7 буква от азбуката. 37. Името на 34. Димитър Велинов, 
актрисата Михич.

.VI ш
Наближава

щзимата
Сигурен знак, че зимата 
наближава, са 
разтоварените навсякъде 
дърва по улиците на 
Димитровград. Щом 
настъпи септември,

'

димитровградчани
започват масова сеч в собствените си, а често и в чуждите 
„бранища" и слагат дървата, там където им е най-удобно. Често 
хората не се съобразяват с това дали те ще пречат някому или не. 
Разбира се че тези, които нямат дворове (както е на снимката), ще 
разтоварят дървата на улицата, само че би трябвало възможно 
по-бързо да ги нарежат и приберат. Има обаче и такива, чиито 
миналогодишни дърва все още си стоят на улицата. За боклука, 
който оставят след рязането, е излишно дори да говорим.

А. Т.

'М ?рТГим”ктво вшшик
Надземната част на маточината е използвана от старите гърци и римляните 

заради приятния и освежителен мирис, напомнящ този на лимонова кора.
Тя е многогодишно тревисто растение от сем. Устноцветни. Среща се из цялата 

ни страна. Нейно отечество се смятат земите около Средиземно море. Култивира 
се в много страни на Европа и Северна Америка. Съдържа до 0,30% етерично 
масло (с главни съставки цитрал, цитронелол и гераниол), феноли, хидрокси- 
терпенови киселини (от които главно урзолова) и др. Етеричното масло се 
получава от листата и връхните части на растението чрез дестилацията с водна 
пара. Представлява безцветна или бледожълтеникава течност с приятен мирис 
(смес между лимон и мента). В растението то се съдържа в малки количества, 
затова получаването му от тях е нерентабилно. Употребява се етерично масло, 
добито по синтетичен начин. Среща се и етрично масло, което носи името ме- 
лисо-лимоново масло. Получава се чрез дестилация на надземните части на 
маточината, които са напръскани с лимоново масло.

Маточината действа успокояващо, подобно на валерианата, и се прилага при 
сърдечна невроза, безсъние. Стимулира отделянето на секреции в стомаха и 
червата и жлъчната секреция, разширява кръвоносните съдове. Главното дейс
тващо начало се предполага, че е етеричното масло.

В кулинарията се предпочита употребата на пресни цъфнали надземни части на 
маточината за ароматизиране на салати, на по-тлъсти месни и рибни гозби и ястия 
от гъби, които са по-трудно смилаеми. Използва се при приготвяне на болета, 
ликьори. Влиза в състава на успокоителни билкови чаеве. Не бива да се смесва 
със силни подправки като мента, индийско орехче, джинджифил.

За лечебни цели се използват връхните надземни части, но не бива да се 
прилагат неразцъфнали. Понякога те предизвикват уртикарии, чийто произход не 
е установен. В случаите, когато маточината се използва при нервни заболявания. 
за понижаване на артериалното налягане, за подобряване функциите на стомаха и 
червата, се приготвя извлек от 1 равна супена лъжица оситнена маточина, която 
се залива с 250 см- хладка вода (35'С), кисне се 3-4 ч и се прецежда. Разделя се на з 
порции и се приема сутрин, обед и вечер половин час преди ядене. Може дз 06 
използва и 2-3 капки етерично масло на бучка захар преди хранене 2 пъти дневно.

'
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Спорт - Малки обяви
------- Й6 септември 2003 1 1

:пдръжки работнически спортшП^гри Изключителен успех на талантливия 
димитровградски атлет_____________

Общ победител е 

Босилеградска община
* На международния атлетически митинг „Скок към 
Европа" в Белград Гогов скочи 200 см и подобри 
досегашния рекорд на СЧГ с 4 см

Трябваше да минат цели 18 години, след които един димит- 
ровградчанин в конкурецията за по-възрастни пионери да подобри 
рекорда на Топич от 196 см. Това успя да направи Джордже Гогов на 
17 септември на международния митинг в Белград под название 
“Скок към Европа”. На площад “Никола Пашич” Гогов прескочи 
200 см, което е цели 4 сантиметра повече от рекорда на Топич от 
пионерската му кариера. С този скок Гогов изпълни норматива за 
световното кадетско първенство, която е 199 см. В генералното 
класиране Гогов беше трети след Гюричич от Крагуевац с 211 см и 
Гетов от Пловдив с 205 см.

След рекордния скок Гогов беше поздравен и от съюзния 
селекционер, който напомни, че Драгутин Топич на тази възраст е 
скачал най-много 195 см. Без съмнение това е огромен успех за Гогов 
и за димитровградската лека атлетика, както и за треньора му Алек
сандър Марков.

На 20 септември Босилеград бе домакин на Шестите поредни

малък футбол, баскетбол, волейбол, теглене на въже тенис 
спортна стрелба.СП°РТеН риболов’ лека атлетика, пикадо и

по0веТ70едисецНиплини0бЩИНа' ЧИИТ° °Тб°ри ТриумФираха в

» Малък фушбол - победител “ОВР Босилеград". В турнира участваха

по куп-системата. На финала босилеградчаии спечелиха с 8:5 срещу “Гим
назия (Сурдулица). На трето място се класираха футболистите 
маркет от Враня.

* Баскетбол - победител “Гимназия 25 май” от Прешево. В състе- 
заниято участваха 4 отбора. Крайно класиране: 1. “Гимназия 25 май” - 
Прешево; 2. “Застава пети септември” - Сурдулица; 3. “Тютюнева 
мишленост - Буяновац и 4. “ОС - Босилеград”.

* Волейбол - победител “Гимназия 25 май" от Прешево. Във волейбо- 
турнир участваха 5 отбора. В първата фаза на турнира “ОС Бо-

силеград спечели срещу “Основно училище Бранко Радичевич” от Буя
новац с 2:1 гейма, а “Гимназията 25 май” завоюва победа със същия 
резултатурещу “Застава пети септември”. На полуфинала “ОС - Бо
силеград” надделя над главния фаворит, тима на “Симпо”, с 2:1, а во
лейболистите от Прешево се класираха без борба за финала. В 
читлено интересния и пълен с обрати финален сблъсък по-успешни и с 
малко повече късмет бяха

д. с.

Първенството на 
НФЗ - 5 кръг

„
Тъжен помен

На 3 октомври 2003 година се навършват ЧЕ
ТИРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на нашия 
мил и обичаи
ТОДОР - ТОША СТАМЕНОВ 
преподавател по математика от с. Мазгош

Безсилни да променим тежката истина, че 
вече не си с нас, оставаме ти благодарни за 
всичко, което си сторил за нас. Времето минава, 
но то никога няма да заличи спомените ни за 
твоето благородство, честност и преданост.
Твоите най-мили: съПруга Райна, дъщеря Драгана и внучка Саня

на “СИ - II
Първа 
победа на 

„Балкански”
про-

лния

и
ФК „Балкански" - ФК 
„Ястребац-Пролетер" (Ниш) 4 
: 1(1:1)

Димитровград, 20 септември 
2003 г. СЦ “Парк”, зрители - около 
300. Главен рефер - Денис Ферчек 
от Алексинац (7). Головете от- 
белязаха: Ценков в 35 и 58, Иванов в 
48 и В. Пейчев в 80 за “Балкански”, 
а Пейчич в 16 минута за “Ястре
бац-Пролетер”. Жълти картони: 
Стоянов и В. Пейчев от “Балкан
ски”, а Г. Илич от “Ястребац-Про
летер”.

изклю-

прешевчани и спечелиха с2:1 гейма.
* Шахмат - победител “Хеба” - Буяновац. Участваха 5 отбора, със

тавени от по четирима шахматисти. Крайно класиране: 1. “Хебаг* - Буя
новац; 2. “Предприятие за пътища” - Враня; “Общинско управление” - 
Босилеград; 4. Сурдулица; 5. Търговище.

* Тенис на маса - Победител ,РС Търговище”. На състезанието, което 
бе проведено в залата на Центъра за култура, титлата спечели отборът на 
“ОС Търговище”. На второ място се класира “Зидар” от Сурдулица, а 
трети бяха стонотенисистите от “Основно училище Бранко Радичевич” от 
Буяновац. Четвъртото място зае “ОС Босилеград”.

* Сйортсн риболов - победител “Босилеград 2 - Горна Лисина”. Участ
ваха само 3 отбора, а състезанието се проведе на Горнолисинското езеро. 
Крайно класиране: “Босилеград 2 - Горна Лисина”; 2. “Босилеград 1” и 3. 
”Враня”.

* Пикадо за жени - Победител ,Основно училище Бранко Радичевич” 
от Буяновац. Състезанието по пикадо се състоя в малката спортна зала в 
Основното училище. Крайно класиране: 1. “ОУ Бранко Радичевич” - 
Буяновац; 2. “Застава пети септември” - Сурдулица; 3. “Основно училище 
Георги Димитров” - Босилеград и 4. “Враня”.

* Спортна стрелба - победител “Алфа плам” от Враня. За съжаление в 
тази актрактивна дисциплина участваха само 2 отбора. Освен отбора на 
“Алфа плам”, в състезанието се включи и тимът на “ОВР Босилеград”.

* Теглене на въже - победител “Единство” - Враня. В най-атрг 
дисциплина на РСИ участваха 4 отбора: “Единство” - Враня; “Електро
разпределително” - Сурдулица; “Гимназия 25 май” - Прешево и “ОС - 
Босилеград”. Напълно заслужено победата спечелиха мъжете от “Един
ство”, които във финалния сблъсък надтеглиха работниците от сурду- 
лишкото “Електроразпределително”.

* Лека атлетика - победител и в мъжката, и в женската конкуренция е 
отборът на Босилеград. Кралицата на спортовете привлече 
вниманието на любителите и почитателите на спорта в Босилеград. Ра
ботниците и работничките се състезаваха в следните дисциплини:

- Бягане на 100 метра (мъже). Първото място спечели Рахим Иб- 
рахими от Прешево, втори бе Сладжан Петрович от Буяновац, а на трето

класира Стефан Стефанов от Босилеград. Първото място при 
жените завоюва Вера Стойкова от Босилеград.

- 200 метра (мъже): 1. Стефан Стойков от Босилеград; 2. Братислав 
Алексич от Сурдулица. В същата дисциплина при жените победителка 
стана Оливера Рангелова от Босилеград.

- Скок на дължина (мъже): 1. Блажа Воинович от Босилеград; 2. Илбер 
Халити от Прешево и 3. Сладжан Петрович от Буяновац. При жените: 1. 
Оливера Рангелова - Босилеград; 2. Катерина Цветкович - Буяновац и 3. 
Дивна Милетич - Враня.

- Тласкане на гюле (мъже): 1. Илбер Халити - преподавател по фи
зическа култура от Прешево; 2. Йордан Григоров - Босилеград и 3. Бра- 
тислав Алексич - Сурдулица. Тласкане на поле (жени): 1. Апджелка 
Манасиева - Босилеград; 2. Биляна Микич - Буяновац и 3. Дивна Милетич 
- Враня.

На 27 септември 2003 година се навършват 
ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на нашата мила 
майка
ЕВЕДОКИЯ М. ИВАНОВА 
от Димитровград

По този повод ще се съберем на 28 септември 
около гроба й, за да го залеем със сълзи и окичим 
с цветя.

Каним близки и познати да присъстват на 
панихидата.

Мила майко, ако любовта можеше да ти върне живота, нашата 
любов би ти дарила вечността!
Твоите дена: дъщери Лиляна и Любка, синове Георги, Ангел, 
Любомир и Слободан_______________________________________
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„Желюша" - 
„Напредък" 
(Алексинац) 1 :5

Много по-добре подготвеният 
тим на „Напредък" декласира 
желюшани. Освен 
единственото попадение, 
домакините практически 
нямаха шансове за отбелязване 
на други голове. Постигвайки 
три попадения в последните 6 
минути на мача, гостите 
нокаутираха „Желюша".

1
5% ,На 26 септември 2003 г. се навършват ДВЕ 

ГОДИНИ от трагичната смърт на нашия скъп и 
иепрежалим син, съпруг, баща, брат и шурей
СЛАВКО СТОИМЕНОВ 
(1968 - 2001) 
от Босилеград

Дните и годините бързо минават, но не ле
куват нашата нестихваща болка по теб. Защото Н 
ние те обичахме и винаги ще те обичаме без- Н 
мерно, защото ти продължаваш да живееш в на- Щ 
шите страдащи сърца и в нашите свидни спо- 
мени.

В8:
активната

• т1

Р, :

Играч на срещата: Бобан Цен- 
з (7, 5) от ,Балкански”. 
“Балкански” най- сетне постигна 

първата си победа. Гостите откриха 
резултата
“Джокерът” на “Балкански” Бобан 
Ценков с два отбелязани гола е 
най-заслужилият за победата иг
рач. По един гол отбелязаха Ива
нов и Владимир Пейчев. В този мач 
Пейчев стреля в страничната и в 
напречната греда, по все пак успя да 
се запише, след като изигра пас с 
брат си Миомир.

наи-много !
кое 1

Почивай в мир!
С дълбок Поклон Пред светлата ши Памет: майка Борка, баща 
Иван, съПруга Сунчтш, дъщеря Сандра, син Йован, сестра Вера, 
зет Григор и многобройни роднини в страната и чужбина

и след това - спряха.
място се

Възпоменание
Димитрови .ч

1 АСЕН 
I (1910-1984)

Д. Ставров

Гйй Т %и у3Скръбна
вест ЗАЙКА 

(1910 -1999) 
от ЖелюшаНа 7

септември 
внезапно 
почина 
нашият 
мил 
съпруг, 
баща и 
дядо

ТАСЕ СТАМЕНОВ ГЕНОВ
от с. Райчиловци
роден 1943 г. в Горна Любата

Ти продължаваш да живееш 
в нашите сърца и никога няма 
да те забравим.

Почивай в мир!

Ойечалени: съПруга Дежка, 
син Сшамек, дъщеря'Сунчтш, 
зет Йовшш и внучка Бояна

Пчинска футболна дивизия ■ трети кръг у

Футболистите от 

Александровац не дойдоха
ВЕНЕТА 
Марянски 
(1938 - 1986)
от Враня

Ще ви Помним винаги с обич и 
Признателност!
Вашите децаЛЛ1От началото на първенството тната причина за това е липсата 

Пчинска футболна дивизия на необходимите документи и ре- 
три кръга, а футболис- гистрации на футболисти, без ко

тите на “Младост” от Босилег- ито отборите не могат да се със-

на
изминаха

На 8 октомври 2003 г. се навършват 3 ГО
ДИНИ от смъртта на
АСКА ИВАНОВА 
от Димитровград

Всички, които' я познаваха, уважаваха и оби
чаха, нека да си спомнят за нея.

рад все още не са изиграли пито тезават.
' , м„„ Въпреки че още не е пристигна-

На 2, септември в рамките па ^няГоз 
третия кръг от първенството мачът със сигурност ще бъде регис- 
“Младост” трябваше да посре- ТрИран със служебен резултат 3:0 в 
щне на своя стадион “Пескара” полза на босилеградските “зелени”. 
“Младост” от Александровац, но В следващия кръг босилеград 

ни ще гостуват на “Павловац“.
ча* Семействата Иванови и Михайлови

гостите от вранското село не 
пристигнаха. В босилеградския 
отбор коментират, че най-вероя-

П. Р.
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Манчин рабуш
ЛШЯННИННВВНВНВННН 3?- Зиайеш ли Манчо, на Малу Богородицу стео 

главу да загубим!
: ЙГВ®# Цариброд решише «. об.о.о "«•“»" <

традициюту и пак на Малу Богородицу да има и м^адиню> ама нема ни Т
панаджур... деца ни младиня. Въртсшката {

- Добре де, апаши ли те нападоше? « ' въоти 1фазна и йечи 1
- Е мой Манчо, са апашите и обирджийетс не иду “ ™ ган?ка музика. Айде,

по вашарища и панаджурища! Деда ми думаше. 1е „ожс '|а -Павлийончето”. Очеш,
дойде време не кико съга арамийете да пресречаю Р та^ нема жвв човек. Само неколцина 
по пуста путища иусойиша ида обираю.а чссиседу ю автобуСИ] а опи никако да дойду. От 
насред пут и сви че приоде и че им показую тороете и оро ии абер. Пойдомо низ улицуту що
сами, а они че си узимаю кво им се арекшс. Сами че 7 ^ пазарИЩе> а там само йедна скара и
развързую К1,ссийс и че гьи подмуную да гьи пуще з йедън шатор. И пак трещи оная

” Ко що видиш това п ШуНтава музика. Начучале
време йе дошло. Ако подмуисш, I |ЯНЯ1ТЖ\'Г)» Я, неколко българкье със робу за 
никой за нищо те не закача... и * йеднократну употребу и това

- Знам кво мислиш, ама не ми беше све. Нема гърнчар, нема
казуйеш кико си стсл да загубиш главу... рсна.ь кико йедно време.

- Млого лъсно. На дън преди панаджурат реко на Ба^ата се ПОд3вери, попогледа, а народ гледа
у ню кико у мечку и она ме смуа у ребрата. Да 
се измитамо оти ме вача съклет! Ама уба-

гурно се йе сетила за ония панаджур кига се за- Манчо, беше ка си стигомо дома. Йоще
нознамо, а после... Ь кво да ти расправлям. ев ’ . ка мс загалати: “Абре щурчо, това
имамо одрасли три сина и две черкье. > жур бре? защ0 ме подлъга---- :

Вати да се готви отвечер. Прсметну саидъкат с ^ паиляжур^р ^ ^

■"“"ЖВГИЖ Ейяяам

да ми му.

бабуту: “Ютрс чс те водим на панаджур, чс има и 
вашар, па се стсдзай!” Бабата цъвну ко лале. Си-Задачата е за пет плюс 

и се -решава наизуст.
Пети октомври 6 скоби 
Г17 плюс, ДОС минус ДСС 
по ДС, РТС, плюс кризи и кулизи 
на ента степен.
Славопойки на сойки 
за свободните уравниловки.
СПС и ЮД поделени 
с БК-]по и Тлекома 
плюс тендери и нови 0. Бендери 
с изчезнали фургони 
натъпкани с милиони.

Шпионите ще избием 
помагачите ще измием.
А убития премиер ще помним 
по многото минуси за Слобо 
плюс ключалки...
Пазете се, наблюдават ни 
петстотин хиляди слобомани!
Мани, мани!...

та се

чеизът от

ницу на полове
ка гьу погледа тека пременьену и натъкмену мене 
ми нещо заигра около сърце. Я мойту старинску 
облеку съм износил докига бео по-млад, та съга узе 
купешкьете дрейе... м

Слезомо у чаршиюту, надамо се че сретнемо йо- расукальку у. 
ще народ, издокаран и пременьен ко за празник.___________ __

свак петък...
Бабата, Манчо, остаде да пустосуйе и да къл

не, а я напипа вратата додека нейе грабнула

Сексуалният 
(ни) животМоля,

Й шкнт
Желюшка

Един желюшанин дал 20 ди
нара за строежа на църквата.

След една година той ко
ментирал:

- Толкова пари дадохме, а 
те нищо не направиха!?

Новица Младенов А.Т.

Шампиони 

без игра
В първите три кръга от таз

годишното първенство в Пчи- 
нска футболна дивизия “Мла
дост” не изигра нито един мач.

Ако важи правилото, че 
денят се познава по утрото, то 
“Младост” ще стане шампион 
без да е играл! П. Р. Според проучванията на д-р Илия Врабчев, един от во

дещите български сексолози, семействата на приведените 
зетьове водят по-пълноценен сексуален живот. Ето някои от 
аргументите, с които той обяснява това неочаквано откритие.

Като правило жената стига до оргазъм няколко години след 
първия акт и обикновено след като е родила. При жените, 
живеещи е приведени зетьове, това става по-рано, а и ор- 
газмът е

Лффатц .
Щ —-....10 съвета за *Има неподкупни хора. 

Това са ония, от които не 
зависи нищо.пълноценна отпуска по-задоволяващ. Отишлата на чуждо място жена 

винаги се чувства притеснена в новата среда и това пречи на 
интимния й живот. Един от най-потискащите фактори е ес
тествената ревност на свекървата. Когато половият живот 
започва в средата, с която жената е свикнала, нещата стоят по 
друг начин: бащите не се месят в тази деликатна област, а 
момичето бързо свиква да споделя с майка си, без да се сра
мува.

За приведения зет сексуалната област е не само утоляване 
на нагона, но и, поне в началото, единствената сфера за са- 
моизява, за утвърждаване на потиснатото собствено “Аз • 
Мъжът сайбия може, поне той така си мисли, да бъде неб^ 
режен към сексуалната си форма, защото “тя ми живее в 
къщата”. Обикновено това са неща, които завреният зет не си 
позволява.

Д. РадовичЗа да сте наистина 
във форм а през 
отпуската, както и 
след нея, има 10 
неща, които не трябва работа 
да правите:
*Не работете
*Не мислете за 
отслаб-ване

*Не прав!ете ремонт 
*Не учете езици

*И диктатурата се 
въвежда през 
триумфалната арка.

*Не търсете нова
М. Витезович

*Пак искате да ядете? Не 
*Не праЕзете икономии е всеки ден Великден.
*Не оставайте вкъщи
*Не бързайте при 
избирането на 

*Не търсете съпруг компания

А. Чотрич
‘Докато ние се опитваме 
да догоним Европа, във 
врата ни диша Африка.

Р. Боичич
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