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Премиерът Живковия посети Република 
България

си от скорошното започваме на 
диалога за Косово Марович каза, 
че тези разговори трябва да за
почнат без каквито и да било 
предварителни условия, т.е. осно
вната предпоставка трябва да 
бъде европейското бъдеще на 
региона.

Пат Кокс покани президента 
Марович да говори пред депута
тите па Европейския парламент 
и посочи, че е охрабрен от раз
говорите си в Белград с официал
ните представители на Сърбия и 
на Черна гора, понеже се е уве
рил колко много енергия и ам
биции се влагат в процеса за ин- 

| теграция в Европа.
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Президентът на СЧГ Светозар 
Марович ще предложи освен 
представители на властта в 
Съвета за европейски 
интеграции да се включат и 
представители на опозицията и 
други "изтъкнати личности".
- Имам предвид преди всичко 
президента на бивша СРЮ 
Воислав Кощуница и Миролюб 
Лабус като подписници на 
Белградското споразумение, 
както и Предраг Булатович 
като лидер на най-мощната 
опозиционна партия в Черна 
гора, която също подкрепя 
това споразумение.

УВ*'. ‘Декларация за 
инфраструктурата на 
Коридор № 10 
* Меморандум за 
сътрудничество на 
полициите

Премиерът на Сърбия Зоран Живкович беше на официално по
сещение в България по покапа на българския премиер Симеон Сакс- 
кобургготски. В състава на сръбската делегация бяха и подпред
седателят на правителството и министър на вътрешните работи 
Душан Михайлович, министърът на търговията и туризма Слободан 
Милосавлевич, министърът на транспорта и телекомуникациите 
Мария Рашета Вукосавлевич и помощник-министърът ма външните 
работи па СЧГ Александра Йоксимович.

ЩЙ щщщш Ш
* В Белград разговаряха президентът Марович и 
председателят на Европейския парламент Пат Кокс

Президентът на държавната сти, че наскоро в Белград ще се 
общност Сърбия и Черна гора проведе заседание на Съвета на 
Светозар Марович и председа- СЧГ за европейски интеграции, 
телят на Европейския парламент на което ще бъдат обсъдени до- 
Пат Кокс се съгласиха, че за ус- сегашните резултати от прилага- 
пешното присъединяване на СЧГ нето на Акционния план за хар- 
към Европейския съюз е необ- монизация на икономическите 
ходим вътрешен консенсус.

Президентът Марович опове-

(На 3 стр.)
отношения.

Изразявайки удоволствието Представители на СЕ се срещнаха с 
членове на НС на българите в СЧГ

| [ (На 7 стр)

Парламентарната асмблея на Съвета на 
Европа за Космет____________________ Закон за малцинствата 

м съществува,
м мшз

н
Успех на СЧГ ХГ

* Мичунович: от дефанзива към офанзива
Шефът на парламентарната делегация на Сърбия и Черна гора 

Драголюб Мичунович оцени като голям успех на парламентарната 
ни дипломация дебатът по актиалната обстановка в Косово и 
Метохияна на сесията на Парламентарната асмблея на Съевста на 
Европа.

4
Представителите на Съвещателния комитет за прилагане 

Рамковата конвенция за малцинствените права при СЕ Здислав 
Галицин, Аиастазня Крикли, Аити Керкеатнви и Асбьорн Енде се 
срещнаха в Ниш с членовете на Националния съвет на българите в 
СЧГ д-р Ангел Йосифов, д-р Симеон Басов, Небойша Иванов и Пене 
Димитров.

(На 2 стр.)

Атлетика: Пионерско 
първенство на СЧГ (На 4 стр.)

Тежко злодеяние в центъра на Ниш Милян Джунич 
е държавен

На 10 октомври в Ниш
Полицайц уби
четирима свои колеги първенец!

На 28 септември т.г. в Суботица
Трима полицаи от косовското поделение на Сигурносио- ип- се проведе държавното първенство 

Формационната агенция (БИА) и една тяхна колежка бяха по атлетика аа пионери па което 
убити, а трима ренени във вторник сутринта в център., ш, Нинк | "Гдим^^:
В сградата на площад Работнически съвс1и в коя го се Миля|| джу;1ич иа цю и 300 м и 
помещава Централата на БИА в Ниш, оперативният работник Непад Петровия иа 300 м. Джордже
на тази централа Владимир Ровчании (32) уби началника си Гогов не участва поради преумора.
Рапое Новичсвич (49) от Приштина, неговия заместник На 300 м Милян Джунич спечели
Момчило Момчилович (41), сскретаркатаму ко^щ^Г

Томислав Драгови 1 (41). , * ‘ ^ лява нов личен и отборен рекорд,
ческа ръка с автоматично оръжие хсклер бяха ранени - На 100 м той бе втори с 11 сек и 47
лицаите Небойша Васич (38), Раде Аксич (39) и Славиша стотни (мерено ръчно).
Дсрикравич (38). Веднага след кръвопролитието убиецът беше На 300 м Непад Петрович зае
м р 1 ' ' шесто място с 40 сек и 05 стотни.

На 4 октомври т.г. в Белград ще 
се проведе финалът па ЮПАЛ със
тезанията, иа които ще вземе уча
стие и АК "Железничар”, пред
вождай от Джордже Гогов и Милян 
Джунич. Те ще се състезават в "А" 
групата с "Партизан”, "Дървена 
звезда”, "Войводипа”, "Нови Бел
град” и "Сърбобран".

Във връзка с учредяването па Националния съвет на българското 
малцинство миналата седмица в Босилеград са били проведени ра 
говори между Ангел Йосифов - носител ма листата "Възраждане”, и 
Владимир Захариев - носител на листата "Босилеград- Димитров
град” и председател иа босилеградската ОС. На срещата е имало 
разисквания във връзка с проектодокументите за Статута и за 
Правилника на Съвета, както и по въпроси, свързани с избирането 
на председател, подпредседател и секретар на Националния съвет, за 
дневния ред на учредителното заседание и др. В разговорите е под
чертана необходимостта Съветът да упълномощи едно лице, което 
да извърши регистрацията в Министерството за човешки и малцин
ствени права па СЧГ.

з-
и своя колега

арестуван.
Макар че изстреляните куршуми изхвърчаха през прозореца 
улицата, за щастие никой от минувачите не беше ранен.

злосторнически акт министърът
на наПо повод този 
вътръшните работи Душан Михайлович изрази надежда, че по 
време на следствието ще бъдат разкрити мотивите за тази 

Михайлович оцени, че вероятно става дума за т. нар.трагедия.
"виетнамски синдром". (На 3 стр.)



Съседите - Балканите - Светът
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Новини от БългарияУспех на СЧГ цивилизованото човечество”.
Шефът па делегацията иа 

Скупщината па СЧГ оцени, че ра
зискванията в Страсбург за Ко
сово ”са важна опора и подкрепа 
в защитата па човешките права, в 
борбата против дискриминация- 

(От I стр.) та и за спазване на Резолюция 
Щ 1244 па Съвета за сигурност на 
Щ ООН в навечерието на предстоя- 
щ щия диалог между Белград и 
гя Прищипа вън Виена.

Конкретен повод за инициати- 
Щ вата в Страсбург да се разисква 
жа за състоянието на човешките 
йа права в Косово и Метохия беше 
Щ чудовищното престъпление в 

1 косметското село Гораждсвац, 
В каза Мичупович и подчерта, че с 
И това престъпление някой иска да

Сакскобургготски:

ООН е незаменим 

инструмент'-“У*

■ .

Бз»лгарският мипистър- 
председатсл 
кобургготски в сряда произ
несе реч пред 58-мата сесия 

Общото събрание на 
ООН. Премиерът подчер
та, че България е била ис- 

член на Съвета

Симеон Сакс-

на

постоянен
за сигурност на ООН в мо
мент иа драматична фаза от 
международния живот, ко- 
гато авторитетът на орга
низацията беше поставен на 
изпитание. В речта си пре
миерът подчерта постигна
тия от България важен нап
редък в изпълнението на 0ИМеон сакскобургготски 
основните цели на нейната на трибуната в ООН

ъжа нп внуши, че не е възможно по- 
Щя мнреиие и мултистническо об

щество, каквото се предвижда от 
Резолюцията на Съвета за 

ООН и каквото 
всички пие”. Ние искаме

- Успяхме да наложим тема, за шкнте права в Космет. 
която досега "често бяхме в де- Той подчерта, че участниците 
фанзива” и получихме "пълна в разискванията са приели увод- 
подкрепа на всички политически пата му реч като "твърде реали- 
групировкн в Асамблеята” с нзк- етична оценка па действителното 
лючение на Албания, чийто състояние” в Космст и са се съг- 
представител говори с "донякъде ласили с оценката му, че "стаи- 
дисонантен тон”, каза Мичуно- дартите на човешките права в 
вич след дебата в Страсбург, пое- покрайнината са далеч под ниво- 
ветен на състоянието на чове- то, приемливо за Европа и за

сигурност па 
желаем
международната общност да ка
же ясно, че новата действително
ст в Космст не може да се изг
ражда па основата иа етническо 
прочистване и криминализация 
па обществото, каза Мичупович.

външна политика: присъе
диняване към Европейския 
съюз и към
съвета да бъде възстановено във връзка с трудния за разрешаване 
иракски въпрос.”

"Най-важните въпроси на съвременния свят: международният 
мир и сигурност, борбата с бедността и в подкрепа на развитието, 
защитата п насърчаването на правата на човека, защитата на 
околната среда и човешкото здраве могат да намерят трайни ре
шения единствено с помощта на усилията и в рамките на ООН”, бяха 
думите на премиера на България Симеон Сакскобургготски. Той 
завърши речта си с готовността на България да участва в 
колективното начинание на ООН, "което изисква кураж и мъдрост”.

НАТО. "Нашето желание е, заяви той, единството на
Република Сръбска

Да се оттегли обвинението срещу СЧГ
Парламентът на Република Сръбска поиска от пълнено, но до ден днешен не е верифицирано от 

Председателството и от Парламентарната скупщи- съвмесните органи иа БиХ. 
на на Босна и Херцеговина дефинитивно да решат 
дали ще оттеглят или ще ратифицират обвиие- подчертава, че в спора на БиХ срещу СЧГ пред 
нието на БиХ срещу СЧГ в геноцид. В обоспо- Международния съд в Хага грубо е нарушено рав- 
ванието на този иск се изтъква, че обвинението е ноправието на двата учредяващи народа, защото 
пречка за сближаване и помирение между наро- той се води без съгласието на РС. 
дите в БиХ и за изграждане на съвместната дър
жава.

В декларацията па Парламента на РС също се

“Обвинението трябва да се оттегли и всички от- Разочарование от 

” царското чудо”
крити въпроси да се решават чрез диалог иа пред- 

През 1993 година БиХ обвини тогавашна Съюз- ставители иа трите учредителни народа - се казва в 
на република Югославия пред Международния съд декларацията, 
в Хага за агресия. Обвинението по-късно е до-

Министрите Свиланович и Тадич в Охрид Под ръководството на министър-председателя Симеон Сакс
кобургготски българите продължават външнополитическия курс на 
Запад. През следващата година страната ще се присъедини към 
НАТО, а през 2007 г. и към ЕС. Приоритет има "стратегическото 
партньорство” със САЩ. Но осемте милиона българи измерват 
успеха на бившия цар чрез неговото обещание да промени 
ситуацията в страната в рамките на 800 дни, т.е. до началото на 
октомври. И тук цари разочарованието.

Много от 1,5-те милиона българи, които преди две години избраха 
Националното движение Симеон Втори заедно с коалиционния 
партньор ДПС, дори се надяваха на "царско чудо”. Той трябваше да 
промени ежедневието им на мизерстване.

Сега опозицията обвинява за задържащата се масова бедност, за 
повсеместната корупция и за гигантската сива икономика. Конфе
дерацията на независимите синдикати в България КНСБ проведе 
протестни акции срещу икономическата и социална политика на

ШдНСЗД
Диалогът между Белград и 

Прищипа трябва да започне към 
средата на октомври и ние сме 
напълно готови за това - заяви 
министърът иа външните работи 
на СЧГ Горан Свиланович в Ох
рид, където оглавяваше делега
цията, участвала на събранието, 
посветено на разширяване на Ад
риатическата харта.

- Става дума за процес, който 
ще продължи вероятно една го
дина, а може би две или три и аз 
вярвам, че дотогава СЧГ ще ста
не членка иа Партньрството за 
мир - изтъкна той.

Министърът на отбраната иа 
СЧГ Борис Тадич каза, че пре-

правителството.
Заплатите и надниците на държавните служители бяха увеличени 

с 50 %, но тяхното недоволство остава голямо, защото дори след тази 
стъпка средният месечен доход остава около 135 евро. А това, според 
профсъюзите, е много по-малко от разходите. Само сметката за 
парно на един двустаен апартамент възлиза на 100 евро за месец. 
Увеличените с 2,4%

Важно е да имаме еднаква отговорност за успеха на преговорите: 
Б. Тадич и Г. Свиланович в Охрид

и за решаването на всички поли- пенсии също оставят пенсионерите с доход 
по-малко от 50 евро на месец. Без подкрепата на децата им или от 
социалните служби, с тази сума пенсионерите не могат да преживеят. 
Бедността изглежда още по-впечатляваща, защото трите процента 
новобогаташи или мафиоти живеят в лукс.

Дори икономическият растеж иа България от повече от 4% също 
не успя да напълни хладилниците на нуждаещите се. И въпреки, че 

иа безработицата през август за първи път от четири години 
беше под 13% Сакскобургготски не успя да извлече полза от това. 
Доверието в него през септември падна на рекордно ниските 24%.
Вместо чудо, българите получиха напредък”, коментират разоча

рованието иа хората западни дипломати в София.
Междувременно премиерът се отрече от преувеличеното си 

обещание. Наскоро той определи реформената си концепция така:
Новите директори в едно нормално предприятие, което не работи, 

се ориентират още през първата година. През втората година тс 
предприемат мерки. През третата година управителният съвет вече 
се надява на дивиденти. С 800-те дни сме точно в този период”- каза 
той. След това остават "още почти 800 дни" до изтичането на прави
телствения мандат.

говорите между Белград и При- 
щина трябва да се подготвят по тически конфликти, пред които 
възможно най-сериозният на- са изпРавеии държавите в Юго

източна Европа. Твърде е важночин, за да бъдат успешни.
- Аз смятам, че подготовките ^а имаме еД1,аква отговорност за 

за преговори трябва да бъдат Успеха на преговорите -каза Та- 
подкрепени от ЕС, САЩ и НА
ТО като ключови авторитети в

дич.
По въпроса за разширяването 

на Адриатическата харта шефът 
на дипломацията на СЧГ Горан 
Свиланович изтъкна, че е съвсем 
естествено тя да обхване СЧГ и 
БиХ. Той добави, че СЧГ иска да 
се включи и "ще се върви крачка 
след крачка” в по-нататъшните 
интеграции, т.е. най-напред се 
очаква влизането в Партньрство 
за мир към края на тази или в 
началото на следващата година.

квотата
политиката на сигурност в света

- Вие и вашите съседи вървите по пътя на евроатлантическата 
интеграция и САЩ подкрепя този процес за всяка държава в 
региона, но всеки от вас трябва да изпълни тежката задача на 
реформите, се казва в посланието на американския държавен 
секретар Колин Пауъл до участниците в Охридската конференция. 
Общата работа в региона за разширяване на сътрудничеството 
между държавите и работата вътре е» тях за напредък в развитието 
на демокрацията и пазарните икономики показва вашата решимост 
заедно да постигнете мир и благоденствие за всички ваши народи, 
се казва още в посланието на американския държавен секретар.
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- На срещата беше договорено в най-скоро време Захариев да 
предостави в писмена форма забележките 
членовете на 
във

(От 1 стр.)
След като тържествено бе 

посрешнат в центъра на София 
на площада пред храм-паметника 
"Александър Невски”, Зоран 
Живкович се срещна със Симеон 
Сакскобургготски. Двамата пре
миери подписаха декларация за 
по-интензивното изграждане на 
инфраструктурните обекти по

ни
и предложенията, които 

Съвета от листата "Босилеград - Димитровград” имат 
връзка със Статута и Правилника - каза д-р Йосифов Той 

добави, че членовете на Съвета от листата "Възраждане” ще 
разискват по предоставените им забележки и предложения и ако има 
основание за това, те ще бъдат приети. Повече няма да бъде 
допуснато да се отлага учредителното заседание на Националния 
съвет и ще се настоява то да се състои на 10 октомври, защото това е 
в интерес на българското малцинство.

След разговорите Захариев заяви, че забележките от стра1 
членовете на Съвета от листата "Босилеград - Димитровград" скоро 
ще бъдат предоставени на представителите на "Възраждане”. "Не 
мога да твърдя със сигурност, че учредителното заседание ще се 
състои на десети този месец. Надявам се, че Статутът на съвета ще 
бъде съгласуван с настоящите закони - подчерта той.

Премиерите С. Сакскобургготски и 3. Живкович по време на 
тържественото посрещане в София

1а на проблемите заедно и да допри
насят за укрепването на сътруд
ничеството.

В присъствието на премиери
те двамата министри на вътре
шните работи па Сърбия и Бъл
гария - Душан Михайлович и Гео
рги Петканов - подписаха мемо
рандум за сътрудничество в бор
бата срещу тероризма, организи- 
ранната престъпност, трафика 
на наркотици и хора, нелегална-

Сръбският министър на полицията Душан Михайлович е договорил 
с българския си колега издирване на убийците на Джинджич. 
Михайлович иска от българския министър на вътрешните работи 
съдействие в арестуването на Милорад Лукович-Легия и още 
няколко члена на земунския клан, за които има съмнения, че се 
крият на територията на България. Сръбският вътрешен министър 
е казал на българския си колега, че съществуват основателни 
съмнения, че Легия и още няколко "земунци" се укриват в 
България. Министър Петканов е потвърдил, че българската 
полиция има някои сигнали, че членове на земунския клан се 
намират в страната, но добавил, че не разполагат с конкретни 
доказателства, че Легия е бил в България след убийството на 
Джинджич.

!

П. Р.

Хари Холкери потвърди

Диалогът започва 

на 14 октомври
та миграция и други видове прес- 

най-пряката връзка между двата тъпност. Беше оценено, че с та- 
изтъкиа Зоран кива мерки най-сетне ще бъдат

протежение на паневропейския 
Коридор N2 10. С този документ 
двете правителства се задължа- 

максимално да 
изграждането на инфраструкту-

континеита
Живкович. Той добави, че за изг- прекъснати пътищата на прес-ват се залагат за раждане на автомагистралата от тъпността, които минават през 
Ниш до границата, която е с дъл- Балканите. След подписването 
жина 96 км, са необходими ня- па този документ премиерът 
колко стотици милиона евро и че Живкович каза, че отношенията 
до 15 октомври американско-ту- между двете страни са стабилни и 
реката компания "Бехтел” тряб- че те имат обща цел - влизането в 
ва да каже мнението си дали е ЕС и НАТО, а пътят към това е в 
заинтересована от изграждане на по-доброто регионално сътруд- 
тази международна магистрала.

Българският премиер Сакско- правителства и двете държави 
бургготски изрази своето удово- вече се движат в тази посока.

,0 лствие от посещението на сръб
ския си колега и от подписването визита в София Живкович се сре- 
на съвместния документ. Той по- щпа и с председателя на българ- 
сочи, че с Живкович са се дого- ският парламент Огнян Герджи- 
ворили занапред да се срещат два ков и с кметът на София Стефан 
пъти годишно, за да решават Софнянски.

Специалният пратеник на генералния секретар на ООН ще 
предвожда прищинската делегация

След завръщането си от Белград и срещата с председателя на 
Европейския парламент Пат Кокс, шефът на цивилната мисия 
на ООН в Космет Хари Холкери съобщи, че диалогът между 
Прищина и Белград ще започне на 14 октомври във Виена.

На пресконференция в Прищина Холкери заяви, че диалога 
се подкрепя и от Контактната група, и от Европейския съюз.

- Началото на диалога ще означи и началото на 
изпълняването на стандартите, които са по-важни от решението 
за статута на покрайнината, каза Холкери и подчерта, че ще се 
разговаря по практическите въпроси, значими за всекидневния 
живот на народа в Косово и Метохия.

Шефът на УНМИК официално съобщи, че той ще предвожда 
прищинската делегация и добави, че Белград е готов за 
конструктивен диалог.

рата.
След срещата премиерът 

Живкович заяви, че това посеще
ние в България е връх на успе
шното сътрудничество между 
двете страни, което от година на 
година става все по-добро. Той 
каза още, че главните теми в раз
говорите са били изграждането 
на инфраструктурата, т.е. г- 
автомагистралата и на же
лезопътната линия от Ниш до 
София.

- Тове е важно не само за две
те ни държави, но и за Европа и 
за Азия, понеже става дума за

ничсство. Той оцени, че двете

По време на еднодневната си

Подготовки за президентските избори Демократите в 
Димитровград 
събират 
подписи за 
Мичунович

Министър Расим 
Ляич Проверка в избирателните списъци
2005-а за 

статута на 

Косово

Съответните служби към Общинското избори за президент на Сърбия са били ре- 
управление в Босилеград вече започнаха под- гистрирани 9 145 пълнолетни граждани. Бро- 
готовките за успешното провеждане на пре- ят на пълнолетните жители в общината в 
зидентските избори, насрочени за 16 ноември, действителност е много по-малък от вклю- 

Общинското управление към ОС, което мените в избирателните списъци. В тях фи- 
трябва да изготви избирателните списъци, е гурират имената на отдавна преселели се хо- 
излязло със съобщение, с което осведомява ра, които не са си уредили документите, както

и на хора, които живеят в други общини или

На 30 септември Общинс
ката организация на Демок
ратическата партия в Димит
ровград започна събиране на 
подписи в подкрепа иа канди
дата за президент на Сърбия 
Драголюб Мичунович.

Както ни осведомиха в ОО 
на ДС, събирането на подписи 
се извършва всеки ден в офи
са на партията в Димитров
град и ще продължи до поне
делник, 6 октомври. От ръко
водството също изтъкват, че 
отзивът на гражданите през 
първите няколко дни е добър. 
От ДС канят гражданите да се 
подпишат за Мичунович в 
името на демокрацията и 
бъдещето на Сърбия.

човешкитеМинистърът за 
права и правата на малцинствата 
на Сърбия и Черна гора Расим 
Ляич оцени, че разговорите 
окончателния статут на Косово 
ще започнат през 2005 година, 
предаде РТС.

Ляич е казал, че и двете страни 
ще се грижат повече за реакци
ята на избирателите си,отколко- 
то за договорите помежду си, 'гьй 
като предполагат 
през 2004 годила ще има избори и 
в Сърбия, и в Косово, дори 
САЩ, без които този проблем 
трудно би се решил. Министър 
Ляич е добавил, че за разговори
те не е добре да се дава голяма 
публичност около тях, защото но 
този начин и очакванията на 
хората стават големи, а това ще 
върже ръцете на преговарящите.

гражданите, че могат да се запознаят с из
бирателните списъци, както и да правят из- зад граница, 
менения или допълнения в тях. Справките се Съгласно Избирателния закон, миналата 
извършват в помещенията на Общинското уп- седмица Общинското управление е предоста- 

к вило на Републиканската избирателна коми
сия предложението за броя и названията на

.

или в местните канцеларии в зави-равление
симост от местоживеенето на избирателите.

Раде Станоев, секретар на ОС, оповести, че избирателните пунктове в общината: предло- 
гражданите могат да подават молбите си за жено е изборите да бъдат проведени в 34 пунк- 
изменения в избирателните списъци най-къс- та - толкова, колкото са били и на миналого- 
но до 31 октомври 2003 година, до 24 часа, т.е. дишните избори. Въпреки препоръката във 
15 дни преди деня на изборите. След този срок всеки пункт да гласуват най-малко по 100 из- 
молбите за справки в избирателните списъци биратели, поради голямото разстояние между 

подават в Общинския съд в Бо- планинските села, в които избирателите са 
сиелград и то най-късно до 13 ноември 2003 предимно стари хора, Общинското управле- 
година до 24 часа, т.е. 48 часа преди запо- ние предлага гласуването да се организира и в 
чването на изборите. местните общности, където броят на гласоио-

В момента в избирателните списъци в Бо- давателите е под 100. Например в Бресница и 
силеградска община са включени имената на 8 Ресен има регистрирани 93, а в Ярешиик едва

102 пълнолетни жители, поясни Раде Станоев,
П. Р.

отстъпки, а

и в

могат да се

А. Т.997 избиратели, докато на миналогодишните
секретар на ОС.
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Интервю е Цветко Иванов, най-активният 
отборник от опозицията в ДимитровградЗакон за малцинствата 

съществува, но не се 

прилага

ЦЕСИД в Босилеград
Сформиран е 
Инициативен съвет В общината ни е 

налице абсолютизъм(От 1 стр.)
По инициатива па ЦЕСИД на 26 

септември в Босилеград беше организи
рана втора трибуна, свързана с идеята за 
сформиране па Граждански съвет. 
Сформиран бе инициативен съвет, ко
йто ще се ангажира с популяризирането 
па идеята за сдружението п с подготов- 

Скупщимата на основателите. За 
членове на инициативния съвет бяха из
брани Дивна Пелинова, журналист 
дио Босилеград и София Николова, сът
рудник па "Братство”, както и предсе
дателите па следни те сдружения: Мати- 
ца па българите - Пене Дими тров, па I 
сдружението на рибарите - Крум Гли- 
горов п па пчеларите - Славчо Влади
миров. На трибуна та присъства и пред
седателят па ОС Владимир Захариев, 
кой то подкрепи идеята за сформирането 
па сдружението. Гражданския съвет ще 
подпомага работата на местното самоу
правление в решаването на всекиднев
ните проблеми на гражданите.

На трибуната говориха Влада Стоя
новци. координатор на ЦЕСИД за Пиян
ски окръг, и Мирослав Янкович, член на 
тима на експертите за местното самоуп-

Държавната общнос т Сърбия и Черна гора е предоставила на 
Съвета на Европа данни за това как изпълнява задълженията си 

отношение защитата на малцинствените нрава, по неговите 
представители все пак пожелаха да се запознаят по-подробно е 
това в разговор с представители па малцинствата. Те се инте
ресуваха и от приоритетите на малцинственото население, т.с. 
кои са най-важните настоящи проблеми и какво е сътрудничест
вото му с органите на Сърбия и СЧГ.

Членът на Националния съвет па българите н председател па 
УС на КИЦ Небойша Иванов каза, че няма достатъчно инстру
менти за прилагане Закона за правата па малцинствата и наб
легна върху няколко от най-важните условия за прилагане 
Рамковата конвенция за защита на малцинствата, без които, спо
ред него, българите у нас трудно ще се предпазят от пълна аси
милация.

Членът на НС и председател на Мптицата на българите и 
Сърбим Пене Димитров говори за (не)нрплагаието па майчиния 
език в образованието като основен елемент па националния 
идентитет, посочвайки, че до 1%5 година обучението в осно
вните н средни училища е било па български език, а сега той се 
изучава само два часа седмично.

-Който явно се декларира като българин, той бива днекримн- 
ниран - изтъкна д-р Симеон Басов, член па НС п бивш пред
седател на ОС в Димитровград. Топ подкрепи това и с пример от 
личния си живот. След като въвел в общинската администрация 
българския език като служебен, бил подложен на дискримина
ция в болницата в Пирот, в която работи като невропсихиатър.

Членът на НС и председател на ОО на ДСБЮ в Димитровград 
д-р Ангел Йосифов изтъкна, че българското малцинство е най- 
образованото, че е иай-лоялното към държавата, в която живее, 
но тази лоялност трябва да бъде двустранна.

- Националният съвет е орган, който за пръг път истински ще 
изразява и ще защитава малцинствените права у пас и ние ще 
правим това с всички законови средства, каза Йосифов, и добави, 
чс за това е необходима и помощта на държавата, в която 
живеем, на държавата-майка и на Европа.

(В следващия брой по-подробно за проблемите които бяха 
презентирани па "европейците”) 

М.Т.

* Г-Н Иванов, Вие сте най-активният отборник от опозиционните 
партии. Как бихте оценили досегашната дейност на 
димитровградската общинска скупщинаг

- Ако имате предвид това, ме досега не съм отсъствал от пито една 
сесия па ОС и См поставил най-много въпроси, свързани не само с 
местната общност в конто съм избран за отборник, но и с други наболели 
ме с а ооЩ ЯП "Комуналац” и т.н, тогава може да се приеме 

именно аз съм най-дейният отборник от опозицията в

по

китеча

н Ра- въироси и градя, в 
твърдението ви, че

"""макар не хората от управляващата партия в общината ни се заклеха, че 
ще бъдат толерантни, сега виждаме, ме някои от тях си отмъщават, 
заплашват, водят стдебпи дела,,. Те защитават сакк. материал, Ите 
интереси па отделни хора от управляващата партия СГЦ, как го и иа 
определен брой техни приятели-спонсори, а не се интересуват от живота 

по обеднелите жители на града и на селата. Всичките съдебни 
нашите данъкоплатци. В общината 

човек. Вместо демокрация, налице е

па

па все
разноски се плащат от 
върти около един

въпроси, които поставих от общин
ската трибуна, получих противоречиви и 
обобщени отговори. За почти две години, 
откакто СГЦ е на власт в общината ни, не 
чух гласа на мнозина от отборннците от 
тази партия. Следователно много неща 
буквално ми бодат очите.

ни всичко се 
абсолютизъм. На

някои

равление.
Основната роля на сдружението тря

бва да бъде изграждане на доверие 
между гражданите н местното самоуп-
равление. Ако бъде сформирано, сдру- безразлични към работата и към 
жението ще работи въз основа на про-1 решенията иа общинската скупщина. 
токол за сътрудничество, който трябва | Аали наистина опозиционните 
да бъде подписан от ОС. Гражданският \ отборници в общинския парламент се 
съвет трябва да представлява сдружение ! превърнаха в една безплодна сила 
„а всички съществуващи неправителст-, к°™° '“‘“1° не може да домени?
вени организации иа територията на об-1 - Всеки отборник знае причината за
щинмте. както и на обикновените гра-1 отсъствието си от сесиите на ОС. Не е
ждани. I изключено и това на опозиционните отборници вече малко и да е

По проекта се работи в общо 92 об-1 омързнало да играят ролята на Дон Кихот в общинския парламент . 
щини в Сърбия в сътрудничество с Ми-1 Мнозинство в скупщината има Съюзът на гражданите Цариброд 
нистерството иа местното самоуправле-; че тон си прави това, което си иска. Ако някои отборник от опозицията 
ние и се финансира от общо 7 организа- * иска да каже нещо , не му се позволява. Вероятно в Съюза се плашат да се 
цип: Съвета на Европа. Европейската I говори за неща, които няма да се харесат на хората от този Съюз. От друга 

Норвегия, 1 страна, отборннците от СГЦ могат да кажат всичко от общинската три- 
С. И. | буна.

* Имате ли впечатлението, че Кашите 
колеги - отборници от ДОС, 
от ДСС, като че ли вече станаха

както и

, така

комисия, посолствата па 
САЩ, Англия и др.

* Кое е най-доброто, а кое най-лошото решение, което досега е взел 
този състав на местния парламент?Се*:Г»*аБисерите на "Братство"(бр. 372 от 13 декември 1968 год.)

Вижте, аз не съм човек, който вижда нещата само в черно-бяло. Не 
• мога да кажа, че общинската скупщина досега е взимала само лоши или 
; само добри решения. Гражданите на общината ни имаха възможност да се 
; информират посредством РТВ '"Цариброд” какви решения е взела ОС, 

уверили, че находката може да е много ценен • така че могат сами да ги оценяват. За един човек дадено решение е добро,
■ а за друг не е . Всичко май зависи от личните интереси, а ние сме такива 
| хора, че винаги поставяме личните си интереси пред обществените.

Исторически загадки понякога медната "пара” и миналата про
лет успял да я намери. Името Паисий и титлата гоНамерен ли е гробът 

на Паисий 
Хиландарски?

документ.
Голяма прилика с печата на Паисий

; * Вас са ви критикували и опозиционните партии...С др Манов разгледахме намерения белег.
„ Находката действително е меден печат, с тег- : - . .

,, форма и малко удължението ПАИСИА, като . независимо от това дали го предлага управляващата партия или
достоверен. Находката трябва да се проучи. двете "и” са написани с буквата ’'иже”, а буквата ■ опозицията. Много ме тормози, когато видя, че хората поставят на първо

В село Рибарци, Босилеградско, в един стар ”с" със ”3йело”. Задното ”а” от името е помес- място личните или партийните си интереси, т.е., че не ги интересуват 
роб е намерен печат, който може и да е прииад- Теио иа височината иа горната част на предпосле- • проблемите на хората. Очебиещ е случаят с питейната вода от с. 
ежал на Паисий Хилендарски, първия историо- д]|ата дуква (”Иже”) На същата страна може би ' лУкави»а- Всички знаят, че жителите на града и на някои села пият вода, 
раф на България и родоначалник на българс- случайност при изливанео неясно се чете за- : К°ЯТ° м,п,?а през азбестови тРъби- копто са канцерогенни. На Запад 
ОТО възраждане. Този малък белег, на който пис_ „У ... го„нР стаили ,76 “п „ V ■ такива тръби не се използват дори за отпадъчната канализация. Известно 
ичи името И типчпта из Пзиеий може би ше писъ1 на годш|а 1/31 или предадена със . е, че жителите на общината ни много боледуват от ракови заболявания.
и ш името и титлата на Паисии, може би ще старословянски буквени знаци за числата. От I Тези, конто сега управляват общината ни, отказаха да продължат 
помогне да се реши окончателно загадката къде друГата страна на печата малко мъчно се четат : започналите работи по изграждането на новата водопроводна система, 
умрял този атонски монах. Досегашните опити ЗПацИте "ПАИСИА ПИ ХДТ” което най-вероя- ■ която 1де ползва изворите в село Лукавица. Питам се дали тези работи 

а се установи къде е гробът му не дадоха особе- Т110 31шчи . Паисиа проигумен Хилендарски так ■ бяХа "РекРатеш| само заради това, че бяха започнати от партиите, които
и резултати, макар да се счита, че той е умрял в сидиот. По-щателио изследване иа записите със | С(еГа Са в опозиция- 

Самоков. съответна оптика може би ще открие още нещо в I *повечето от отборннците на управляващата партия в
1уден гроб ДО черквата гънките на медния печат, по това е задача на * общината ни Вие просто сте бунтовник без причина". Имате ли

I- « г учените ■ пР°°лелш заради това, което говорите от общинската трибуна?
През 1957 година селяни от Рибарци, като ко- книгата ма пгюгЬ Михаил Апиауппп ”Паигий ■ „ ~ Ами за всеки мой въпрос или възражение в скупщината аз имам 

али темели за сградица до селската черква, отк- у „ Л ' „ ‘ р ‘уд : дебела” причина. Нямам нищо лично срещу пито един общински
жли в земята стар, хубаво иззидан гроб, затворен , Д‘Р и V °ФИЯ» ародиа култура , 1У6_ ; съветник. Особено уважавам председателя на общината като човек, 

тежка каменна плоча. Когато вдигнали пло- г0 е поместено клише с подписа и печата на Пай- | лекар и стопанин. Но винаги, когато видя, че личните интереси 
ата, намерили скелет на човек и още запазена сии' пРеДставл™аЩО факсимиле от известната : ^,е™,ва]',г'11адп0бЩия интерес, аз възразявах,. Не съм имал проблеми, не 
ога по чепепа Имаияпгктп гттгт ги някяпяля каРлове«ка разписка от 1761 година, едиистве- ; съм П0 'УВС1вал натисци заради това. което съм казвал от общинската 

Р ' ; Р ‘ ‘ р‘ 1 Р ‘ мото свидетелство за почерка на монаха, с което 1 трибуна. Никои не ме е и заплашвал. Дано и по-нататък да бъде така.
а поогледат гроба, по не намерили нищо освен с_авцена „ памепената ,, ЗоггпсЬския мзтетнп 1 ^ан0 запапРел управляващите все повече да започнат да работят в полза 
алка медна монета. Тъй като не била пито злат- Р „„ Р I Р аиастир . ,1а гражданите, та и аз все по-малко да възразявам. Сега ние сме
а, нито сребърна, копачите я хвърлили в изко- '1ВР™вка на лавяпобългарската история ■ отборници, но един ден няма да бъдем такива, така че е много важно да
аната пръст и продължили да работят. Сгра- аи егл0 вРавне|1ие иа т03и 0ГПечатък с наход- . 
ицата сега се издига па същото място, а и гробът каТа °1 Рибарци показва еД»а ™ пълна при- ; ч”*Ра«" това-кое™ казв™ общинската трибуна1 лика. Ясно личещите три неравпини по ивицата 1 стРадат м01,те избиратели в местната общност Борово. Макар че Борово
туК’- х. - на печата от факсимилето съществуват ма същи- ■ е една от най-големите местни общности в общината, то до ден днешен е

Любен Манов научил от баща си за находката 1 ,7.. ; , : свързано с града само с едни горски път още от турско време. В някои
веднага отишъл да. потърси монетата. Любител 1е ме т‘ Р 11 м рения печат, само с тая раз- ; махали в Борово още няма електрическо осветление, хората са лишени от 
а старините, той се досетил, че тя може да има лика’ че пр" послеДШ]я еДната страна е иезпа- : здравеопазване, автобусна връзка с града пе съществува, някои махали 
якаква стойност чително удължепа^арад повреда. ; дори нямат питейна вода... С други думи казано, в Борово не същестуват

т, ‘ „ -продължава- ■ условия за един нормален, цивилизован живот. Въпреки това в селото се
- Когато отидох-на мястото - ми разказа Лю- - завърнаха десетина млади хора, конто сега се занимават с животно-

ен, - вече беше късно. Стадо овце беше минало Михаил Нейков ‘ въдство.
ук и отъпкало пръстта. Парата я нямаше. „ _

Единадесет годи пи той не се отказал да търси ^ °д ор' Д1шишРов)

- И това се е случвало, защото някои хора ми говориха, че винаги

запазим коректните си отношения.

:
Разговора води: Б. Димитров
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След приватизацията на Тютюневата 
фабрика в Ниш АТП Босилеград 

няма достатъчно 
возила

Димитровградч 
ани посетиха 
Александровац 
Жупски, 
Върнячка баня 
и Тръстеник

Евгенио Сидоли е новият 
генерален директор Купиха
* За председател на новия УС е назначен Греъм Дейвидсън а *
за негов заместник - Дарко Мървош Р дейвидсън, а отттжжж

На пресконференция в понеделник в Тютюневата фабрика в Ниш СДИН
беше представено новото ръководство па ДИН АД, назначено от 

собственик “Филип Морис Интернационал”. За генерален ди
ректор на нишката фабрика е назначен Евгенио Сидоли, а за пред
седател на избрания от Скупщината па акционерите нов Управи
телен съвет-Греъм Дейвидсън.

Новите ръководители на ДИН съобщиха,

Група от 75 димит- 
ровградчани, повечето 
от които членове на 
местния Съюз на пеиси-стар

автобус
новия

оперите, през миналата 
седмица посетиха Александровац Жупски, Върнячка баня и Тръс
теник. По време на краткия им престой в тези градове, димитров- 

Мииалата седмица в АТП Бо- градчани бяха гости па тамошните пенсионерски организации. Спо-

прГ“г;;а^ —^Зс^г^г-
рки цигари от производствената програма на “ПМИ” - ™” °т град Пожаревац. Решение гостоприемството па пенсионерите в град Александровац Жупски.

“Марлборо" и “ЛМ”, като се запазят и най-популярните марки на за купуването на автобуса бе взето които е побратимен с Димитровград.
ДИН - “Дрина”, “Класик” и “Бест” 4 от Управителния съвет на Посещението съвпадна с гроздобера в Александровския край.

Новото ръководство на фабриката ще изпълни последователно употоебГпошгзвеТ.^е^пе?™? “АлександРовчапи блха чУдес,,и домакики' а ние особено бяхме впе- 
всички задължения към работниците и към държавата, поети с под- разполага "тоалетна „ хладил,шк' °ТВИ"е"ИЯФ°Нта" ’СИМВ0Ла“™ЗИ ГраД 1 Каза ДаВИДКОВа и
писаната спогодба с Агенцията за приватизация, подчерта новият а според думите па директора па 1 Добави’1ш виного им е направо чудесно, 
генерален мениджър Еугеиио Сидоли. Както и досега. Тютюневата АТП ДРаган Крумов ' рейсът е в 
фабрика в Ниш ще изкупува попе 50 процента от родното пронз- м,,ого Д°бР° състояние и тези дни
”п0анскиотртс™ТЮН’ ° ^ ^силе^ад-Телфад”°
костопански отрасъл. дтп купи автобуса за 850 хи.

ляди динара, 500 000 от които са

че заедно с досе- :
гашното ръководство на фабриката ще продължат инвестициите 
които да доближат технологията й до 
следващата година в Ниш ще започне 
вестиите ма

тази

Б.Д.

Цената на 
хляба в Едни продават за 15, 
Димитровград други за 18 динаравнесени на джиро-сметката на не е СДПИКНИ 1 11 ' ■

продавача. Останалите 350 000 
динара ще бъдат подсигурени до 
25 октомври - от продажбата на 
билети чрез белградското пред
приятие ”БАС Београд”.

В.С.Б.

Спестителите в ”Инос банка” 
Димитровград надигат глас

в Часгните димитровградски хлебари Исмаил Алим и Драган Николов 
тези дни намалиха цената ма хляба ма 15 динари. Според думите на 
албанеца Алим, който след няколко години отсъствие пак се завърна в 
Димитровград и продължи да се занимава с хлебопекарство, засега все 

В случаи че не изпълни дого- още има сметка хлябът да бъде продавай на тази цена. Алим, който 
вора и не изплати сумата от 350 000 ежедиево пече между 100 и 150 хляба, казва, че неговият хляб тежи повече 
динара в договорения срок, АТП е от 500-те, предвидени грама и че го меси от брашно тип 400. 
длъжен да върне автобуса на

Към нашия вестник се обърна съгражданинът ни Аспарух ”АСТ Стревич и други” в същото сметка да продава хляба на тази цена. На въпроса ни дали наистина няма 
Александров, изразявайки възмущението на 70-инатадимитровградчанн, състояние, в което го е приел на 25 да повиши цената на хляба, Николов даде категоричен отрицателен 
които са спестявали пари във фалиралата пирамидална структура ”Инос септемви. отговор.
банка”. След като настоя, че в медиите трябва да се чуе и гласът на АТП се намира в небивало Частният хлебопекар Тодор Антов, собственик на фирмата ”Оги", 
ощетените спестители в рухналата финансова пирамида от Парачин, тежко положение и няма пари за заяви пред нашия вестник, че в някои хлебопекарници хлябът е 
Александров добави: "Поставяме въпроса защо освен спестителите на нови автобуси. Това е вторият рейс поевтинял, но това не се отрязява на продажбата на неговия хляб. Оги ’ 
"Дафимент банка” и "Югоскандик” властите не уважат и пострадалите от втора употреба, който фирмата 
"Инос банка”. В град Ниш, където има много ощетени спестители иа тази закупи със собствени средства, и, 
пирамида, с този въпрос се занимаваха и тамошните общински власти. както подчерта Крумов, ”без по- 

Александров смята, че спестителите на фалиралата банка от Парачин мощи и донации от страна на 
трябва да бъдат по-настоятел ни пред републиканските власти и да бъде Републиката . С. Н.

Държавата да компенсира 
и нашите спестявания” Собственикът на фирмата ”Опстанак” Драган Николов също има

си има свои клиенти, които продължават да купуват при нас, защото 
потребителите знаят какво е качеството на нашия хляб”, сподели Антов.

В магазините на частната търговско-хлебопекарска фирма “Пекара” 
хлябът и в момента се продава по 18 динара. Същата е цената и на хляба, 
който се произвежда в частната хлебопекарница "Мннга” в с. Желюша.

прието решение за компенсиране на техните спестявания от държавната
хазна.

*Нг^

Понеже се увеличава броят на коловозите на гарата, е необходимо да се 
изгради и подпорна стена откъм магистралата.

Гарага в Димитровград в момента прилича на голяма строителна площадка. 
Тук е монтирана и малка фабрика за бетон"

Текст и снимки А.Т.
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На панаира можеше да се видят автохтонните 
породни животни: босненски коне, домашно магаре, 
шарпланинско куче, каракачанско куче (което бе 
единственото животно изън Сърбия, което доведоха 
гости от българския град Белоградчик), кучета от 
породата "поин", свине от породата Мангулица, 
домашни овце, балкански овце, овце от породата 
"свърлигска лраменка" и от породата "кривовирска 
праменка", балкански кози, както и стари породи 
гълъби.
Освен животните, посетителите можаха да видят 
старинни предмети от димитровградската 
етнографска сбирка, след това килими, които бяха 
донесли участници от Пирот и от българския град 
Чипровци, занаятчийски предмети от Скадарската 
област в Албания, донесени от участници от тази 
страна. Димитровградчаните, които произвеждат 
стари, атрактвни и ден днешен търсени и полезни 
предмети, също имаха своя шанс да ги представят. 
Освен че спонсорира нощуването и храненето на 
определени гости на панаира от страната и чужбина 

Димитровград, местното гостилничарско 
-туристическото предприятие "Балкан" подготви 
вкусни стари ястия за посетители на панаира.
В рамките на панаира в "Парк" беше организирана и 
изложба на различни видове сирене и на други 
млечни продукти, на мед и т.н.

От Регионалния панаир на балканския
агродиверзитет и селското наследство в

* На панаира, който събра участници и гости от четири 
балкански страни, бяха представени автохтонни 
породи животни, стари занаятчийски изделия и 
хранителни продукти и много други експонати, които, 
според думите на организаторите, трябва да 
допринесат за ревитализацията на селския живот 
запазването на традицията и на идентичността на 
населението в Димитровградска община.

В петък в спортния център "Парк” в Димитровград се 
проведе Регионалният панаир па балканския агробиодивер- 
зитет п
тохтонпи породи домашни животни, които отглеждат сто
пани в Димитровградско и в други райони на Сърбия. Става 
дума за породи, застрашени от изчезване, въпреки че произ
хождат от тези места. Животните, които се оценяват 
автохтонни, не са продуктивни колкото съвременните по
роди, но затова пък са по-устойчиви и продуктите им са по-зд- 
равословни и по-качествени.

В рамките па панаира в малката зала па Центъра за кул
тура бяха изнесени лекции от миогобройиите участници и 
гости от страната и чужбина, както и от специалисти от мест
ната природолюбителска организацията "Натура балкаии- 
ка”. Димитровградските самодейни художници дадоха 
принос за организирането на изложбата, като предоставиха 
свои картини с мотиви от селския живот за декориране на 
залата, в която се провеждаха сказките. Ученикът от мест
ната гимназия Деян Митов представи своя макет на стар сел
ски двор с къщата и помощните обекти в него.

Във вечерните часове на панаира се проведе концерт, в 
който взеха участие изпълнителните па старинни народни 
инструменти Александър Васов (кавал), Светозар Михайлов 
(гайда) и Славиша Стойкович (цафара). Фолклорният ансам
бъл към димитровградското КХД пък изпълни няколко на
родни хора и игри. Накрая бе прожектиран документалният 
филм ”Когато клопатарите утихнат" на Владо Манчич, по 
потекло от с. Изатовци, който е получил за този филм първа 
награда на Международния фестивал на етположките филми 
в Белград преди 2-3 години.

Що се отнася до участниците и гостите, те бяха пристиг
нали от четири държави - Сърбия, България, Македония и 
Албания. Разбира се, най-много бяха от Сърбия - Пирот, 
Бабушпица, Зайчар, Земуп, Белград, Княжевац...

В организирането на панаира се включиха Съветът за ус
тойчиво развитие на селата към ОС в Димитровград, "Натура 
балканика”, ЯП "Комуналац”, ГТП "Балкан", Центърът за 
културата, Народната библиотека, Активът на жените към 
местния Съюз на пенсионерите, местните училища. Спорт
ният съюз и Регионалният център за жизнена среда в Цен
трална и Източна Европа, реем. канцеларията на тази орга
низация в Белград.

I юсетителите можаха да видлт стари пчелени кошери, 
стари съоръжения за печене на хляб, за готвене на 
ястия...

и за в

селското наследство, па който бяха представени ав-

като

своя
Беше “пристигнал" и качествен мед

На някои димитровградчани се удаде възможност да 
покажат своите ръкоделия

Готвачи от ГТП "Балкан“ подготвиха богата трапеза

Босненските коне и домашното магаре

Казаха след панаира:
Сърджан Сшоянович, началник па отдела за генетически ре

сурси към Мипистерсвтото па селското стопанс тво на Сърбия:
- В света има все по-малко автохтонни породи животни. Това. 

което видяхме, е опит ма една общност в случая - на Димитров
градски район, да допринесе за запазване па автохтонните породи 
животни и за съхраняването на традицията.

Панаирът е с международен характер, а това е основа за 
дидатстване за средства при реализирането на международни 
проекти, свързани със запазването па жизеиата среда и биоло- 
гичио-генетическото разнообразие или агробиодиверзитета.

Нашето министерство предостави преди известно време 
Димитровград автохтонни породи животни. Мога да кажа, 
зултатите са положителни. Ето например ние сме дали 27 
гулици, а информациите говорят, че сега те са около 80. Значи 
броят ма мангулиците, а и другите животни се увеличава, което 
означава, че нашата цел е осъществена.

Сергей Иванов, член па организационния комитет на панаира:
- Доволен съм от тази важна проява. Надявам се, че тя ще стане 

традиционна и през следващата година ще имаме повече участ
ници. Надяваме се също така па следващия панаир да успеем да 
подсигурим и награди за участниците. Подготовките за панаира 
през следващата година трябва да започнат много по-рано, за да 
можем да предотвратим проблемите, с които се сблъскахме сега.

Панаирът може да има изключително 
пашата среда, тъй като представя не само пашите автохтонни 
породи животни, по и традицията па нашия край. Всички ние сме 
свидетели, че традицията бавно умира, а с нея умира и нашата 
идентичност. Нашата традиция е свързана със селото, а селата в 
общината ни, както всички знаем, полека изчезват в биологическо 
и във всяко друго отношение. Затова трябва да положим усилия да 
запазим селата, традицията и нашата идентичност.

кан-

На панаира бяха представени четири породи овце

на
че ре- 

ман-

голямо значение за

Пиротските килимарски изделия предизвикаха голям 
интерес

Б. Димитровьалканките кози
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В понеделник в нишкия Факултет 
електроника по Нашенци в света иа науките

Още двама магистри и 

един доктор
Леонид Стоименов стана
доктор на науките

Богата жътва иа научни титли направиха нашенци в края па ми
налия месец. Милан Савов, по потекло от Димитровград, асистент 
във Факултета по електроника в Ниш па 23 септември успешно 
защити магистратурата си в този факултет и се сдоби с магистърска 
титла в областта па електрониката.

На 25 септември Нота Тончев от Поганово, Димитровградско, 
електроинжинер в института ”Квалитет” АД в Ниш, защити 
научната си работа в нишкия Факулет по охрана на труда и стана 
магистър.

Когато става дума за науката и научните титли, тези дни най- 
голям успех постигна Леонид Стоименов, асистент в нишкия Фа
култет по електроника, който на 29 септември защити дисертацията 
си и стана доктор па техническите науки.

По този начин се увеличи броят ма нашенци, които се занимават с 
научна дейност и имат научни титли. Същевременно още веднъж се 
потвърди фактът, че българското малцинство е известно с високо-

В .Димитров

* Докторската дисертация ще има принос не само в теорията 
приложение™ инженеРствот°. в което ще намери широко

Ниш, Нишкият университет и 
неговият Факултет 
пика

реализирана е платформата, коя- 
по електро- то дава възможност две или по- 

станаха по-богати с още вече ГИС- апликации да обменят 
един доктор на науките. М-р Лео- помежду си информации 
иид Стоименов във Факултета и да ги

ползват- подчерта Стоименов.по
електроника в понеделник стана -ГИС апликациите, поясни той, 
доктор на техническите науки, се ползват предимно в големите 
като защити дисертацията на 
тема: "Интеграция на семанти-

стопапскн и други системи, как-
Новият доктор на науките е роден 
на 12 юли 1967 година в

ГТ/ТГ> : водите, електроразпределение- Босилеград, където е завършил
раните I ИС източници па инфо- то, ПТТ и други. Тези системи се- основно и средно училище. През 
рмации, на основата на оитоло- га могат да обменят информации Уча6ната 1987/88 година се записва 
гиите и медианиите" пгшам/пч д^ в ^тДела зз изчислителна техникаомежду си. Ако например става и информатика към Факултета по 

дума за Ниш, сега "градът с електроника в Ниш. Тъй като е 
всичките му системи ще може да отличник, Съветът на факултета му

присъжда награди още когато е 
във втори, трети, четвърти и пети 
курс. Дипломирал се през юни 1992 
година с пълно отличие. В същия 
факултет през 1992/93 година 
записва магистратура, полага 
всички изпити с 10 и завършва през 
1997 година. През март 1994 година 
е избран за асистент-стажант в 
Катедрата по изчислителна 
техника и информатика, през 1997 
става асистент, като през 
декември 2002 година е преизбран 
на същото място.

вито са водопроводите, газопро-
чно хетерогенните и дистрибуи-

образовапите си хора.
Широко практическо 
приложение

По време па презентацията на 
докторската му дисертация беше 
подчертано, че текстуалната й 
част е написана на 226 страници, 
която е илюстрирана със 72 
снимки, 11 таблици... Стоименов 
изтъкна, че в нея са изследвани 
възможностите за семантичната 
интеграция на геоинформацинте 
от хетерогенните и дистрибуира- 
ии източници иа информации за 
потребностите на географските 
информационни системи /ГИС/. 
Като се има предвид областта, 
която проучва, този научен труд 
предизвика 
сред научните кръгове.

За дисертацията се изказаха

Репрезентация на Международния 
московски славянски институт в 
Босилеград

се помести па един екран".
Млад човек с богат опит

Набират кандидат - 

студенти за Кюстендил
Д-р Лени, както го наричат, е 
син на Рада и Владимир 
Стоименови от Босилеград, 
които сега са пенсионери. 
Майката, която е от Г. Ръжана, 
беше административен 
работник, а бащата е от Дукат и 
е бил учител и директор на 
основното училище в 
Босилеград. Младият доктор 
по техническите науки казва, 
че за образованието си и за 
почти всички свои постижения 
е задължен много на 
родителите си и на своята 
съпруга Татяна, която е 
асистент в Медицинския 
факултет в Ниш.

На 29 септември в КИЦ се проведе репрезентация на канди- 
дат-студентската кампания на Славянския институт. По този повод 
Босилеград беше посетен от декана по обучението от Република 
България - проф. др. Христо Аврамов и от Бойко Соколовски - 
представител иа подведомствените паралелки от град Кюстендил.

На трибуната присъстваха десетина четвъртокласници от босн- 
леградската гимназия, които имаха възможност да се запознаят с 
условията за кандидатстване и с начина па обучение по образовател
ните стандарти иа Руската федерация.

Международният славянски институт е частно виеше учебно за
ведение и семестралиата такса за обучението е 360 лева.

Успешно положилите кандидатстудентските изпити, включител
но и в други ВУЗ-ове и колежи, могат да се запишат в следните 
акредитирани направления и специалности: икономика със специа
лизации фииаисии и кредит, счетоводство, митническо дело, данъци 
и данъчно облагане и маркетинг, мениджмент на организациите и 
психология.

Формата на обучението в Московския славянски институт е дис
танционно задочно обучение, но, както поясни деканът Аврамов, “на 
студентите се четат лекции в събота и неделя и се акцентира иа 
самоподготовката, използването на Интернет и усиленото изуча
ваме на руски език”. Той добави, че Институтът е конкурентно
способен, акредитирам е в МОН и той се надява искрено, че от 
следващата учебна година в кюстендилския филиал ще следват и 
студенти от Босилеградска община.

тът, че като изследовател той е 
участвал в реализирането на 
повече проекти, финансирани от 
Министерството за наука и тех
нология, както и в проекти, фи-голямо внимание
мансираии от държавни органи, 
фирми и системи, каквито са Во
йската на СЧГ, Министерството 
иа вътрешните работи на Сър- 

Телеком

твърде похвално петчленната 
комисия, начело с проф. д-р Сло- 
боданка Джорджевич- Каям и Стоименов досега е публику- бия Сърбия,
шефката на Катедрата по изчис- вал 67 трудове, от които един в Хидрометеорологичния завод иа 
лителна техника към Факултета националното списание, 4 в ин- Сърбия. В момента е ангажиране 

електроника проф. д-р Миле- тернационални списания, 21 в 
на Станкович. Всичките те коне- сборници от проведени реиоми- циониата система за функциони- 
татираха. че тя ще допринесе не рани международни научни кон- раие на местното самоуправлс-

на

проекта ’ Географско ииформа-по

само в теоретично отношение, но ференциии, 42 в сборници от нау- пие, обоснована върху Интер- 
и в областта на инженерството, чии и други конференции в ст- нет/уеб технологиите”, който се
където ще намери широко прак- раната. Освен това той е автор на финансира от Министерството за

няколко софтуерни компонента, цаука и технология и ОС в Ниш,
както и с проекта "ГИС на МВР 
на Сърбия”.

тическо приложение.
- Проучванията показаха, че е които са намерили широко прак- 

възможно да се реализира плат- тическо приложение.
Към научното дело па младия С. Н.формата за интероперабилност

ГИС- апликациите. Всъщност доктор трябва да се добави и фак-
В. Божилов

па

В Основното училище в Босилеград Съвместна акция на училищата 
по изобразително изкуство от 
Ниш и София____________

Ученически крос в 

БосилеградЛипсват учебници за първолаците Подписан е 

договор за
Миналия уикенд основното училище “Георги Ди

митров” в Босилеград и Общинска та организация на 
Червения кръст за пордеп път организираха 
традиционния есенен крос под названието “Имам 
цел, ела на старта”. Освен учениците от централ
ното училище, в кроса участваха и ученици от под
ведомственото училище в Райчиловци.

Преди началото на кроса всеки състезател мо
жеше да си купи стартов купон на стойност 20 ди
нара. Продадени бяха около 130 билета, а събраните 
по този начин пари са предназначени за иай-бедиите 
ученици.

Ето победителите по класове:
Бояна Йораднова и Бобан Рапгелов (I клас); Саия 

Крумова и Стефан Гергипов (II); Кристина 
Йоваповска и Александър Динов (III); Ана Пенева и 
Далибор Николов (IV); Силвия Николова и 
Александър Гергипов (V); Антоанета Йовчсва и 
Славиша Божилов (VI); Александра Йорданова и 
Владимир Владимиров (VII) и Евица Гошева и 
Мишо Милаиднов (VIII).

За състезателите от всеки клас, заели първите 
три места па кроса, училището е подсигурило 
награди във вид па учебни помагала.

Новата учебна година започна на октомври, когато освен основ
ните и задължителните предмети.още преди един месец, а първола

ците и техните учители в основните първолаците ще започнат да изу- 
училища в Босилеградско все още чават и по два, така наречени из- 
ве са получили учебници по пито борни предмета. Учениците са из- 
едип предмет! Липсата па необхо- брали кой предмет ще изучават - 
димите учебници по български вероучение или гражданско въз- 
език, математика, сръбски език. питание, или пък и двата. От общо 
снегът около нас и други предмети 36 ученика в първи клас на центра 
ве само че до голяма степен усло- лното училище вероучение са из- 
жнява работата иа учителите и брали само 4, които едновременно с 
учениците, но влияе отрицателно и този предмет ще нзуювати 
върху прилагането на реформите в гражданско възпитание Останали, 
образователната система. те ще изучават само гражданско

- Провеждаме обучението на възпитание. Първолачетата е тряб- 
ггьрволаците в съответствие с прог- вало да изберат задължително и 
рамата, която е изготвило учи- един от четирите «борти пред- 
лището, при което ползваме стари мета: образование за жизиепата 
учебници за повечето предмети - среда, жизнени умен , I ‘ 
казват Драган Петков и Нада Миха- та до компютъра и маземати юска 
илова, учители на първокласници- работилница. 25 ученика .рл 
те в основното училище в Боси- чели да изучават от играчка' а до 
яеград. - Всеки ден се обаждаме по компютъра , а 6 - математи еска 
телефона до Завода за учебници, а работилница . В унилището узнах
те ни отговарят, че учебниците ще ме,че за изборните "Р А 
бъдат отпечатани скоро, поясняват предвидено да бъдат издадени у геб- 
босилеградските учители.

В училището се надяват, че учеб
ниците ще пристигнат в началото

сътрудничество
Средните училища по изобразително | 

изкуство от Ниш и София подписаха до
говор за съвместно сътрудничество. В до
кумента, подписан от директорите на две
те учебни заведения - Олнвера Мичунович 
- Влайкович и Мария Ландова, се предви
жда размяна на опит, взаимни посещения 
на ученици и учители, както и организи
ране на съвместни изложби. Както се по
сочва в договора, изложбите ще се орга
низират в Ниш и Сффия.

Преди два дни гостите от България пре
биваваха в Ниш и в училището по изоб
разително изкуство, което по случай 55 
години от съществуването си организира 1 
тържество.НИНИ.

П. Л. Р. | .ис.н.
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Доисчера по повод 5-ата годишнина от *^Т’| 
откриването на КИЦ „Цариброд - фил-
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Изложбата в Градската 
галерия в Димитровград

иал БосилеградГрафики на
Велко
Михайлович

;
'

Довчера от 18 часа в голямата чала на Ценгьра за кул- 
Восилсград ще се проведе концерт в чест на петата 

босилеградския филиал иатура в
годишнина от откриването 
КИЦ „Цариброд”.

Ог КИЦ оповестиха, че програмата ще бъде изнесена от
фолклорната формация „Средец” от София, дует „Шик и 
други. На тържеството ще присъстват официални гости от 
България, културни дейци, както и сътрудници на К Ц.

По случай годиншнината на най-активните сътрудници 
___ КИЦ ще бъдат връчени грамоти за принос в развитието 
па българската култура в Босилеградско. Във връзка с 
юбилея е запланувано да бъде издадена брошура, която 
хронологически ще представи дейностите на филиала през 
изминалите 5 години.

на

* Съжалявам, че не съм гостувал по-рано в 
Димитровград, сподели художникът и изрази надежда, 
че ще получи покана и за участие в "Погановския 
пленер".

на
* д|0и№
1|:% реставрирал множество фрески, | 

икони, графики и други художест
вени творби. Оплон

”Не мога да повярвам, че Ди |-|а фолКЯОрНИЯ феСТИВаЯ „НбДвЯИНО 21)1)0
митровград има една такава голя-1 
ма и чудесна галерия. Приятно I 
съм изненадан и от броя на хо- 
рата. които дойдоха на открива
нето на изложбата”, сподели пред 
"Братство” художникът. ”3а пър
ви път съм в Димитровград.
Съжалявам, че и по-ранно не съм

П. Р.
•З1

13 * 1»!’I]и-
прп(йв-I

Участваха и 

босилеградчани
II". I г н

I II К •' (I
I

На 27 и 28 септември в българския град Неделино, Смолянска 
област, се проведе традиционният фестивал за многогласно пеене, 

който са участвали Сандра Миленова и Саня Динова - ученички в 
тукашното основно училище, както и Радко Стояичов - служител в 
КИЦ. В рамките на двудневния фестивал са се представили над 2000 

! участници от почти всички фолклорни области на България.
| Дуетът Сандра и Саня са се представили с две народни песни от 

Илиев, управител иа галерията, като същевре- нашия Кра^ а Радко Стояичов е изпълнил народни хора на дудук, 
менно изрази надеждата си, че твърде скоро ще !

--------------------- идвал тук, защото виждам, че в
този град наистина живеят добри 

хора, които се интересуват от изобразителното 
куство”. Михайлович изтъкна, че главен "винов
ник” за гостуването му в Димитровград е Димитър |

иа
В Градската галерия в Димитровград миналия 

петък бе открита изложба от графики иа извест
ния сръбски художник Велко Михайлович. Експо
нирани бяха около 40 негови графики с мотиви от 
сръбския манастир Хилендар в Света гора. Велко 
Михайлович е роден през 1948 година. Завършил е 
художествена академия в Белград. От 1979 година 
до днес е устроил около 80 изложби в страната, 
както и в много страни в Европа, САЩ и Канада.

Значителен брой от творбите на Велко Ми
хайлович, който се оценява като един от водещите 
сръбски графици, са посветени на манастира Хи
лендар. В този храм на сръбската духовност той е

из-

окаринаидвоянка.
За достойното си представяне участниците от Босилеград са били 

наградени с грамоти, както и с кратка екскурзия, в рамките на която 
са се запознали с такива забележителност като Асеновата крепост 
в гр. Асеновград и Чудните мостове край град Чепеларе.

Разноските за участието на босилеградските културни дейци във 
фестивала изцяло са били поети от Музикалната агенция “Иван 
Сапунджиев - ЕООД” от град Кюстендил.

получи покана за участие в художествения пленер 
”Погановски манастир”.

Изложбата иа Велко Михайлович ще бъде от
ворена още една седмица. Да отбележим, че худо
жникът подари една своя графика на Градската 
галерия.

С. Н.Б. Д.

Срещи с нашенци: Ранко Рангелов, хуморист, конферансие и певец Семинар за кръводарители в Димитровград
ШМШШшЛ1 Правата да бъдатСменил химията$

01
куп

П) регламентирани със законс шоуоизнеса I На 29 септември т.г. в Димитровград се проведе семинар за много
кратни кръводарители, на който присъстваха д-р Радомир Кръстим 
от Ниш, подпредседател иа организацията на Червения кръст иа 
СЧГ, п Слободан Миленкович, организатор в Завода за трансфузия 
от Ниш. На семинара присъства и поздрави дарителите и пред
седателят иа ОС д-р Боян Давитков.

На семинара бе изтъкнато, че Европа може да се учи от ди- 
митровградчаии на кръводаряване, обаче материалната помощ не 
достига. В Европа съществува специализирана Агенция за ре
конструкция и развой на кръводаряването, която постава на първо 
място грижата за самия кръводарител. Нещо подобно трябва да се 
направи и в Сърбия, след като в Републиканската скупщина бъде 
приет закона за социална и здравна защита. В рамките на този закон 
би трябвало да бъдат регламентирани и правата на кръводари
телите, което досега не е направено.

В закона трябва да намери своето място и Червеният кръст, който 
финансира от никого в момента. В бюджета на Димитовградска 

община не са предвидени никакви средства за настоящата година, а 
според проектозакона основната грижа за кръводарителите трябва 
да поеме тъкмо Червеният кръст. На семинара е констатирано, че и 
занапред кръводаряването трябва да си остане иа доброволни 
начала. Ще бъде сформиран Институт по кръводаряване в Белград, а 
в Ниш и Нови Сад ще има Заводи за трансфузия на кръв.

На семинара особено беше похвалена общинската организация на 
Червения кръст в Димитровград за активността й и особено за 
идеята (която вече се реализира) да се напише монография за 
кръводарителите в общината.

Участниците в семинара особено наблегнаха на проблема, който 
кръводарителите от Димитровград със Здравния център 

Пирот, тъй като се налага сами да си обезпечат кръв от роднини и 
приятели. Д-р Радомир Кръстим обясни, че е запознат с проблема, 
който е отскоро и се надява той да бъде решем положително.

МЙ
Известният хуморист Ранко започнах кариерата си хуморист, "Размислях за това, когато бях 

Рангелов и тази година прекара конферансие и певец. За опреде- по-млад, но след това разбрах, че 
по-голяма част от лятото в сво- лено време се отдалечих от фа- там се живее съвсем по-разли- 
ите Димитровград и Мъзгош. Ка- култета, но след това го завър- чио. Хората в Австралия са пя- 
кто през изминалите, така и през ших. Получих дори предложение как отчуждени помежду си. От 
току-що изминалото лято наше- да работя като химик в скопския едната страна на улицата иапри- 
нецът прие радушно поканата да "Алкалоид”, но аз вече бях в шо- мер е къщата на китаец, от дру- 
участва в традиционната хумори- убизнеса, от който си изкарвах гата - къща иа арабии, па трета... 
етична програма "Прокисло ля- хляба. И по-добре, че ие пое- Комшиите там не седнат както 
то” в Димитровград. "Разбира се, тъпих ма работа в тази или в пя- пас, балканците, да си бърборат, 
че винаги, когато мога, участвам коя друга фирма, разказва ни да си пият кафето... Дойдат от ра

бота с колата си, с дистанционнов тази програма. За пръв път Райко, 
взех участие в нея ощ,е през 1969
година”, разказа Ранюо, за когото много страни. Бил в Австралия, цял ден ме излизат навън, зяпат в 
казват, че в Скопие и в цяла Ма- Канада, САЩ, Турция, Германия, телевизорите...” 
кедония, където от години живее Швейцария... Най-много пъти е 
и работи, е популярен както са бил в Австралия, където има митровградчани по време иа тур- 
известни в Сърбия например Ми- много македонци не само от Ре- петата си в чужбина: "Има ги 
лован Илич-Мииимакс или Ми- публика Македония, но и от тук-таме. В Австралия, в град 
чко Любичич.

Като хуморист той е пътувал в отворят гаража и след това по
не се

Попитахме Ранко среща ли ди-

Егейска Македония в Гърция. Бризбейи например, живее един 
От разговора с известния ху- Според думите на Рангелов, ав- моинчаиин, с когото се срещаме 

морист научихме няколко инте- стралийските македонци са бога- от време на време, 
ресни неща за него. Едва ли ня- ти хора. В сравнение с диаспора- 
кой знае например, че той е дип- та на останалите народи от бив- как изглеждат срещите между 
ломиран химик. Никога обаче не шата СФРЮ, македонската диас- нашенци далече от родния край: 
е практикувал професията си . пора в Австралия е най-много- ”Нищо особено. Говорим си 

- Когато преди много год.ини числена и е много сполетена. 
се озовах в Скопие, намерението
ми беше да завърша химия. За- ли е обмислял някога възможно- ци...”, сподели Ранко.

Любопитни бяхме да разберем

имат в
така, като че ли сме се срещнали 

Попитахме събеседника ни да- в Димитровград, Мъзгош, Моин-

почиах следването, но след това стта да се пресели в Австралия. д. с.Б.Д.
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След продължителен застой ЧК в Босилеград

Здравни грижи 

за старците
Продължава ремонтът на 

църквата в Димитровград
В рамките на редовната дейност на Общин

ската организация на Червения кръст в Боси
леград съществува и програма за грижи за ста: 
ри и немощни лица.

По програмата "Стареене па старите хора в 
Босилеград” на територията на общината ра
ботят 12 медицински сестри и 1 лекар като во- 
лонтери. Длъжностите на лекаря са да посе
щава старите лица по домовете им веднъж в 
месеца, докато медицинските сестри посещават 
пациентите си три-четири пъти месечно. Здрав
ните работници се грижат за общото състояние 
на здравето на старите и немощни лица (из
мерват крвното им налягане, обезпечават ле
карства ит.н.).

От общинската организация на ЧК смятат да 
отправят искане до Правителството за разши
ряване на дейностите им по програмата, за да 
могат и старите и немощни хора от по-отда- 
лечепите места да получат полагащите им се 
грижи.

Преди няколко години с помощта 
на своята местна общност и на някои 
фирми димитровградчани започнаха 
основен ремонт на църквата "Ро
ждество Богородично” в града. Бе
ше ремонтиран покривът, стените са 
покрити с нова външна мазилка, 
подменена беше ламарината на ку
бетата. И с това всичко приключи 
поради редица причини, главно су
бективни.

Група ентусиасти, които се стара
ят да се запазят културните и исто
рическите ценности на града, това 
лято подеха инициатива да продъл
жат работите по ремонта на черк
вата. Една част от работещите в ко
муналното предприятие почистиха 
двора около черквата, а със средства 
на гражданите - дарения, входната

врата откъм двора е подменена за 
празника на църквата. Ремонтирани 
са и басамаците пред същия вход и са 
подменени стъклата на прозроците. 
До края иа сезона е запланувано да 
се ремонтира главният вход и ако се 
подсигурят средства, да се постави 
нова входна врата. Дворът около 
църквата трябва да бъде насипан с 
качествена земя, за да се изравни и 
да се засее с трева. Трябва да се нап
равят и определени поправки па пок
рива и олуците. След това би тряб
вало да започне ремонтът ма вът
решността на самата църква, а това 
е нова мазилка, ремонт на балкона 
за църковния хор, иа пода на църк
вата, отопление...

А.Т. с. н.

Зли дол "Братство” узнава към г-жа Рада Джорджевич, заместник- 
директор на отдела за пощенски далеко
съобщения в пощата в Пирот.

- И дума не може да става за подобно 
нещо - отговори веднага г-жа Джордже
вич. - Става дума за рационализация на 
служителите в определени пощи, между 
които е и тази в с. Каменица. Това озна
чава, че от двамата служители там сега ще 
остане само един, по-точно пощальонът, 
който, освен като такъв, ще работи и като 
управител на пощата. Сегашната управи
телка ще бъде преместена в Димитров
град и тъй като става дума за сравнително 
възрастна жена, ще й бъде осигурено под
ходящо работно място до пенсионирането 
й - оповести ид директорката.

Опожарена къща Пощата в 

Каменица няма 

да бъде закрита
Миналия месец в къщата на 84-годишния Стамен Гогов в Зли дол, в 

махала Присое, е избухнал пожар, в който са изгорели покривът и пър
вият етаж на сградата. С бързата намеса на съседите и благодарение на 
тяхното изключително самообладание, пожарът бързо бил локализиран, 
така че огънят не можал да обхване околните къщи и да предизвика много 
по-големи щети. Изключително бързо на мястото на избухналия пожар е 
пристигнал и екипът на босилеградския отдел за противопожарна защита.

Коя е причината за пожара още не е ясно, но се предполага, че огнената 
стихия е избухнала вследствие на авария в електроинсталацията, поясни 
Анастасов и добави, че четири дни преди избухването на пожара в селото 
не е имало ток.

- Общинската комисия за оценка на щетите, предизвикани от бедствия, 
е посетила опожарената къща и е утвърдила, че щетите възлизат на 150 
000 динара - каза Васил Анастасов, председател на комисията. Той под
черта, че протоколът ще бъде предоставен на Републиканската комисия 
за обезщетение при природни бедствия и на ИО на ОС в Босилеград, от 
които се очаква да компенсират щетата.

През последните няколко дни по селата 
във Висок тръгна мълвата, че пощата в с. 
Каменица ще бъде закрита. Дори и в на
шата редакция започнаха да се обаждат 
разтревожени граждани. Това е съвсем 
разбираемо, като се има предвид, че поща
та в с. Каменица е единствената телефон
на връзка на осемте села от Висок не само 
с центъра на общината, но и със света.

Тръгнахме по следите на тази мълва и 
се обърнахме за конкретна информация

А.Т.

П. Р.

Нашите села: Топли дол (2)

Житото им се раждало на... самар!
*"Никое друго село в Краище - казва Й. Захариев - няма такава планинска околност както 
село Топли дол. Пространни пасбища, тучни ливади, изпрорезани от буйни кристалнобистри 
поточета, вековни гъсти букови гори, главно по течението на Горка река - всичко това 
придава особена прелест на землището и го прави твърде пригодно за летовище.

"Никое друго село в Краище - казва Й. За
хариев - няма такава планинска околност как
то село Топли дол. Пространни пасбища, ту- 

ливади, изпрорезани от буйни кристал
нобистри поточета, вековни гъсти букови го
ри, главно по течението па Горка река - вси
чко това придава особена прелест 
щето и го прави твърде пригодно за лето
вище.” И наистина в последно време в Топли 
дол са изградени няколко вили и една двуе
тажна къща в центъра на селото, предназ
начени именно за тази цел.

Просторните пасбища и тучните ливади 
миналото са били основното условие, което са 
използвали топлодолчаии, за да си изкарват поминъка. 
Следователно тяхната главна дейност е било животно
въдството. Знае се например, че само Пешичави са от-

Прелестите на Топли дол идват и от Топлодолска 
започва от старата сръбско-българскапланина, която 

граница (до 1918 г.), продължава на изток и свършва до 
Божичка река. Ограничена е от Горнолисинска река и 
левия й приток Мърсалица от юг, а от север - от речицата 
Горка. Най-високи върхове на Топлодолска планина, 
чиято източна част се нарича Горнолисинска планина, са 
Големи Стаи (1751 м), Дълга Заиога (1646 м) и Совър- 

(1536 м). Река Горка е издълбала дълбок тесен дол, 
който отделя върха Бабиб (1638 м), принадлежащ също 
на Топлодолска планина.

Топлодолското землище е разделено 
то от планинския път, който минава малко южно от 
Панджин гроб, върви по билото на Топлодолска пла
нина, минава през Джурачин връх, след това през върха 
Могила, слиза на река Калина и излиза на върха Мечит 
(1392 м).

ЧИИ

на земли

щен

от божичамско- ц Жетвари в планината (снимка: Й. Захариев)

глеждали дори по 1000 овце.
Орните площи на топлодолчаии са близо до къщите 

им, обаче не са раждали достатъчно жито. Само нато
рените ниви са раждали добър ечемик, но с недозряло 
зърно. Пролетната ръж често загивала от продължи
телните студове и мъгли след сеитбата. Не малко ниви са 
били засявани с овес, макар че и той не се раждал до- 
статъчпо. Не винаги е било рентабилно и производство-

.

Самовили ун и щижи ли ^старото с:вло^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ дол някога в 6ил
В книгата распръскано" - казвали топлодолчаии. За старите "дзидини" край реката под

Те играели хоро на ко,по, и те й казали, че това може да стане само ако нейният син хвърли

г;гк?^
м7Бос“Гзанрто тГбТл побратим на самодивите. Те обаче го упрекнали и му се заканили, че ще убият жена му, 
доколкото се случи подобно нещо.

то иа елда, която в началото на миналия век топлодол- 
засявали на обща площ 60 - 70 декара. Затова те 

казвали: "Житото ни се раджа иа самар.” С други думи, те 
докупували жито в полските села и го донасяли на коне. 
Затова пък тук отколе са се раждали добри картофи.

В Топли дол не е имало условия за овощарство. Й. 
Захариев записал, че по това време само в една махала 
имало засадени ябълки.

чаии

в

която

- Следва -
Евтим Рангелов
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Тогава в дъха се усеща СО2 и 
сероводород. Интересно е, че 
по-примитивните народи 
тали, че ако гостенин не се 
оригнс след гощавка, значи не 
е доволен от ястията, с което 
нанасял тежка обида на дома
кина.

Дребосъци от билковата спицерия на| 
фелдшер Лек __________ I СМЯ-

| От пощенското съндъче на Леко
: "Ф-р Леко, немой да се чудиш и дзвериш ако те
I затира лъцкавица. Я и моят комшилък въздъи те
• споминьамо и валимо: ”Тужице мале, откуде ли Лека
• набра толкова сув мозак - све знайе кво га питаш! ? Г1а
• си ду мамо: щом су докторите ”Д-р”, аптекарите ”М-р”,
• ещо на Леку не иаденемо "Ф-р” (фелшер)?
: Е, па кига си ”Ф-р” помагай да разбистрпмо за чийс
• здравлье йе лъцкаиьето, кияиьето, мляцканьето, иодрн- 
| гуваньето без или със згорушицу, кърканьето на цреиа 
; и, да простиш, подпърдуваньсто? Ако су природно
• работе - не се цеие мело су како срамотнс и простачкье...
I За лъцкаиьето знайемо да миньуйе или ако те иекой
• изповърти меджу плечкьете или ако те иекой изневър-
• кье прецепи с ”ПАААА!” и тека те изакълн да забо- 
: равиш све живо. па и да лъцкаш... И за згорушицуту 
| знайемо да маньуйе кига се пипе сода бикарбона с но- 
I ду... Тикьс не знайемо има ли цер за црева-къркаиьс? А
■ за потпърткуваньето по-добре да си кьутнмо. Да имаше 

народ не би казувал: ”Не веруй ни на роджепо, а
I камо ли на чуждо дупе - посрами те бъш ка не требе!”
• Лъжу ония що говоре да помага затисколь от пъртеио 
! клубенце. Йок, пробал съм!”
: Има думата Ф-р Леко
; Според учените човекът е едновременно и биоло-
| жко. и обществено същество. Затова редица фпзиоло- .., ~ ^-----------------—
I гични прояви, придружени от звукови ефекти, сс свърз- лекарТтв1ни^АнГи7анРрУилски
; ват с доброто възпитание и с културното поведение. Чудотворец 1845 
| Хълцането (зтциНиз) е внезапно непредвидено пос-
: мане на въздух, съпровождано от "ХИК!”, което разд- ||е ||а киханица> да0ане па седативи, прилагане на фара-
■ разва присъстващите. Причинява го кратко, силно сви- дизация (низкофреквептна електротерапия). И фито- 
| ване на мускулната преградка между коремната и гръд- терагшята разполага с успешни процедури. Най-достъп- 
: на кухина (диафрагмата), като реакция на лютива хра- Ш1 е следната: преди закуска, обед и вечеря се дъвчат по 
; на, студени газирани питиета и под. Дълготрайно хъл- ^ ядки бадем в продължение па една седмица!
I цане вреди на мозъка. Популярните манипулации срещу
■ хълцането - плесница върху гърба, изплашвано - вероя-

лошлш и п1щннме мптуп със сго-Срсщу оригването 
руха (стомашни киселини) се 

множество фитоте- 
Но между билките, които ги пре- 
такива, съдържащи опасни отрови

прилагат

д| то ч*» ««-*'
ЩЩ:

т Ж
■ПУТННТ,. й‘ АСЛ41К1 гар1-л В1СК1Н*.
аД»Ж п пс.ккинл крн.«отд(.тчр'/--;
ВЛК1АТЛ И ЗГ^ТИКЛ ТЛ 1° '^РИ :

П\КТ. СЩСИ И ОМ1Л аЛ*ДН9»
пл тори шините. 1МТСПЛ& А1 <4АИ НЛТ 
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раис1ггичми мерки 
махнат, сс намират и 
(лудото биле, татулът, бунишът и др.). Те се употре
бяват единствено с позволение на лекар. По-безопасно 
средство е например да се използва смес от по 20 гр 
звъниче (кантарион), лайка, жалфия (градински чай), 

жълтениче: 3 супени лъжици се заливат сбял равнец и
1/2 л вряща вода, оставя се да престои 2 часа, прецежда 
се и се пие на няколко пъти през деня.

При оригване без сгоруха спомага чай от маточина: 1 
се залее с 1 л вряла вода, похлупва сс и 

на всеки час посупена лъжица
след половин час се прецежда. Взима се

, засладеиа с вишиов сироп. Добро действие 
доматен сок, сок от лимон, портокал, ягоди и 

Най-приемливо средство е сладкото от млади зе-

ока-• лек лъжица 
зва чаша 
под.
лени орехчета - преди всяко ядене се взема по една 

< лъжица. Още по-примамливо е от млади орехчета да се 
1 приготви смес: 1 кг орехчета на 3 кг мед, която се държи 
| един месец в топла стая или на слънце и всекидневно се 

разбърква. Взима се по желание, но при диетично въз-
.Н.»*асЛ

държане.
Къркоренето в корема и червата е причинено от раз

движването на натрупани газове. Изглежда, че и в 
налото къркоренето се таксувало като неприятна проя- 

Затова свидетелствува препоръката на Иван Рилски 
Чудотворец, отпечатана в молитвения му канон и ле- 
карственик (Букурещ, 1845).

ми-

ва.

Фелдшер Лека 
Протокол: С. К.

Оригването Огисшз) е изтласкване на газове от ко
рема. То настъпва поради поглъщане на въздух или 

: тно идват още от езическите времена, когато чрез тях освобождаване на газове след преяждане. Ако освен (В следващото БРАТСТВО:
газове се връща и киселина, усещаме и сгоруха (руго515). Издухване на ветрове от организма); изгонвали настанените в организма демонически сили. 

• Днес хълцането се превъзмогва с рефлексно подтиква-

КрЪ СТООЛОБ А 1\с\/ 7 0
Съставил: Драган Петров

Водоравно: 1. Столицата на Унгария. 7. Непод
вижно морско животно. 11. Сутринни и вечерни ] 
изпарения при хубаво време. 12. Мъжко име. 13.
Автознак за Ниш. 15. Името на певеца на "Парни 
валяк" Рахимовски. 16. Футболен отбор от Дуп- рок група от Великобритания. 2. Първата нота. 3. 
ница. 18. Порода папагали. 20. В който се образува Съчинителен съюз. 4. Вид международен договор, 
п ара.21. Втората нота. 22. Космическата агенция 5. Езеро в Северна Америка. 6. 26 и 1 буква. 7. 
на САЩ. 23. Италиански футболен гранд. 24. Подземна част на растение. 8. Земя, която се оре. 
Най-голямото животно в днешната ера. 25. Име- 9. Неизлечима болест. 10. Ана Николова. 12. Депо 
то на актрисата Гарднер. 26. Софийско радио. 27. за автомобили. 14. Река в Азия. 16. Производители 
Дребен селскостопански производител във на малини. 17. Арменски шахматист, световен 
Войводина. 28. Египетски бог на слънцето. 30. първенец. 19. Вид карта за игра (мн.ч.). 20. Гвоз- 
Мярка за тегло и маса. 32. Данни за местожи- дей. 21. Река (исп.). 23. Шахматен термин. 24. 
телството на едно лице. 34. Нация (син.). 37. Ми- Фестивален град във Фанция. 29. Малки населени 
ладин Симов. 38. 13 и 9 буква. 39. Град и река в места. 31. Голямо, възрастно момиче. 33. Вид под- 
България. 41. Балканска страна. 43. Бодлив плевел, правка. 35. Името на футболиста Гулит. 36. 5 и 27

буква от азбуката. 37. Сказание, легенда. 40. Ми- 
Отвесно: 1. Някогашна тричленна женска поп- рослав Антич. 42. Автознак за Ниш.

Научното родово име на растението е тимус, което на гръцки 
означава смелост, сила, мисъл. Това показва неговото действие 
върху организма - тонизиращо и освежаващо. Римляните също са 
знаели за тези свойства на растението и затова са кичели спор
тистите при състезания с мащерка. Тя е била култивирана на 
големи площи в древен Египет.

Градинската мащерка е полухраст, висок 20-40 см, от сем. Ус- 
тноцветни. Той не се среща в нашата спонтанна флора. Негово 
отечество се смятат страните около Средиземно море. Култивира 
се в страните на бившия СССР, Южна Европа, Америка. В Бъл
гария са правени опити за неговото отглеждане.

Градинската мащерка мирише приятно и има стипчив вкус. Ми
рисът й се дължи на етеричното масло, което в надземната част е 
около 0,80%. То се получава от зелената надземна част чрез 
дестилация с водна пара. Представлява червенокафява течност с 
главни съставки тимол (60%) и карвакрол. Чистият тимол, който е 
във вид на прозрачни кристали, действа 25 пъти по-силно като 
антибактериално средство в сравнение с фенола. В надземната 
част на растението освен етерично масло се срещат още поли- 
феноли, хидрокситерпенови вещества и др. Те действат главно 
дезинфекционно, дезодориращо, спазмолитично и предизвикват 
отделянето на секреции от дихателните пътища и на жлъчката.

Мащерката намира широко приложение в готварството като 
подправка. Използва се както в изсушено, така и в прясно със
тояние. Съхранява се не повече от 1 година, след което тя губи 
своя аромат и вкус. В ястията се слага накрая на приготвянето им в 
количество 1 щипка за 4 порции. С градинска мащерка се аро
матизират супи от зеленчуци и варива. Комбинира се с лук, черен и 
червен пипер, дафинов лист, хвойна и босилек. В някои страни на 
Средна Европа с нея се ароматизират говеждо месо и особено 
гулаш, както и ястия, приготвени от бъбреци, черен дроб, дивеч, 
пастети. Тя се прислага и в настойка с оцет за подкиселяване на 
салати и др. От нея се получава билков чай. В по-големи дози 
етеричното масло и надземната част на градинската мащерка дра
знят лигавицата на стомаха. Не се препоръчва употребата им при 
сърдечна слабост, бременност и някои заболявания на бъреците, 
червата поради действието на фенолите, които се съдържат в тях. 
Външно се използва за дезинфекция и като слабо билкоуспо* 
кояващо средство при възпаление на устната кухина. Отвара от 
надземната част служи за компреси на рани и за ароматизиране на 
вани (при бани против неврастения). Вътрешно се приема като 
извлек - 1 супена лъжица изсушена, стрита надземна част от 
мащерката се залива с 250 см3 кипяща вода, престоява 1-2 ч, вари 
се 1 мин, прецежда се, разделя се на 2 части и се приема стурин и 
вечер преди хранене.

44. И тъй нататък (съкр.).
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Футбол________
Продължава "разпродажбата71 на точки в"Парк

3 октомври '2ЖЗ 1 1

[ Пионерска лига на 
СЧГ-
квалификации

Шахмат: III кръг от първенството на 
Сръбска лига - група Юг.___________

Още един триумф на 
димитровградачниФК "Балкански" - ФК "Напредък" 1 ■ 1 (1 ■ 0) * ГОГОВ

потвърди
^рекорда си

Балкански продължала да губи точки на своето игрищГ от Ь 
възможни тон спечели досега само 4 точки. Единственото нещо което 
димитровградчаип направиха през този мач беше в 38 секунда ,ш мада п
косато Миялкович изпрати една ракуширала топка в долния десен ™ Джордже Гогов потвър-
на вратата па гостуващия отбор. "Напредък” доминираше във всдаоедао ДИ реКОрДа си ,ш скок |,а 
отношение, макар че в 37 минута пропусна отличен шанс, когато Белим от височина, като прескочи 2 м
ЗкаТЖп^ в квалификациите ,а пионер-
метра малко над напречната греда. Гостите все пак стигнаха до 
заслуженото равенство в 83 минута, когато Милошевич след грешка па
защитниците на домакините улучи от 3-4 метра целта.

ШК "Власотинце" - ШК "Цариброд" 2 : 4
Власотинце, 28 септември 2003 г.
Отборът на ШК ''Цариброд” се върна от Власотинце като победител. 

Резултатите бяха следните: М. Маркович (к. м.) - Г. Петров (к. м.) 0,5:0,5, 
На стадион "Чаир” в Ниш Ж. Шушулич (к. м.) - Д. Илич (к. м.) 0 : 1, М. Миладинови*! (к. м.) - Б. 

димитровградският лекоат- Ранджелович(к.м.)0:1, Н. Нешич (първокатегормик)- И. Стоименов (к.
м.) 1:0, В. Николич (второкатегорник) - В. Игич (първокатегорник) 0.5: 
0,5 и 3. Станулович (третокатегорник) - Д. Йонич (първокатегорник) 0:
1.

В следващия кръг в Димитровград ще гостува отборът на ПОШК 
"Радое Доманович” от Ниш. Срещата ще се играе на 5 октомври в СЦ 
"Парк” от 10 часа.

:
ската лига па Сърбия и Чер
на гора.

В отборното класиране ; 
най-добри са пионерите на

Поредна издънка "Железничар” от Димитров-
ФК "Желюша" - ФК "Раднички" (Кнез село) 1 : 4 (0 : 2) даедда1ТоГ*"Же!сз1шдарИ”

Димитровград, 28 септември 2003 г. СЦ "Парк”, зрители - около 200. от Ниш с 1 771 и "Крушевац”
”Же^Ре,'1’ер:г11ИЛа',®ИМ,1Ч?оП^0Т®’ГолмайстоРи:Ж|,вков||‘|в75за С 1 632 точки. При пионер-
*н“ '■р\дшшГ° Жъ„т " б’ Г В 40 " МаР*° М"тр?в"4 в 90 ките в квалификациите на минута за гадни 1ки . Жълти картони: Крумов от Желюша Лекич пт/- »’

Иър^уловнч. Вуиич и Младенович от "Раднички”. Червен картон:'Дончев "Ър“° МЯСТ°! КрУшевац •от Желюша в 85 минута. следван от Железничар от
Домакините имаха възможност да поведат с 2 : 0, но е просто Ниш и "Кралево”. 

невероятно какви изгодни положения пропусна в 10 и 18 минута техният 
играч Живковнч. Така че първото полувреме завърши с 2:0 за гостите. В 
другата част на двубоя футболистите от Кнез село успяха да отбележат 
още два гола, а почетното попадение на желюшани бе на Живкович в 75 
минута.

Д. с.

Трагична крачка ?

В понеделник на 29 септември т.г. в Димитровград се е са
моубила Даниела Василевич, по баща Еленкова, на 29-годишна 
възраст.

Както ни осведоми председателят на Общинския съд в 
Димитровград Зоран Колев, самоубийството е станало около 14 
часа и 15 минути в къщата й в Димитровград, на улица "Висок” № 
19. Използван е служебният пистолет на съпруга й Саша, марка 
ЦЗ. След трагичния инцидент на мястото са били съдия-следо
вателят, окръжният прокурор, представители на полицията и 
лекар. Мотивите за самоубийството засега ие са известни. Да
ниела е майка на един първолак. А.Т.

Трети кръг на НИПАЛ

Димитров-
градчани
най-добри

Окръжна дивизия по Шести кръг на НФЗ 
малък футбол

Ип мемориам
ДАНИЕЛА ЕЛЕНКОВА - ВАСИЛЕВИЧ 
(1975-2003)

На 29 септември трагично загуби живота си 
известната димитровградска лекоатлетка Дание
ла Василевич, по баща Еленкова.

Даниела започва да се занимава с атлетиката 
през 1988 г. и е между първите членове на АК 
"Железничар”. Състезава се на кратки и средни 
разстояния. На кросовете на "Борба” и "Полити
ка” печели многобройни. медали, както индивидуално, така и в 
отборното класиране. Най-големият й успех без съмнение е първото 
място на 3000 м на републиканския крос, проведен на 25 март 1989 г. в 
Димитровград. Веднага след това тя преминава в "Дървена звезда", 
където се състезава 4 години и завършва средно образование. След 
това се връща в Димитровград и се състезава още 2 години.

"Младост" - 
"Желюша"

В средата на септември започнаха 
състезанията по футбол на малки 
врати с участието на осем отбора (4 
от Пирот, 2 от Димитровград и по 
един от Бабушница и Бела паланка).
Ето и резултатите от първите два 
кръга:

град:
”5+1” - "Бимит-Строшена 

чешма” 5:0; "Милан 88" - 
"Пърчевац - Фаворит” 3:0;
"Ким-гет-куча меса - "Бабушница"
4:4; "Тигър МХ” - "Медитеран ин- 
вест” 6:2.

Втори кръг - домакин е Ба- голови положения, резултатът мо- 
бушнииа: жеше да бъде и обратен. Реферът

"Бабушница” - "Милан 88” 3:3;
"Ким-гет-куча меса" - 
"Бимит-Строшена чешма” 3:0;
"Пърчевац-фаворит” -"Медитеран 
инвест” 5:1; 'Тигар МХ” - "5+Г 2:2.

;'о

На 23 септември в Ниш се про
веде третият кръг от атлетическите 
състезания НИПАЛ. В конкурен
ция за пионери димитровградчани 
убедително бяха най-добрите. При 
пионерките борбата се води между 
"Железничар” от Ниш и "Круше
вац”, а "Железничар” от Димитров
град е трети с подмладения си отбор 
и с изключително добрата Саня 
Георгиева в дисциплините копие и 
поле. Класирането при пионерите е

2:0
Орляне, 24.09.2003 г. Зрители 

Първи кръг - домакин Димитров- Ю0. Съдия - Игор Мнлкович от 
Ниш (5.5). Голмайстори: Маряно- 
вич в 77 и Спасич в 86 минута.

Отборът на "Желюша ’ загуби 
в Орляне с 0:2. Попаденията бяха 
реализирани в самия финал на 
мача. Ако преди това Минчич и 
Васов бяха използвали идеалните следното:

"Железничар” от Димитровград 
е първи с 9 113 точки, на второ 

пък напълно се изложи, когато в мяств е "Крушевац” с 6 585 точки, а 
89 минута не свири класическа дуе- •'Желез1|Ифар'- от Ниш е трет„ с 5 
па в полза на Желюша , за което 
му се смя и месната публика.

Поклон иред Паметта и!

340 точки.
При пионерките "Крушевац” е 

на първо място с 14 189 точки, 
"Железничар” от Ниш има 12 408, а 
"Железничар” от Димитровград - 3 
430 точки.

На 11 октомври 2003 г. се навършва ПОЛО
ВИН ГОДИНА от смъртта на нашия обичан и 
непрежалим
ИВАН ГЕОРГИЕВ 
от Димитровград

Каним роднини и приятели на панихидата, 
която ще бъде отслужена на 11 октомври от 11 
часа па димитровградските гробища.

С много обич, болка и тъга винаги ще те пазим 
в нашите сърца.

Дълбок поклон пред светлата ти памет!
От опечалените семейства Донкови и Тошеви

д. с.

Пчинска футболна дивизия - пети кръг

Първите три точки от игра
* В рамките на петия кръг в ПФД „Младост" спечели на свой 
терен с 6:4 срещу „Напредък" от Сурдулица и затвърди 
мястото си в самия връх на таблицата.

Д.С.

На Европейското 
първенство в Будва

Босилеградските футболисти стигнаха до победата много трудно,
с 2:1 в полза на гостите. В 25 Слабзащото първата част на играта приключи 

минута Демирович откри резултата, а две минути по-късно същият 
футболист удвои аванса на отбора си. До края на първото полувреме 
“Младост” успя да намали преднината на “Напредък с гол на Блажа
Воинович. ^ _

През второто полувреме играта получи пълен обрат. Босилеградчани 
отбелязаха чак 5, а гостите само 2 попадения. В 56-та минута Мирослав

резултат на 
Божилов На 30 септември 2003 г. 

се навършиха 20 ГОДИНИ 
от смъртта на
СЛАВА СТАМЕНОВ -Георгиев навлезе зад гърба па ^'ист ДрТгап Божилов е уГ

резултата. Десетина минути след изравняването Младост доорс септември в Евцопейс-
организира една контраатака и Блажа Вои.ювим ох„о»о бе точен. ™л шахмат^ деца
Четвъртия гол за “зелените бе дело> иа15-годишпия Владица Будва. Деветгодии...... Драган се

"Т™»——"
М петима почти 40 европейски държави. От 9

изиграни кръга той е спечелил 2 
точки (1 победа, 2 ремита и 6 
загуби).

- Липсата па концентрация в ре
шаващите моменти в някои мачове, 

1ва „ пап както и неприемаието па иредло-
В рамките на четвъртия кръг от тазгодишните състезания Д жепията за ремита Са основните 

"Младост”загуби с0:1 от"Павловац в едноименното вргш _ причини, поради които Драган ие
Това бе първата официална среща на 6осиле'Р;'/ “,,муспя да постигне по-добър резул-

началото на първенството. В първите три кръга отборът на Д тат, коментира Новина Божилов,
е изиграл пито една среща, а причина за това са били первд баща „а момчето и треньор в ШК
регистрациите па футболистите от тимовете на съперниците. "Младост” в Босилеград. Все пак,
сигурно, че тези мачове ще бъдат регистрирани със служебен резул гат - под1]ерта Божилов, самото участие 
3:0 в полза на "зелените”, „„„„„„„ а първенството е голямо иостиже-

Изходът на мача и Навловац беше решен пет минути преди последния ^ ^ д , и там ~,й е придобил 
съдийски сигнал, когато домакините се възползваха 01 грешка па » аа по-пата-
защитата на "Младост". През целия мач ^.е^адският сн имаше
териториален превес в играта, а нападателите на зелените пропуснаха
да реализират редица голови положения. "■ "■

и 9 ГОДИНИ от смъртта
па
ИВАНКА 
СТАМЕНОВА 
от Мз.згош

Времето лекува болката, по в сърцата и паметта ни вечно ще 
пазим обичта и хубавите спомени за добрите ии родители и домакини. 
Ош шехнише най-мили: дъщери Нади и Сика, зешьоае Вана и Ноия и 
внуци

разпише сред голмайсторите, а шестия
Глигоров който получи топката в центъра на терена, изпревари 
футболисти на “Напредък”, включително и вратаря, Голеадата в този мач 
беше завършена от Айдинович.

гол

Минимална загуба

Тъжъи помен
На 9 октомври 2003 година се навършват ДВЕ 

ГОДИНИ от смъртта на 
НЕДЕЛНА ВАСОВ - Беба 
от Димитровград, 
родей в с. Долни Криводол

Да си спомним с обич за добрия човек. Поклон 
пред светлата му;памет! ■ Йа 
СъПру?а Димитричка и дъщеря шшиория

П.Р.



3 октомври 200312 &&Ъг€пг1»4?‘

Нова сорта МанчинПролетоска 
кига почемо с 
оранье, блокат

коперациюту у Къндину бару си стоеше дим... 
непооран. Питуйем бай Станою ещо не ору -Е й кво виде? 
и кво чекаю, а он ми рече: - Нищо! Ама баш ни-

- Знайеш ли бая Манчо, начул съм дека че що! Запустено полье...
посею ама некикву нову сорту слънчоглед. - А новата сорта.

- Па ква йе тая нова сорта? - питуйем га я. - Требе да ие ог мьрзе
- Знам ли . Кажу само се пооре и засейе и льивуту...

уйесен се овършеУ Нема кочанее, нема ре- - А, па туя сорту они прилагаш одавна: 
пенье, дибидус нищо не му се улага... очеш ли за жи го, за йечмик за ов ьс, чак

Сакао йоще да га питам кико че се очисти и сеното прибираоше зиме. 
от тпавуляците и бучунишът, ама си помие- - Значи, имаю богат опит. 
ли че ме вати за млого неграмотнога, та - Имаю га, ама с с паре су нещо тън- 
прегълтну това що сакао да га распируйем. кьи...

Цсло лето се навъртам из Къндину бару и - Епа не може и яре и паре...
попогледуйем кво праи новата сорта. Ис- - Море знайеш ли дека пролетоска

ниче оно запече, ама нали йе нова млого се зарадува! 
сорта, мислео на тия слънчоглед сушата ни- - Айде-де! 
що не може. Еве дойде йесен, народ варка да - Па реко си, ако им успеие тая нова 
прибере от пол вето що йе дал Господ, ама сорта, уйесен че си купим и я за надо- 
слънчогледат на коперациюту си стойи неп- годину. Остаремо с бабуту и вечимка не 
рибран. Оно и не знам кво требе да се приби- може да се търтимо по нивляците... 
ра. Слънчогледат искарал бой йедва до ко- - Е, ама ядъц! Тая сорта излезе ялова, 
лена, а питете му кико петопарци. Тува-там та могли не могли пак че се търтите... 
що пъркнуло по-високо исклюцаше пилища - Море мислим си нещо: що тия от ко- 

обраше дечища. Йедва чекам бай Ста- перациюту не върну на чивеци землюту, 
ною да га питам. Еве у петак даде Бог та се ем они нема да се муче, ем землюту нема 
зададе къмто пазарището. Щом ме виде, да лъжу!
упути се къмто мене и рече:____________________________________________________

- Знам, и я идо да га ви

на

типа кига

Шеговита народна песен
\ Хей, ей! Момче невеста валеше,

Имам невеста работна,

на хурка и на вретено 
дигу-ди! Иха!

- , Хей, ей! На дън си нишка теглеше,
на месец, мале, вретено, 
а на година клуоенце!
Хей, ей! Там дека булка предеше 
тежка я дремка нападна.

,/РХ Побила хурка у пепел,
' легнала сладко заспала!

Хей, ей! Пуста куделя дренова! 
Аодека се булка пробуди, 
тука си куделя никнала,

/'• . родила си дренки зрели!
’г \ ~ Кога се булка пробуди, 
г зрели се дренки наяде!

4ЙЙ& '

ИЛИ

Нашенски
историйки
Свирджия

Анекдоти
♦Италианският виртуоз Паганини се пошегувал само веднъж в 

живота си и то в минутите на смъртта си. Последното му желание 
било следното: "Искам моята мила цигулка да се постави в ковчега 
ми. Тя ще ми помага и след смъртта. Ще изсвиря на нея фантазия на 
сатаната и неговите чада, ако те намислят да ме разиграват.”

♦Прочутата френска артистка Рашел гастролирала в Петроград в 
момента, когато между Русия и Франция имало сериозни полити
чески усложнения, даже се говорело и за война. На прощалния обяд 
руските офицери изказали надежда, че следващия тост ще дигнат в 
Париж. "Това не е тъй лесно да се осъществи - възразила Рашел. - 
Франция не е тъй богата, че да угощава своите пленници с шам
панско!”

Привечер крадец се при
мъкнал до един магазин и за
почнал да стърже с пила ка- 
танеца на вратата. По това 
време край магазина минал 
някакъв човек и го попитал:

- Какво правиш тук, бе?
- Еве, свиря!
- Е, защо не се чува музи

ката?
- Ще се чуе утре! - спокойно 

отвърнал крадецът.

Куриоз
В Китай няма актриси!Записал: Александър Младенов

Между учениците на императорската театрална школа в началото на 
18 век имало една такава красавица, че царуващият в това време импер
атор Юнг-Чинг безумно се влюбил в нея и я направил своя съпруга и 
императрица.

В 1736 г. наследил го неговият син. чието 60-годишно управление било 
едно от най-мъдрите и справедливи в китайската история. В първата 
година след смъртта на Юнг-Чинг обаче императрицата-майка подбудила 
своя син да издаде едикт, с който се забранявало на жените да имат достъп 
до сцената. Тя постъпила така, защото не искала актрисите да й напомнят 
за нейното произхождение. Императорът изпълнил желанието на майка 
си и в 1737 г. било завинаги запретено изпълнението на женски роли от 
жени.

Злободневна

Бившите Тук ли се 

продават 

стълби?
Щом стъпи на улицата, срещна бившия кмет на градчето. 

Той му се оплака от ревматизма си, но не и от добрата си 
пенсия. След това се натъкна на бившия директор на едно 
неуспешно държавно предприятие, който му се оплака от 
проблемите на частната си фирма. Вървейки по-нататък, 
срещна бившия си учител, който му се оплака от бившите си 
ученици - били го забравили. А колко жестоко му се оплака 
неговата бивша съпруга! Не й плащал редовно алиментацията 
и затова нейната талантлива дъщеря била принудена да се учи 
тук, на изостаналите Балкани, а не в напредничавия Запад. 
Пътьом срещна и някои бивши актьори, бивши писатели и 
бивши красавици, които се оплакваха, оплакваха, оплакваха...

Разтърсен от многото оплаквания, влезна в една кръчмица, 
за да пооплакне с две-трм чашки мъката си за бившите пер
сони. Но вместо да се излекува, почувства горещо желание и 
той да бъде някакъв бивш и щом пристигна вкъщи, реши да 
бъде... бивш човек. Тота лно, завинаги! Слезе в атомното скри
валище, за да извърши това дискретно, ама там, вместо ск
ривалище, видя склад със стоки на една частна фирма. Гос
поди, помисли си той, не било лесно да си бивш кмет, ди
ректор, актьор, писател, съпруга, красавица..., ама било още 
по-трудно да станеш би вш човек!

Върна се в онази кр-ьчмица и всичко това за бившите пер
сони ми го каза на мен - бившия журналист.

От това време на китайските сцени женските роли се изпълняват от 
мъже в женски дрехи.

Един ден някой си чичо 
Иван взел стълба, сложил я 
върху оградата на чужда гра
дина и започнал да се изкачва

ЧУ •Народ
по нея, за да се спусне в гра
дината. Но го видял градина
рят и го попитал:

- Кой си ти и какво правиш

Народ - без род 
Народ - без корен 
Народ - без ствол 
Народ - без плод.тук?

- Аз... такова... продавам 
стълбата! - отвърнал бързо 
чичо Иван.

Народ - без памет народна 
Народ - без дума родна 
Народ - изгубен- Абе, тъпак такъв, тук ли 

се продават стълби?
- Епа, щом са стълби, те се 

продават навсякъде, където 
има високи огради! - оправдал 
се чичо Иван.

във времето и във простора
Народ - потънал

в летаргия и във умора 
Народ - от Цариброд!
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