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Премиерът Живкович посети Унгария

Подписани са
споразумения за
визите и за
малцинствата
Премиерите на Унгария и на Сърбия Петер Медеши и
Зоран Живкович подписаха в Будапеща спогодба
между Унгария и Сърбия и Черна гора за защита
правата на сръбското малцинство в Унгария и на
унгарското малцинство в Сърбия и Черна гора.
Премиерите Медеши и Живкович подписаха и
споразумение между унгарското правителство и
Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора за
условията за Пътуване на гражданите на двете страни.
(На 2 стр.)

Нови обвинения от Хагския трибунал

Обвинени генерали от
войската и полицията

‘Павкович, Лазаревич, Лукич и Джорджевич обвинени за
военни престъпления в Косово
Трибуналът в Хага повдигна обвинения срещу бившите
генерали на Войската на Югославия Небойша Павкович и Влади
мир Лазаревич и срещу полицейските генерали Сретен Лукич и
Властимир Джорджевич.
Те са обвинени за престъпления срещу косовски албанци през
1999 година. Небойша Павкович тогава е бил командващ Трета
армия на ЮВ, Владимир Лазаревич - комендант на Прищински
корпус, Сретен Лукич - комендант на полицейския щаб в Косово, а
Властимир Джорджевич - началник на ресора за обществена
сигурност в МВР на Сърбия.
Обвиненителният акт срещу тях, който бе подписан от Карла
дел Понте на 22 септември 2003 година и който бе потвърден на 2
октомври от съдията О Гон Квон от Южна Корея, бе държан в
тайна до 20 октомври.

В Буяновац е подписано споразумение за
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и Пчински окръг

ДОС ще участва на
президентските
избори
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Скупщината на Сърбия обсъжда
предложението за смяна на Наташа Мичич

Обвинения и хвалби

Депутатите в Парламента на Сърбия и вчера продължиха да
обсъждат предложението на трите опозиционни партии в страната Сръбската радикална партия, Социалистическата партия на Сърбия
и Сръбската народна партия - за освобождаване от длъжност на
председателя на Скупщината Наташа Мичич.
Опозицията обвинява Мичич в злоупотреба със служебното
положение. Опозиционните депутати подчертават, че Парламентът
е превърнат в “сервиз на правителството”, че с незаконни свиквания
на заседания и незаконни наказвания на депутатите председателят на
Лидерът на Демократическия Парламента е нарушавал Правилника за работата му, че си е
център и председателят на Скуп “затваряла очите” пред съмнителни гласувания на важни закони,
щината на СЧГ Драголюб Мичу каквито за Законът за труда, за лустрацията, за приватизацията...
нович миналия понеделник внесе в
(На 3 стр.)
Републиканската избирателна ко
мисия своята кандидатура за пре
зидентските избори в Сърбия, нас
рочени за 16 ноември. На прескон
ференция в централата на ДЦ
Мичунович заяви, че в това време
на делби той иска “да бъде прези
дент на всички граждани”. След то
ва, като кандидат-президент на
ДОС, той тръгна пеш към РИК,
придружван от премиера Зоран
Живкович и от членове на прави
телството, от министъра на отбрана на счг Борис Тадич и от пол_
председателя на сръбската скупщина Гордана Чомич. В шествието
до Народната скупщина се вклю
чиха и около сто членове и сим-

Мичунович
е кандидатпрезидент

Учреден е Националният съвет на
българите в СЧГ

Ниш - временно
седалище на НС

*3а председател с мандат от 4 години е избран Ангел
Йосифов, Александър Сотиров е един от двамата
потпредседатели ‘С малки изменения са приети Статутът и
Правилникът за работа на Съвета 'Носителят на листата
„Босилеград - Димитровград" Владимир Захариев напусна
(На 3 стр.)
учредителното заседание
* Документа подписаха Небойша Чович, подпредседател на
Правителството на Сърбия, Франсис О Донел, постоянен
представител на УНДП в СЧГ, Джефри Барет, шеф на
делегацията на Европейската комисия у нас, и
председателите на четири общини от Ябланишки и на
всичките седем от Пчински окръг. За развитието на
общините през следващите две години ще бъдат вложени
7,5 милиона евро, от които 6,5 ще дадат донорите, а един
Ще подсигурят местните управления
(На 3 стр.)

Долно Тлъмино в акцията „Училища на ръба на
съществуването"________ ________ ____

Поезия, радост и подаръци
(На 7 стр.)
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Вчера и днес

Хавиер Солана в Белград и Прищина
Високопоставеният представител па Европойскня съюз по въпросите па сигурността и
външната политика Хавиер Солана пристигна
вчера на двудневно посещение в Белград и
Прищина една седмица след започването на
прекия диалог между сръбското правителство и
представителите на космстскитс албанци.
Посещението па Солана в Белград съвпада с
новото изостряне иа отношенията между властите
в Сърбия, които подчертаха, че екстрадицията па
четиримата обвинени генерали за тях не е
“приоритетна задача”, и главния прокурор па
Хагския трибунал Карла дел Поите, която

на
настоява за последователно изпълняване
и
“поетите от тях международни задължения .
Цел на посещението на Солана е да преговаря с
властите па Сърбия и Черна гора за развитието па
отношенията с Европейския съюз във всички
сфери”. Вчера Солана се срещна с президента на
Сърбия и Черна гора Светозар Марович и с
премиера на Сърбия Зоран Живкович, а днес е в
Прищина, къдсто ще разговаря с президента па
Косово Ибрахим Ругова, с адмиписчраюра на
ООН Хари Холкери и с командващия силите иа
1-1АТО в Косово генерал Холгср Камерихоф

Георги Първанов се срещна с
Фини
_________

По-голяма активност
за Коридор №8
Събеседниците оцениха високо
равнището на политическите и
търговско-икономическите отнощения междуд вете страни. Гостьт
изрази очакване, че предстоящото
посещение на българския държа
вен глава в Италия ще придаде нова
динамика на двустранните отноше
ния във всички области.
Заместник-председателят
на
Съвета на министрите на Италия
подчерта стабилизиращата роля на
България в региона и нейната по
литика на добросъседство и сътруд
ничество. “Вашата страна може и

Подписани са споразумения за
визите и за малцинствата
(От 1 стр.)
Живкович подписа докумен
тите след като беше упълномо
щен от Съвета на министрите на
държавната общност Сърбия и
Черна гора, а на тържествената
церемония при подписването в
салона на Парламента в Будапе
ща присъстваха сръбският вице
премиер Жозеф Каса, послани
кът на СЧГ в Унгария Деян Янча
и други членове на нашата деле
гация, а от унгарска страна ше
фът на дипломацията Лаело Ко
вач, министърът в кабинета на
премиера Петер Киш, държавни
ят секретар за малцинствата
Вилмош Сабо, унгарският посла
ник в Белград и други.
На съвместната прескон
ференция след подписването

премиерът Живкович честити иа
Унгария успехите в процеса по
транзицията и предстоящото й
включване в Европейския съюз,
поради което Унгария е принудена след 1 ноември да въвъде
визи за нашите граждани. Той
изрази надеждата си, че твърде
скоро нашата страна ще бъде
свалена от черния шенгенски
списък, с което ще отпаднат и
причините за визов режим. Премиерът Живкович поздрави решението на унгарските власти
визите да се дават безплатно ида
са валидни за няколко пътувания
в срок от една година.
Унгарският премиер Петер
Медеши потвърди готовността
на Унгария да подпомогне Сърбия и Черна гора да се включи в

ЕС. Той посочи, че с разговарял с
премиера Живкович и за икономичсското сътрудничество, обстановката в региона и по други
въпроси,
И двете страни сс съгласиха да
положат съвместни усилия в
най-скоро време да бъде завършепа автомагистралата Белград-Будапеща, да се подобрят
железопътните връзки и да се
възстанови въздушният транспорт.
След разговорите с унгарския
си колега премиерът Живкович
посети седалището на Местното
самоуправление на сърбите в
Унгария и зданието Текелианум,
в което през 1826 година е
сформирана Матица сръбска,

Премиерът Живкович за обвинението

Удар срещу реформите в Сърбия
Обвинението, повдигнато срещу четиримата генерали от армията и полицията, представлява удар
срещу реформите в Сърбия, заяви сръбският премиер
Зоран Живкович. Според Зоран Живкович не бива да
се очаква бърза реакция от страна на властите в
смисъл на арестуване или предаване на Трибунала в
Хага във връзка с тези обвинения. Живкович добави,
че отговор ще даде Националният съвет за сътрудничество с Трибунала, тъй като “правителството има
по-важна работа”. Живкович потвърди, че при
неотдавнашното си посещение в Белград главният
прокурор на Трибунала Карла дел Понте е донесла

тези обвинения, но той е отказал да ги подпише,
В изявление цитирано от белградските медии премиерът Живкович посочи, че повдигнатите от Трибунала в Хага обвинения представляват “нарушение”
на споразумението между международната юрисдикция и Белград. Според Живкович прокурорът Карла
дел Понте е постигнала споразумение с убития през
март сръбски премиер Зоран Джонджич, че Трибуналът в Хага вече няма да повдига обвинения срещу
граждани на Сърбия, които са изпълнявали “командни
функции”,

Министър Свиланович
в Индия и Индонезия

Среща на
бизнесмени
Бизнесделегация на Сърбия и
Черна гора, придружена от вън
шния министър Горан Свилано
вич, пребивава в Индия и Индо
незия.
Нашите бизнесмени са имали
няколко успешни и полезни
срещи с индийските си колеги.
По думите на и.д. секретаря иа
отбора за икономически връзки
с чужбина към Стопанската ка
мара на Сърбия Оливера Киров,
министър Свиланович е изнесъл
твърде вдъхновено експозе пред
членовете и ръководството на
Федерацията на индийските ка
мари - най-голямата асоциация
на бизнесмените в тази страна.
От Индия нашата делегация
ще отпътува за Джакарта на
посещение в Индонезия.

Погребан Алия Изетбегович
Тленните останки на бившия член на Председателството на Босна и
Херцеговина Алия Изетбегович бйха погребани в сряда в Сараево, с
религиозни и държавни почести. В Мариндвор говориха политичес
кият последовател иа Изетбегович Сулейман Тихич и висшият пред
ставител на международната общност в БиХ Педи Ешдавън, а на
траурното събрание говориха председателстващият Председателст
вото на БиХ Драган Чавич, председателстващият Съвета на мини
стрите АднанТерзич, командващият войската на Федерацията генерал
Атиф Дудакович и др. В траурното шествие от Мариндвор до гро
бищата “Ковачи” се включиха 150 хиляди босненци.

жанфранко

Има основание за оптимизъм

България разчита много на италианското председателство на
Европейския съюз, в рамките на което има амбицията да затвори
две глави от преговорите с ЕС. Това заяви президентът Георги
Първанов по време на срещата си с вицепремиера и външен
министър на Италия Джанфранко Фини, който бе на посещение в
София. Президентът отбеляза, че за България е важно да
приключи преговорите с Европейския съюз през 2004 година в
рамките на мандата на сегашната Европейска комисия.
„Настоящото равнище на преговорите ни дава основание да сме
оптимистично настроени за крайния резултат", каза още Георги
Първанов.

За по-голяма актиност в реализацията на проекта за Коридор №8
от страна на Италия и България
призова президентът Георги Първанов на срещата си със заместникпредседателя на Съвета на минист
рите на Италианската република
Джанфранко Фини, стана ясно от
съобщение от прессекретариата на
държавния глава. Проектът е прио
ритет и за двете държан. По думите
на Георги Първанов, Коридор N3?
ще има не само позитивни иконо
мически последици за региона, но и
ще придаде повече стабилност и сигурност на държавите, през които
преминава.

трябва да бъде мост и къ, държавите от ОНД , добави Джанфранко Фини. Той посочи също, че Европейският съюз се нуждае от Бъл
гария и европейската интеграция не
може да бъде пълна без включва
нето на България и региона. “Като
председател на ЕС, Италия ще нап
рави всичко възможно, за да подк
репи българските амбиции”, потвърди Джанфранко Фини. Той е
обърнал важно внимание на диску
сията в рамките на Междуправите
лствената конференция по Европейския конституционен проект и
подчерта желанието на Италия за
запазване на националната иденти
чност в бъдеща Обединена Европа.

Правата на трудещите се
В нов доклад за България, съз
даден във връзка с представянето
на търговската политика на стра
ната на 15-17 октомври в Световна
та търговска организация, Между
народната конфедерация на свобо
дните търговски сдружения (1СРТ11) отбелязва продължаващото
неспазване на основните правила
на световна организация на труда,
които България е ратифицирала.
1СРТ11 призовава българското
правителство да хармонизира тру
довите стандарти в страната с ме
ждународно признатите такива.
Докладът отбелязва, че български
ят Кодекс на труда предоставя сво
бода на сдружаването на всички ра
ботници, докато държавните слу
жители попадат под друг, отделен
закон, който ограничава техните
права. Притесняващо е и нараства
нето на временните трудови дого
вори, което не подлежи на санкция
от страна на Трудовия кодекс. Има
чести случаи на дискриминация и
изблици на неприязън срещу чле
нове на синдикати, като членове на
тези трудови организации са пре
мествани, понижавани и уволнявани.
Докладът показва, че правото
на колективно договаряне често не
се спазва на практика. В малки и
средно големи предприятия колек
тивното договаряне е отчасти зат
руднено. Съществуват няколко ог
раничения за стачки в закона. Ня
кои групи от работници в публи
чния сектор (енергетиката, кому
никациите, здравната сфера) са ли
шени от право на стачки. Държав
ните служители имат правото да
участват единствено в символични
стачки.

Докладът отбелязва, че има раз
личия в заплащането между мъже и
жени, а също така, че се наблюдава
концентрацията на жени в експорт
но ориентираната шивашка индуст
рия, където 88 процента от рабниците са от нежния пол, като те ра
ботят и извънредно, нощем, което е
често срещана прктика, като този
труд не се заплаща допълнително.
Около 6% от децата между 5 и 17
години работят, повечето от които
в частния “сив” сектор, при това без
договор. Трудът на деца, който не
се заплаща, също е често срещано
явление, което се случва най-често
в домашни селски стопанства и у
дома. Най-неприятните форми на
детски труд, които съществуват в
България, са просията, проституци
ята и рисковите видове детски труд.
Освен това България продължава
да е транзитна територия за трафик
на хора (предимно жени и деца) за
целите на насилствената проститу
ция.
Докладът призовава към серия
от мерки, които да бъдат взети от
правителството, за да бъдат спазе
ни международните стандарти на
труд. Това включва и мерки за спаз
ване на свободата на сдружаване и
правото на стачкуване. Правител
ството трябва да играе по-активна
роля в борбата с дискриминацията
на жените, а също така и да увеличи
възможностите за преквалифици
ране на жените. Нужно е българ
ското правителство да работи с
Международната организация по
труда (1ЬО) по проблемите, свър
зани с детския труд и да вземе мер
ки срещу трафика на жени и деца с
цел проституция.
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Обвинения и хвалби
(От 1 стр.)
Вицепремиерът Чедомир Йованович каза, че го учудва факгьт, че някои от участниците в
промените от пети октомври сега
се обединяват с победените тогава сили и посочи, че е невъзможно страната да се реформира
с онези, които са я унищожили,
че единствената им цел е борбата
за власт.
Председателката на Парламента Наташа Мичич каза, че вече
две години вижда как ДСС се

съюзява с “червено-черните” и
ги попита нима очакват, че ще
вземат и техните гласове,
Премиерът Зоран Живкович
апелиРа към всички парламентаРни паРтии Да не чакат изборите,
а да зап°чнат да работят за общите Чели- Според него иезабавно тРя®ва Да започне доближаването Д° ЕС, обсъждането на
реформените закони, решаванет0 на проблема във връзка с Космет’ борбата срещу организираната престъпност...
Премиерът Живкович каза,

че всичко което Наташа Мичич е
направила председател на Пар
ламента заслужава похвала и че
всичк0> каквото е правила е било
“част от общата политика”, провеждана от правителството.
Парламентарният дебат по
въпРоса започна миналата седмиИа. а на заседанието трябва да
бъДат обсъдени 15 въпроса, вкл<°чително и предложението за
гласУване на вот на недоверие на
пРавителството на Зоран Живкович.
Д° набирането на този брой на
вестника обсъждането не беше
приключило.

„МИР” ще струва 7,5 милиона евро

(От I стр.)
Миналия петък в Буяновац
беше подписано споразумение за
изпълнение
на
програмата
“МИР” - документ за напредък и
обновление на 11 общини от Ябланишки и Пчински окръг, коя
то, както беше подчертано, ще
ускори значително развитието
на тази част на страната. Доку
мента подписаха Небойша Чович, подпредседател на Прави
телството на Сърбия, Франсис О
Донел, постоянен представител
на Развойната програма на ОН
/УНДП/ в СЧГ, Джефри Барет,
шеф на делегацията на Евро
пейската комисия в СЧГ и пред
седателите на четири общини от
Ябланишки и на всичките седем
от Пчински окръг: на Войник,
Медведжа, Лебане, Лесковац,

Прешево, Търговище, Буяновац, Враня, Владичин хан, Сурдулица и Босилеград.
За реализирането на “МИР”
през следващите две години ще
бъдат вложени 7,5 милиона евро,
от които 6,5 млн евро ще
подсигури Европейският съюз, а
останалите- общините. Проек
тът ще се направлява от Евро
пейската агенция за реконстру
кция /ЕАР/, а ще бъде реали
зиран от УНДП, разбира се, със
съдействието на Правителство
то на Сърбия и на посочените
общини, в които живеят над 460
000 жители.
В присъствие на представители на неправителствени органи
зации и на многобройни журналисти беше подчертано, че реа
лизирането на “МИР” трябва да
допомогне стратегията за смек-

Казаха
Небойша Чович: След като подчерта, че от есентта на 2000-та година досега в общините Буяновац, Прешево и Медведжа е извървян опасен и
труден път, че там са реализирани много проекти и
че само Координационното тяло, чиито председател е той, е вложило около 46 616 000 евро, Чович
подчерта, че е “доволен от начина на решаването
на кризата в южната част на Централна Сърбия,
който стана парадигма, образец как да се решават
кризите в други страни по света”. Но, както допълни той, не напълно е доволен от постигнатото.
- Като се имат предвид усилията, които положихме, ние очаквахме да бъдат създадени условия
за дългосрочна стабилност. За жалост, ние сме
свидетели на това, че имаше опити за създаване на
несигурно положение. Имаше въоръжени провокации, сплашване на гражданите, имаше експлозии в квартири на полицаи от мултиетническия
състав, убийства на служители на Агенцията за
разузнаване и сигурност и на жандармерията,
нараняване на хора. Добре е, че доброжелателните
сърби и албанци се стремят за укрепване на междунационалното доверие...

чаване на сиромашията и изоста
налостта в района. Затова, както
беше подчертано по време на
представянето на програмата, ще
се настоява местните самоуп
равления да имат кадрови и тех
нически възможности да оказват
по-добри услуги на населението,
да укрепва отношението между
гражданите и общините, като
гражданското общество взима ре
шения за развитието на общи
ните. Разбира се, това може да
стане при условие, че се реали
зират различни проекти, преди
всичко в областта на инфраструк
турата. От значение е и това, че
решенията ще бъдат взимани при
пълна прозрачност, гражданите
пряко ще участват в процеса на
дефинирането на развойните
проекти, ще се сближават етниче
ските групи в окръзите и ще се
създават условия за подсигурява
нето на повече работни места. Но
основната цел на програмата е,
както подчерта г. Донел, тя да
допринесе за прилагането на ст
ратегията за смекчаване на изос
таналостта и сиромашията. Той
смята, че с укрепването на мо
щностите в общините и чрез
децентрализацията на властта ще
бъде повишавана и политичес
ката стабилност в миогонационалния район.
За да може да започне реали
зирането на програмата, в общи
ните ще бъдат формирани развой„и фондове, в които ще бъдат
насочвани средствата от донациите, както и комисии, които
ще одобряват проектите.
В.Божилов

Но ако ме попитате дали моите страхове са
по-голями от очакванията и надеждите ми, с удоролствие ще кажа, че кризата в региона отпреди годши вече ПрИПадлежи на миналото,
Джефри Барет:- Програмата “МИР” има символичи0 значение и тя означава, че в този регион
ТрЯ(5ва да има МИр. Тя ще бъде прилагана от “основата към върха” - гражданите в общините сами
ще определят кои програми са приоритетни за тях
и сами ще решават и избират кои проекти ще
реализират. Но общините не само че ще бъдат саМОСТОятелни, и по този начин ще се достигне деце11Трализация на властта, но ще трябва и да си
СЪХруДНИчат помежду си.
франсис О Донел: Програмата “МИР” има перспектива. Подпомагат я ОН и ЕС- две силни оргализации, които имат значителна роля в междунарОДцото развитие. В географско отношение Евр0Ла е сравнително малка, но в икономическо тя е
ТВЪрДе силна. Това се потвърждава и от факта, че
55,,а ^ от цялата днешна помощ в света идва от
нея ^ подпомагането на Южна Сърбия ние под-:
помагаМе и европейските интеграции. Ние днес
действаме на местно ниво, но целта ни е да стигнем
до обща глобализация в света.

Ниш - временно
седалище на НС
(От 1 стр.)
Националниятсъветнабългарс“гЛЩГВ° вдъРжавната
“5
Сърбия и 1ерна гора найге еше учреден. На заседание™ в Нв“ ”инал,ия пе™ "Рисъсот общо 21 члена на
Съвета и те дадоха клетва. Бурните
дискусии започнаха още в самото
начало когато на дневен ред дойде
Правилникът за работа, понеже
имаше две мнения по въпроса дали
наи-напред да се разисква и гласува
Правилника или Статута, който е
най-висшият нормативен акт на
Националния съвет. Мнението на
представителя па Министерството
за малцинствени и човешки права
Весна Митрич беше, че ако става
„
дума за общ нормативен акт, които
произтича от Статута, тогава е ло
гично най-напред да се приеме Статутът, а ако се касае за правилник

на учредителното събрание, тогава
може и обратното.
След приемане на правилника
започнаха разисквания за Статута
на НС. Владимир Захариев предложи няколко изменения на текста:
да се избере един, а не двама под
председатели; решенията да се вземат при наличието на две трети от
членовете на съвета, а не с просто
мнозинство и избирането на председател и подпредседател на Съвета да бъде с тайно гласуване. Но
повечето от членовете не се съгласиха с това и приеха предложените в Статута разпоредби. От
предложенията на Захариев бе
прието само това председателите
на комисиите на НС да са от редовете на Съвета, с изключение на
ръководителите. Тогава Захариев,
заедно с група членове на НС от
листата
“Босилеград-Димитровград” напусна учредителното засе-

дание.
„ап^ахме7аадаТето“едов’олни
от факта, че дадохме 7-8 предложения за изменения на Статута, но
почти никое от тях не беше прието.
Смятам, че най-важно е председателят и подпредседателят на НС да
се изб
с тРайн0 гласуване, н0 бях
готов на компромис' ак0 6еше
ПрИет0 поне Статутът да се гласува
СдВе трети от членовете на НС. Ние
се ^бърнем към Върховния съд
г правата си
в Белград,
за да защитим
- изяви Захариев пред журналистите
След като председателстващият
. „ай.ВЪЗраст„ият член „а НС д-р
симеон Васов констатира, че повечето членове на листата “Босилеград . дИМИтровград” са напуснали
заседанието, Статутът бе приет с 13
гласа “за” и 1 “против”. За председател на Националния съвет бе
избран д-р
Ангел
Йосифов от
Димитровг
рад, носител
на листата
“Възражда
не”, за ко
гото гласу
ваха 13 чле
нове. Йоси
фов предло
жи на това
заседание да
бъде избран
само един от
двамата
подпредсе
датели, за да
“даде шанс
на групата
на Захариев” да предложи свой кандидат. След това за подпредседател
беше избран Александър Сотиров
от Босилеград, а за секретар
Николайча Манов, който не е член
на НС.
-Не ме учудва това, че сме изпаднали в такова положение, понеже и
тази вечер стана ясно колко сме готови за договаряне и компромиси,
Но най-важното е, че Националният съвет е легитимен, ще го регистрираме и ще продължи да работи. Имаме подкрепата на много
наши сънародници от страната и
чужбина - каза Йосифов,
Членовете на НС на българското малцинство в СЧГ се договориха
временното седалище на Съвета да
бъде в Ниш, в издателство “Братство”, а в Димитровград и Босилеград да бъдат открити офиси на
Съвета,
М. Тодоров

Днес и утре в Белград

Кръгла маса за правата
на малцинствата
Днес и утре в Белград ще се проведе кръгла маса на тема “Демок
ратичният преход и положението на етнокултурните малцинства в Юго
източна Европа”.
Както ни осведоми магистър Михаил Иванов, който ще участва в
работата на кръглата маса от името на Националния съвет на българ
ското малцинство, разискванията, които ще се водят, са резултат от
дългогодишната работа върху проекта “Развитие на демокрацията на
човешките права и защита на националните и етническите малцинства в
Югоизточна Европа”. Основа на дискусиите ще бъдат разисвканията на
специалисти по тези въпроси от региона и от Сърбия и Черна гора.
Ще бъдат дискутирани няколко теми, между които: Мултинациопалната култура и държавите в Югоизточна Европа; Положението на
националните, етническите и общностите по вероизповедание и регио
налното сътрудничество в Югоизточна Европа; Европейските стандарт
за защита на националните малцинства, тяхното внедряване и механизми
на контрол.
Целта на кръглата маса е преди всичко да бъдат уточнени-пцстигнатите резултати във връзка с положенеието, правата и запазването на
етнокултурната идентичност на малцинствата в Югоизточна Европапрез
периода 1989 - 2003 г., който за много от страните в тази част на Европа е
преходен.
Кръглата маса се организира от Центъра за изследване на етносите с
директор м-р Горан Башич и председател на Съвета проф. д-р Воислав
Становчич.
‘
А. Т.
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Реагирания на политически партии по повод
обвиненията от Хага

Сътрудничество без
изнудване
•Мнозинство от партиите са за сътрудничество с Трибунала
но са против постоянния натиск
Новите обвинения от Хагския фереиция, че от Трибунала
срещу
четирима пристигат пови обвинения, като
трибунал
сръбски генерали предизвика че ли само между сърбите е имаразлични реакции сред иолити- ло злодеи, което не е точно,
ческите партии. Мнозинство от
Движението за демократичетях са за сътрудничество с Три- ска Сърбия подкрепя Национал
бунала, но са против всеки на ния съвет за сътрудничество с
Трибунала и очаква той да вземе
тиск от Хага.
Председателят на Политичес- рационални решения по повод
кия съвет на Демохристиянската обвиненията срещу четиримата
партия Милан Ст. Протич смята, генерали,
Председателят на тази партия
че е необходима единна политика на държавата по отношение Момчило Перншич оцени, че след
като изгуби доверието на гра
Хагския трибунал. Според него жданите и в Скупщината, правитетрябва да сс намери подходящ лството сега губи доверието и на
отговор чрез различни диплома- международната общност. Той заятически действия на всичките ви, че за новите обвинения се е знавлиятелни политически факто- ело 01Ае пРез апРил Т-Гм " препо
ръча на премиера на Сърбия и на
ри.
министъра на полицията “да не се
Генералният секретар на шегуват и да не се отнасят несеДемократическата алтернатива рИ03Н0 към Хагския трибунал”.
Игор Йовичич заяви на прескон-

Кирил Младенов, председател на ОО на СРС
в Димитровград:

Томислав Николич ще
посети Димитровград

_ Предизборните кампании на кандидатите за президентите на Сърбия
стават все по-интензивни. Кандидатът на Сръбската радикална партия
Томислав Николич миналия уикенд проведе митинг в центъра на гр.
Пирот. Според думите на лидера на димитровградските радикали Кирил
Младенов, на иего са присъствали и около 300 димитровградчани.
Младенов добави, че по време на кампанията си Томислав Николич ще
посети и Димитровград, но датата за това все още не е определена.
Б.Д

Димитровград

Над 300 подписа
за кандидата на

дос

ДОС за Димитровград организи
ра събиране на подписи за д-р
Драголюб Мичунович, кандидат за
президент на Сърбия. Само за
няколко дни са събрани над триста
подписа, а подписката продължава.
По инициатива на ОО на Демо
кратичната алтернатива е органи
зирано събиране на заверени в съда
подписи в подкрепа на Мичунович,
които ще бъдат приложени при
внасянето на кандидатурата му в
Избирателната комисия. От ДОС в
Димитровград съобщиха, че освен

В офиса на ОО на

Мичунович за президент на
Сърбия. Само за няколко дни
кандидатурата на общия
кандидат-президент на
коалицията ДОС в Сърбия е
била подкрепена от над 300
Души.

подписите на всички председатели
на членките на ДОС в Димитров
град, в подписката фигурират и
имената на около 40 граждани. Ве
роятно подкрепата би била по-голяма, ако тази инициатива беше
обявена публично, а не само сред
членовете па ДОС.
А.Т.

Димитровград

ГСС се
готви за
избори
ОО на ГСС в Димитровград ще
призове гражданите на Димитровград да гласуват на предстоящите
избори за Драголюб Мичунович,
защото смятат, че значението на тези избори не е по-малко от тези
през 2000 г. и защото трябва да се
реши дали Сърбия ще върви напред
или ще се върне там, където беше
преди три години. То ва е заключението от заседанието на Общинския отбор на ГСС в Димитровград,
проведено тези дни.
ГСС в Димитровград обсъди и
събитията във връзка със заседанеито на Народната скупщина и

искането за смяна на Наташа
Мичич. Както е известно, тя е един
от подпредседателите на ГСС и за
това димитровградската организа
ция категорично застава в подкрепа
на Мичич, считайки, че тя добре се е
справила като председател на пар
ламента на Сърбия в трудните за
страната моменти.
Общинският отбор на ГСС излезе с определено становище и във
връзКд с учредяването на Националиия съвет на малцинството, по
време на което взе активно участие,
Беше констатирано, че независимо
от опита за обструкция отстрана на
тези, които не подбират партньори
и се стремят да спрат и да унищожат
всичко, което може да доведе до
положителна промяна в живота на
малцинството, все пак Националният съвет ще успее да се справи с
трудните проблеми, които години
наред чакат решение,
А.Т.

/Други пишат

Независимите синдикати в
Сърбия подготвят
____

Косово е наводнено
Генерална стачка от нелегално оръжие

Независимитс синдикати в Сърбия ще
организират генерална стачка, с която
ще поискат разпускане на правителството и провеждане на предсрочни парламентарии избори.
Това допълнително ще усили натиска
върху кабинета на Зоран Живкович, кой
то тези дни трябва да се сблъска и с вот за
доверието към правителството в Скуп
щината на Сърбия с непредвидим резултат.
Освен сваляне на кабинета на Живко
вич, Съюзът на независимите синдикати
иска и изменения в модела на приватиза
цията в Сърбия с цел да се защитят пра
вата па служителите и да се предотвратят
злоупотреби от страна на новите собствсници.
Нсзависимите синдикати са насрочили
генералната стачка за 29 октомври.

Амнистията за предаване на нелегално притежавано
то оръжие в Косово не даде резултат, въпреки че кам
панията се ползваше с голяма публичност, пише в По
литика”, позовавайки се на оценката на Лондонския институт за война и мир.
Едномесечният проект, завършен на 1 октомври, при
ключи с предаването па 155 единици нелегално притежаваио лично оръжие Счита се, че съществуват наймалко 400 000 единици. Институтът за международни
проучвания в Женева през юли публикува изследване,
според което 65% от домакинствата в Косово притежа
ват лично огнестрелно оръжие. Ръководителят на Ме
ждународната кризисна група в Косово Алекс Андерсън
нс с изненадан от факта, че толкова малко количество
оръжие е предадено по време наа кампанията. Той го
отдава на това, че косовските албанци още не са сигурни
дали няма да се наложи да се борят за независимостта си.
Според думите му “албанците ценят всичко сторено от
1999 година насам, но нямат много вяра в намеренията на
международната общност относно окончателния статут
на Косово”, допълва “Политика .

Църквата в подкрепа на научните изследвания

ДСС Босилеград
продължава акцията

Предстоят нови
съвместни проекти Подписи
Неотдавна “Братство” осведоми
своите читатели за излизането от
печат на обемистата научна монография “Паяците в Сърбия” - съвместен труд на сръбски и българ
ски специалисти и на издателски
къщи от двете страни. Част от тиража беше осветен и от сръбския
патриарх Негово Светешейство
росподин Павле. Миналата седмица в навечерието па тазгодишния
Панаир на книгата в Белград,
проф д_р Божидар Чурчич, чуждестранен член-кореспондент на
Българската академия на науките,
посети патриарх Павле и му връчи
един екземпляр от монографията
със специално посвещение. Църковният глава даде своята благословия и насърчение на учените да
продължат изследвания като тези и
занапред.
По този повод попитахме д-р
Чурчич дали и в бъдеще трябва да
очакваме подобни съвместни изяви.
- Да, съвсем скоро предстои
отбелязването на 150-годишнината
от учредяването на Лицея в Крагуевац през 1853 година, които
впоследствие прерасна във Велика
школа - днешният Белградски уни-

П за вот на
недоверие
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верситет. В белградската Велика
школа през втората половина на
XIX в. са получили виеше образование МНОзина младежи от България, която тогава е била още под
османско владичество.
Д-р Чурчич оповести,- че с техните колеги от България им предетой изработване и осъществяване
на редица общи проекти в рамките
на начинанието “Човек и биосфера” на УНЕСКО. Националните
комитети на двете държави поддт>ржат активни кооперативни
връ3кИ в това отношение.
С. К.

В Общинския съд в
Босилеград и в Окръжния във
Враня приключи
разискването по делото за
Голи Оток

Глоба за обида
* Главният редактор е освободен от
отговорност, а авторът на статията не е
обвинен за клевета, а за обида
Общинският съд в Босилеград, а неотдавна и
Окръжният съд във Враня, се произнесоха по
делото за клевета в печата, образувано по частна
тъжба на д-р Драган Андонов срещу Иван Николов
и Димитър С. Димитров от Босилеград. Първият бе
изправен в съда като главен и отговорен редактор
на списанието “Бюлетин”, а вторият като автор на
статията “Нашинец” - чист политически плагиат”,
публикувана в списанието през септември 2001 го
дина.
В статията си Димитров беше написал и след
ното: “Жизнената и политическата биография на
прочутия босилеградски лекар д-р Драган Андонов
е много добре известна на всички босилеградчани.
Той е типично ”дете на комунизма” и достоен син на
блаженопочившия комунистически съдия Иван
Андонов, който на оня свят отнесе греховете и
проклятията на поне 180 невинно осъдени босилег-

Въпреки че тази акция трябваше
да приключи до 15 този месец, ОО
на Демократичната партия на
Сърбия в Босилеград продължи да
събира подписи в подкрепа на
инициативата на партията за вот на
недоверие на републиканското
правитлество и за насрочване на
предсрочни парламентарни избори.
- Изключително сме доволни от
отзива на гражданите, които досега
^ подкрепили инициативата със
своите подписи, каза Владимир
Захариев, председател на ОО на
Дсс и председател на ОС. Той
подчерта, че до централата на ДСС
вече са изпратени 1550 подписа.
Миналата седмица Общинският
отбор е организирал трибуна в рамките на акцията на ДСС, на която са
говорили народният представител
Марин Стаменкович и шефът на
избирателния щаб на ДСС за
Пчински окръг Ненад Неделкович.
П.Л.Р.

радчани по линията на Информбюрото и издържали
дългогодишни наказания на Голи Оток”.
Докато д-р Андонов беше убеден, че в печата е
изнесена клевета, а Димитров смяташе, че написа
ното е точно, Николов докрай отстоя твърдението
си, че като главен редактор не е арбитър и станови
щата на гражданите, които пишат в “Бюлетина”, не
са и становища на редакцията.
Съдебният съвет в Общинския съд в Босилеград,
начело със съдията Драган Янев, беше изправен
пред сериозно предизвикателство. Той посвети
особено внимание на написаното за Голи Оток, като
разпита множество свидетели, на които някои от
силните на деня по онова време са свързали съдбата
им с Имформбюрото и с Голи Оток. Съдът в
Босилеград оправда главния редактор и не прие и
искането на Андонов да бъде спряно излизането на
списанието. Същевременно констатира, че Дими
тров не е виновен за престъпление, свързано с
клевета, а за нанасяне на обида и го глоби с 3 500
динара.
По делото, което предизвика интерес не само
сред босилеградската общественост, се произнесе и
Окръжният съд във Враня. Разглеждайки жалбите
на Андонов и Димитров, той констатира, че Об
щинският съд в Босилеград е утвърдил изцяло и
правилно фактическото състояние. Потвърждайки
присъдата от първа инстанция, Окръжният съд
само увеличи глобата на Димитров и сега той вместо
3 500 трябва да плати 10 000 динара.
В.Б.
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На граничния пункт -Рибарци"

Д-р Боян Давитков, председател на ОС в
Димитровград:________________

Отново ще има обмитяване

Още не е
определен
фалитен
управител
на ГИД

Ц градска община.
Щ От съда също
пункт отново да бъдат обмитявани.
:•
Щ така
са
- С новото решение е премахната една голяма
Щ препоръчали
И
неправда към жителите на Босилеградска община,
Щ той да не е рабо
1тя тил в ГИД. Прокоито са били принудени за внасяне на стоки от
Щ ведени са разгоБългария на стойност над 100 долара да отиват в
щ вори по тази
други митници, отдалечени на около 200 километЩ тема с определера, за да им се обмити внесената стока, - казва
I ни хора в ДимитЗахариев.
■ ровград, но мито
I един от тях засеС възвръщането на компетенциите на грани
В га не се е съгла“Местното самоуправле
чния пункт “Рибарци” ще се интензивира транзи
В сил да поеме татът на стоки през Босилеград, от което ще имат ние още не е определило кой
и зи
длъжност.
да
бъде
фалитен
управител
Боян Давитков
полза и населението, и общината.
“Договорихме се
на предприятието за каучу
те
все
пак да по
кови изделия ГИД в Димит
П.Л.Р.
ровград. Скупщината на акционе мислят още малко по въпроса”,
рите на ГИД осведоми общинското изтъкна председателят Давитков и
ръководство, че няма свой кан добави, че все пак не бива да се
дидат за фалитен управител”. Това ангажират млади хора, дипломира
изтъкна в началото на тази седмица ни икономисти или юристи, които
председателят
на
ОС
в нямат трудов опит в тази сфера.
Не е определен краен срок за на
Димитровград д-р Боян Давитков.
Той добави, че и.д. директорът значаването на фалитен управител
на предприятието Иван Марков е в ГИД от органите на местното са
платил необходимите такси в моуправление. Това обаче не озна
Търговския съд в Ниш, за да може чава, че тази процедура ще продъл
да бъде открита фалитпа процеду жи дълго време, тъй като при липса
какъвто е случаят и с тяхната предприятието, които ежедневно ра. Според д-р Давитков Търговс па предложение от местното
фирма. Той се надява, че специа се увеличават. “Освен за купува кият съд е препоръчал бъдещият самоуправление Търговският съд
сам ще реши въпроса.
лният консултант скоро ще бъде нето на ”Бор”, ние разговаряхме фалитен управител на предприя
тието да е икономист или юрист и
Б.Д.
готов с приватизационната прог с представителите на “Склавона” по възможност да е от Димитроврама.
и за възможностите те да вземат
Поради несъстоятелност ма фирмата под наем или пък на
шините в “Бор” са спряни преди шето предприятие да извършва
две години. Предприятието беше определени услуги за тях. Очак Сръбско-български икономически отношения
посетено от представители на ваме представителите на белг
частната белградска фирма “Ск радската фирма скоро да ни ос
лавона”, която проявява интерес ведомят за намеренията си”,
към купуването на босилеградс- казва директорът и пояснява, че
кия цех. Потенциалните купу инициатори на разговорите ме
вачи разгледаха предприятието, жду представителите на “Бор” и
Бизнисмени от Сърбия и Бъл ските бизнесмени ще разговарят
като се запознаха с неговите “Склавона” са председателят и
производствени и кадрови потен подпредседателят на ОС в гария във вторник откриха във и за възможностите за съвместно
циали. Йорданов подчертава, че Босилеград Владимир Захариев Валево тридневен икономически навлизане на техни фирми на тре
форум, на който ще разговарят ти пазари. В рамките на форума
ги е осведомил и за дълговете на и Александър Александров.
Йорданов подчерта, че работ за свободната търговия и за въз беше открита и изложба на по
ниците в “Бор” (над 100 души) можностите за български инвес вече от 20 български компании,
очакват фирмата им по-скоро да тиции в процеса на приватизация които проявяват интерес към
писмо на Н. Новкова
на сръбски компании, съобщиха сътрудничество със сръбски ко
бъде приватизирана.
медиите. Сръбските и българ мпании.
П.Л.Р.

Неотдавна в Държавен вестник излезе решение
на Управлението на митниците, с което е отменено
решението отпреди две години за премахване на
компетенциите за обмитяване на стоки на гра
ничния пункт “Рибарци". Въз основа на него-там
отново може да се извършва обмитяване на впесени от чужбина стоки, чиято стойност надвишава
100 щатски долара.
Владимир Захариев, председател на ОС, казва,
че общинските съветници няколко пъти са отп
равяли искания - най-напред до Съюзното, а след
това и до Републиканското управление на митниците, с които са настоявали стоките на граничния

„Бор" - Босилеград
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Чакат да ги вземат под наем
или да ги приватизират
Държавната Агенция за при
ватизация назначи специален
консултант от Института за па
зарни изследвания от Белград,
който трябва да извърши пов
торна оценка на имуществото и
на дълговете на босилеградското
предприятие “Бор”. Очаква се
след това отново да бъде изгот
вена програма за приватизация
на фирмата.
Симеон Йорданов, директор
на дървообработвателното пре
дприятие, казва, че Агенцията
назначава такова лице винаги
когато предприятията, включени
в процеса на приватизация, имат
отрицателен финансов баланс,

По повод отвореното

ЦХФ може би и в
Димитровград?

По повод статиите в “Братство” бр. 1968 от Ю.Ю.и бр. 1969 от
17.10.20Ш. година, в които правите анализ на дейността на местното
самоуправление в Димитровград във връзка с ангажирането на ЦХФ
в община Димитровград и по повод отвореното писмо на г-жа Нада
Новкова, с цел за цялостно информиране на Вашите читатели Ви
уведомявам следното:
Въпреки че в своя отговор началникът на Пиротски окръг г-н
Драган Милосавлевич вече поясни процедурата, искам да предоставя
и следните данни:
- Канцеларията на ЦХФ в Ниш е задължена за реализиране на
ЦРДА програмата (възстановяване на общността чрез демокра
тична акция) в Нишавски и Пиротски окръг.
- Реализацията на Проекта ЦРДА е започнала през 2001 година.
Тогава е и направен изборът на 3 од 6-те общини от Нишавски окръг,
а в Пиротски окръг две от общо четири (Бабушница и Пирот). Не ми
е известно защо Димитровград не е влязъл със свои проекти, тъй
като по това време не съм бил на този пост.
- През март 2002 г. като местно самоуправление осъществихме
пръв контакт с ЦХФ. През април месец същата година съвместно с
НПО “Натура Балканика” ги поканихме да вземат участие в така
наречената доноторска среща в Димитровград през май месец. Не се
отзоваха на поканата. На 13. септември 2002 година посетих кан
целарията на ЦХФ в Ниш и в разговора с ръководителката й г-жа
Борислава Благоевич ги поканих да си сътрудничим и да посетят
община Димитровград. Тогава ги запознах и с определени проекти
отнасящи се за местната икономика, за комуналната инфраструк
тура и за развитието на гражданското общество (от тези области се
интересува и ги поддържа ЦХФ).
- Тъй като всичко това остана без резултат, поисках среща с
представители на канцеларията на УСАИД в Белград. Бях приет в
посолството на САЩ в Белград, където разговарях с аташето по
икономика г-п Кристофер Дане и с г-н Артур Фланагап от офиса на
УСАИД та Сърбия и Черна гора. На тази среща, между другото,
потърсих пряк ангажимент на УСАИД във връзка с разширяване на
дейностите на ЦХФ и на община Димитровград.
- В началото на месец септември 2003 г-н Артур Фланагап ми
изпрати писмо в което между другото се казва: “След нашата среща и
изразения от Ваша страна интерес за участие в ЦРДА проекта
запознах г-п Тим МадиГан от ЦХФ, който заяви, че е готов да се
срещне с Вас и да разгледа възможностите настоящият план да се
допълни. Персоналът иа канцеларията па ЦХФ скоро ще се свърже с
Вас“.
Оповестената среща все още не се е състояла.
д-р Боян Давитков, председател на ОС в Димитровград

Икономически форум
във Валево

Българска компания ще
купи ” Железара” Никшич
Тържната комисия е предложила
на Съвета за приватизация от офер
тите на трите компании, участвали в
търга за покупка на 57,99% от ак
циите на фирма “Железара” Ник
шич, да бъде избрана тази на ком
пания $1се! Огоир 1пуе51теп1 Сопзогбит от България, която единствено
отговаря ма поставените условия,
препоръки и изисквания. Тази ком
пания е предложила бизнес план,

който предвиджа, че производствемата програма ще бъде запазена,
през следващите 5 години ще бъдат
инвестирани 57 милиона евро, на ра-'бота ще останат 1700 работнци, ще
бъдат предложени по-добри заплати, при това с тенденция да бъдат
повишавани, както и участие в реализацията на социалната програма
за съкратените.

Дерайлира влак
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^Три вагона от международния товарен влак София Ниш дерайлираха, навлизайки в Димитровград. За
щастие жертви няма
Миналия петък в късните вечерни часове три вагона от
КОМП031 щията па товарния влак, който е навлизал в Димитровград
(срещу “Металац”) са излезли от релсите, но не са се преобърнали.
Причина за произшествието е багерът, който копае канавка за
бетонни елементи край тази част на линията. Локомотивът и два от
вагоните са отминали багера, но третият вагон е закачил върха на
багера (лъжицата). Макар че тук влакът се движи сравнително
бавно, понеже скоро след това навлиза в гарата, от силата на удара
багерът е избутан на брега, “лъжицата” е откъсната, а трите вагона
дЦ са изскочили от релсите. Багеристът е успял да изскочи и не е
пострадал. За щастие вагоните са били празни, така че спирачният
път на влаковата композиция е бил сравнително малък, което пък е
допринесло вагоните да не се обърнат.
Движението на международните пътнически и товарни влакове
бе спряно през цялата нощ - докато работниците с помощта на
, мощен кран вдигнаха вагоните и ги поставиха отново на релсите.
А.Т.
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отговаря на поставените
условия. Българският
консорциум, който ще
купи „Железара", е
офшорна фирма,
регистрирана на
Вирджинските острови

Димитровград
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кШ

;-у
Тържната комисия е
предложила на Съвета за
приватизация да приеме
предложението на
българския консорциум
8Ш егир шуез^теп* за
покупка на 57,99% от
капитала на

От село за село
3'

г

ОКТОМ1

Събрание на жителите на с. Желюша

ЗК „Сточар" се опитва да продаде фермите си
в Борово и Моинци

Акции много - пари малко

Стига им и липинската ферма

* За изграждането на черквата досега са изразходвани около 3 милиона динара. До този МОмент жителите на селото са събрали само около 30 хиляди динара за тази цел, така че
скоро ще започне нова акция за събиране на пари от тях * Мостът ще струва около тоб
хиляди динара, а колко ще коства изграждането на канализацията ще стане ясно след
отварянето на офертите.
Жителите па Желюша - втората
по-големина местна общност в Ди
митровградска община - миналата
седмица обсъдиха проектите за изг
раждането на местната черква, за
канализационна мрежа в селото, за
мост над река Нишава, както и оп
ределянето на площ за селско смет
ище.
Ръководството на МО запозна
присъстващите на събранието жи
тели на селото, че досега за изгра
ждането на черквата “Свети Спас”
са изразходвани около 3 милиона
динара. За тази цел от селяните са
събрани малко нари - около 30 хи
ляди динара и затова скоро би тряб
вало да започне нова акция за
събирането на средства от тях.
да ги отстъпят или да
Приоритет в строителните работи Цолев при изграждането на кана- “Богатица”
ги продадат па местната общност.
ще имат изграждането на най-висо лизацнята ще се разчита предимно
кото кубе и завършването на пок на средства от гражданите, но всяка
Б.Д.
рива, като за целта ще бъдат необ помощ отстрани ще бъде добре до
ходими 500-600 хиляди динара. Пре шла.
За построяването на мост на Ни
дседателят на МО Васил Цолев иодчерта, че строителният материал шава са необходими около 150 хи На 28 т.м. в
вече е набавен, по няма пари за пла ляди динара. Той ще бъде изграден Босилеград
на мястото на вече съществуващ пя
щане на майсторите.
Във връзка с изграждането на желюшки мост в местността “Преканализационна селска мрежа беше дище”. За тази цел на всяко едно
изтъкнато, че МО вече има и прое домакинство в Желюша ще бъде
кт. и разрешение за строеж. Въз ос предложено да отдели по 300 ди
нова на това са поискани оферти от нара. Голяма част от строителния
6 строителни фирми за прокарва- материал за моста вече е осигурен,
пето на системата. Съветът на МО
Липсата на сметище в с. Желюще избере фирмата, предлагаща ша е ™лям проблем за всички сеОбщинската организация
най-изгодни условия, а след това ще ляни- По този повод бе констатибъде определено колко средства ще Ран0> че МО няма подходяща площ на Червения кръст със съде
трябва да отдели всяко едно дома- за това и ще се обърне с молба към йствието на Завода за кръво
кннство за тази цел. Според Васил собствениците на площите северно преливане от Ниш ще органи
от реката и зад местността зира на 28 октомври (втор
ник) поредната акция по
кръводаряване.
Акция на ЦХФ в Босилеградска община
Руска Божилова, секретар
на ОО на ЧК в Босилеград,
заяви, че тя ще се проведе в
местния Здравен дом от 9 до
14 часа. Божилова изтъкна, че
същата вечер общинската червенокръстка
организация
Американската неправителствена организация ЦХФ, която вече три
ще организира коктейл, на
години финансира различни проекти в местните общности Горна Лисииа, който ще бъдат връчени зна
Долно Тлъмино, Долна Любата и Дукат, планира да предостави
чки и похвални грамоти на
безплатни семена за картофи.
- В акцията ще бъдат включени заинтересованите земеделци от цялата многократните кърводаритеобщина, заяви Владимир А. Стойнев, представител на ОС за ли от общината. Червеният
сътрудничество с ЦХФ. Проявяващите интерес стопани е необходимо да
кръст ще награди около 50 боподадат заявки до края на този месец, в които трябва да бъде отбелязана силеградчани, като досега са
площта на нивите, които възнамеряват да засадят с картофи, уточни той и
дали кръв над пет пъти. Сред
добави, че семената ще бъдат предоставени през следващата пролет.
Стойнев подчерта, че освен безплатни семена, ЦХФ ще осигури и тях има и кръводарители,
организирано изкупуване на картофената реколта, както и възможности които са участвали над 30
за различни начини за компенсираме.
пъти в този хуманна акция.
В четирите селски центъра ще бъде организирано представяне ма
поредната акция на ЦХФ.
П.Л.Р.
П.Л.Р.

Акция по
кръводаряване

Семена за картофи за
селяните

Пий, братко мой

само около 400 овце и кози. Кооперацията има сериозни проблеми
и поради липсата на овчари, тъй като в липинската ферма са останали
само двама. В “Сточар има постоянно обява за овчари, но никой де
сега не е проявил интерес.
Фермата в Моинци ^оето е е ка
пацитет около 3001 лави дребен добитък, е дадена под наем на Александър Васов до Нова година. Сточар” иска да продаде и нея, но в момента няма купувачи, които биха
могли да платят исканата цена.
Според директора на коолерацията тази ферма в момента има 92
работници, но девет от тях скоро
ще бъдат изпратени на трудовата
борса.
Ь.Д.

След решението на Правителството на
Сърбия:
Босилеград_________ _________ ____________

Отделът ще стане център
Неотдавна републиканското правителство одобри решението на ОС в
Босилеград за сформиране на Център за социални грижи. Досега в града
съществуваше само отдел, който работеше в състава на Междуобщинския център за социални грижи в Сурдулица.
ОС в Босилеград вече сформира временен Управителен съвет на
Центъра, който трябва да приеме свой статут и годишен план.
Петър Митрев, изпълняващ длъжността директор на Центъра в Бо
силеград заяви, че откриването на самостоятелно ведомство в общината
до голяма степен ще улесни работата и ще създаде възможности за
по-ефикасно подпомагане на социално слабите хора. Той подчерта, че по
този начин босиле градският Център в бъдеще самостоятелно ще се раз
порежда със средствата, които социалното министерство предоставя на
нашата община, получавани досега посредством Междуобщинския ценП.Л.Р.
тър.

Сурдулица

Разформирана е
междуобщинската институция
* Правителството на Сърбия одобри решението на
отборниците на ОС в Сурдулица, които на 5 септември
миналата година поискаха да бъде създаден самостоятелен
център за социални грижи в общината.
След правителственото решение и настояваха Отделът за социални
да се формират самостоятелни цен- грижи да се отдели и да стане сатрове за социална дейност в Сур- мостоятелно ведомство,
дулица и Босилеград, досегашният
Колко голямо беше недоволстМеждуобщински център за социал- вото и колко студени бяха отношена работа, конто беше създаден нията показва и това, че общинскипреди единадесет години и обслу- те власти в Босилеград два пъти осжваше социално слабите в двете об- вобождаваха Мица Нешич от дищини, и официално престана да ректорския пост на съвместното весъществува. Съвместната институ- домство. Тя обаче докрай остана на
ция се разформира, понеже не успя чело на институцията, понеже ОС в
докрай да се справи със задачите си Сурдулица не се съгласяваше с рев Босилеградско, поради което бо- шението на общинските власти в
силеградчани често недоволстваха Босилеград.
В.Б.

В Босилеград ще формират пенсионерска
задруга________

Из миналото на Димитровградско
95

продадена
И третият търг за продажба на
овиефермата „Боровско поле,
която е с капацитет 3000 овце и
кози се оказа .«успешен за земеделската кооперация “Сточар” в
Димитровград. Както подчерта дитекторът па кооперацията Венко
Владимиров, “Сточар” ще продължи да настоява тя да бъде продадеиа, но вече няма да я предлагат на
публичеитръг, а ще последва т.нар.
"свободна спогодба" с потенциални
купувачи. - Рошихме да продадем
фермата, защото е празна от години и постепенно се руши. подчерта
Владимиров и добави, че на “Сточар” му стига и овцефермата в Липинското поле, която е с капацитет
7 хиляди глави дребен добит!,к. В
нея обаче в момента се отглеждат

Навремето не само в града, но и в селата в
Царибродско център на събитията са били
кръчмите. Хората и сега казват, че не е имало
село без кръчма, а в Цариброд между двете
световни войни те са наброявали между 25 и
30.
Интересни били названията на кръчмите. Както
се вижда на снимката, една от тях се е
наричала „Пий братко мой" и се е намирала в
село Мъзгош. Както ни разказа Виктор Йо
сифов, по потекло от това село, собственикът
й Илия Цветков Еначков държал кръчмата от
1941 до 1948 г. От самия фирмен надпис се
вижда, че там е бил продаван и тютюн на
дребно. Фирмата е изписана от учителя Котев,
който бил от Северна България. По същото
време там работели още двама учители от
България, а селото е имало около 600 жители и
още две кръчми.
Когато става дума за названията на кръчмите,
трябва да отбележим, че в Цариброд също е
имало една кръчма с интересно название „Яваш-яваш„ ("Полека-полека").
А.Т.

Продукти на изгодни цени
* Освен пенсионери, в задругата могат да членуват и други
лица, както и фирми
Управителният съвет на местното сдружението па пенсионерите в
Босилеградска община обсъди деиностите, свързани с откриването
на потребителско-подпомагаща заДруга.
- Инициативата за сформиране
то на задругата датира още от ля
тото каза Владимир Стоименов,
секретар на УС. - Посредством местните организации на пенсионерите досега в нея сме включили 116
души, всеки от които вложил по 1
000 динара. Той поясни, че наскоро
членовете на задругата ще учредят
скупщина, включваща 21 членове,
Скупщината ще избере петчленен
упавителен съвет и директор на задругата. След формирането на
ръководните органи, всички документи ще бъдат предоставени па

Търговския съд в Лесковац, където
задругата ще бъде регистрирана.
Гоне Григоров - председател на
УС на сдружението на пенсионерите в общината, изтъкна, че с по
мощта на задругата босилеградските пенсионери възнамеряват да
подсигуряват на изгодни цени основни жизнени продукти (брашно,
захар, сол, олио и др. и за жителите
на най-отдалечените села в общи
пата.
Босилеградските пенсионери ще
се стараят да предлагат винаги
по-ниски цени на стоките. Това те
обясняват с факта, че в задругата
няма да има щатни служители, понеже продажбата ще се извършва
от пенсионери, които ще получават
почти символично възнаграждение.
П.Л.Р.

Култура- Просвета
"ЗТсйоомврйТБЗЗ 7
Долно, Тлъмино в_акц»ШтаналУчилища на ръба на съществуването"
Почина Миодраг Петрович Чкаля
(1924- 2003)

Поезия,
радост и
подаръци
Участниците в акцията за бор
ба с бялата чума и за запазване на
училищата, намиращи се на ръба
на съществуването, миналата
седмица посетиха подведомстве
ното начално училище в Долно
Тлъмино.
В малкото селско училище де
цата жадно и с нетърпение очак
ваха поетите, актьорите, пода
ръците... Всичкото това беше ново и впечатляващо за всички уче
ници.
По пътя към селото нишкият
поет Русомир Арсич си припом
няше за идеите и историята на акцията, както и за стремежите на
хората, които вече пет години
участват в нея. Арсич, който е
един от основоположниците на
акцията, разказва и за подбудите,
___________

Беше артист-легенда

Р. Арсич рецитира свои стихове

всъщност е крачка напред в
борбата с бялата чума.
Пристигнахме в селото. Учителката Ягода Станоева и учениците вече очакваха гостите. СреШата се проведе в класната стая и
беше много вълнуваща за всички
деца. Те се зарадваха и от запознанството си с Денко Рангелов,
редактор на любимото им списание
“Другарче”, както
ис поетите, актьо
рите, младите жу
рналисти...
След
кратка
подготовка про
грамата започна.
Русомир Арсич,
Денко Рангелов и
Радко Стоянчов
прочетоха детски
стихотворения, а
Драган Тричкович
изнесе
забавно
представление за
голяма радост на
малките ученици.
Възклицания,
смях и аплодис
менти непрекъс
нато се чуваха сред
децата като израз
на техния възторг
и на. въодушевле
нието им.
Снимка за спомен: Учениците и гостите им
От името на из
дателство “Брат
станали причина да бъде органи ство” Денко Рангелов раздаде
зирана една такава акция, която подаръци на учениците и пак
може би е единствената в света. отвори вратите на списание
Руско, както го наричаха всички “Другарче” за младите сътприсъстващи, преди пет години рудници и мечтатели. Това стипрочел репортаж за момиче, кое мулира децата да прочетат свои
то ходи на училище на кон и е творби и да покажат рисунките
единственият ученик в него. Той си. От самото начало “Другарче”
се трогнал от историята на мо участва в тази акция и според
мичето, отглеждано от своите представителите на списанието
баба и дядо, и решава да посети тя е “цяр срещу бялата чума”.
Децата получиха подаръци и
заедно с приятеля си Миодраг
Станкович - Уча училището в с. от представителя на английската
Бердуй, Бабушнишко, където неправителствена организация
направили промоция на книгата “Запазете децата” Йовица Райкму “Искам леля да ме разхожда”. ович. Той им подари училищни
" Освен тях, от самото начало помагала и постери за украса на
на акцията в нея са се включили и класната стая, а учителката Яго
Драган Тричкович - актьор в да и директорът на училището
кукления театър в Ниш, Биляна Методи Чипев получиха книгата
Игнатович - сътрудник в нишки “Конвенция на детските права”.
След снимките на учениците и
те “Народне новине”, Йоца Васич и Йовица Райкович - предста- всички присъстващи на това
вител на английската неправите- прекрасно събитие, децата се
летвена организация “Запазете сбогуваха с нас. Тръгнаха си
усмихиати и радостни от това, че
децата”.
Русомир Арсич ни разказа, че все пак някой се е сетил за тях.
Учителката почерпи гостите
долнотлъминското училище е
тридесет и първото, което посе си с традиционни ястия от този
щават от 1998 година насам. Де край. Тя благодари на всички
цата винаги се радват на предста присъстващи и изрази желание
вленията и на подаръците, което то си подобни срещи да бъдат ор-

ганизирани и в другите села на
общината, която изобилства с
“училища на ръба на съществу
ването”.
Гостите обещаха, че и зана
пред ще посещават училищата в
селата, с което да помогнат на
хората от този край в борбата им
с “бялата чума”.
Акцията “училища на ръба на
съществуването” е абсолютно с
добрволни начала. Голяма роля
за провеждането й имат Мини
стерството на просветата и спор
та на Сърбия, нишкото Сдруже
ние на учителите и Скупщината
на град Ниш, които подпомагат
акцията според възможностите
си.
В плановете на акцията е
включена и среща на децата от
училищата, които са участвали в
нея. Всички се надяваме, че ще
бъдат открити нови възможно
сти за осъществяването на тази
идея.
С.Н.

След Мия Алексич от театрал
ната и филмова сцена си отиде още
един, преди всичко комедиен
актьор, който беше един от осново
положниците на някогашната
югославска ТВ-комедия- Миодраг
Петрович Чкаля. По него се измер
ваше духът на цяла една епоха. По
неже винаги представляваше гласа
на народа, той посредством радиои ТВ- апаратите влизаше в нашите
домове. Не само че ни забавлява
ше, но и сериозно, ни предупреждавеше, преди всичко в сериалите
на Радивое Л. Джукич и Новак Но
вак: “Сервизната станция”, “Музе
ят на фигурите от восък”, “Сачулатац”, “Хората и папагалите”, “Камионджиите”, “Горещият вятър” и
много други. От 1959 година до сериала “По-добър живот” той изнесе
над 200 главни роли в театъра,радиото, телевизията и киното.
Чкаля беше не само югославски и не само сръбски, а направо
балкански артистичен комедиен талант и виртуоз. Затова го обичаха
всички - и зрителите, и критиците.
Като всеки “трагик”, последните си години той прекара тихо, в
кръга на семейството си и забравен от обществото и държавата. Не го
забравиха обаче организаторите и участниците във Филмовите срещи
в Ниш, които преди две години му присъдиха специално признание за
жизнено и актьорско дело.

Изложба в Градската галерия в
Димитровград________________

Творби на
железничари
-художници
Миналия петък в Градската га
лерия в Димитровград бе открита
изложба на творба на членове на
Сдружението на железничари художници от Сърбия. Експонирани
бяха платна, акварели, графики, рисунки, фотографии, скулптури, както и художествени творби, изработени от слама. Изложбата беше
открита от председателя на сдружението Слободан Войчич. Той ка-

Отворен Белградският панаир на книгата

Празник на словото
Белградският панаир на книгата, който се провежда от 1956
година тържествено бе открит във вторник вечерта. Тази година в
него участват 470 издатели - 150 повече от миналата година. От
чужбина пристигнаха издатели от Канада, Норвегия, Испания,
Босна и Херцеговина, Великобритания, Италия, Япония, Гер
мания, Франция, Македония, Хърватска, България, Полша, Сло
вакия, Гърция, Унгария и Иран.
На панаира на книгата, който ще продължи дб 27 октомври,
участва и издателство “Братство”.

за, че железничарите художници
първоначално са възнамерявали да
организират изложбата си в ремон
тираната жп гара в Димитровград,
но тъй като строителните работи
още не са приключили, тя е открита
в Градската галерия. - Ние, желез
ничарите художници, май сме
по-бързи от влаковете
шегува
Войчич и допъла: - В нашите творби сме внесли много положителна
енергия. Ще бъдем особено щастливи, ако успеем да предадем част
от нея ма вас и ако димитровградчани запомнят поне няколко наши
творби.
Сдружението на железничарите
художници в Сърбия е сформирано
преди 5 години. Досега то е орга
низирало около 15 колективни из
ложби в страната.
Председателят на Художестве
ния съвет на Градската галерия
Никола Денков заяви във връзка с
това събитие, че е приятно изнена
дан от качеството на творбите, как
то и от разнообразието на художес
твените техники.
На откриването на изложбата в
Димитровград присъстваха 10-ина
членове на Сдружението на желез
ничарите художници от Сърбия.
Трябва да се отбележи, че на него,
не присъства пито един от ръково
дителите на жп гарата в Димитров
град.
Б.Д.

В гимназията „Св. св. Кирил и Методий" в Димитровград

Седми конкурс,
седми провал
Гимназията в Димитровград, която с решение на
Министерството на просветата отпреди няколко месеца носи името па светите братя Кирил и Методий,
все още е с изпълняващ длъжността директор.
От пенсионирането па последния редовен директор
вече изминаха почти три години. Междувременно бяха
обявени седем конкурса за директор на гимназията, но
такъв все още не е избран.
Неотдавна завърши последният седми пореден коикурс, на който се бяха явили 4 кандидати: Снежана
Симеонова, преподавател по български език, Милор
Петров, преподвател по химия, Ицко Милев, преподавател по общо техническо образование, и Свободан
Тодоров, завършил факултет по народна отбрана.
Първите двама работят в гимназията, а другите са
безработни.
Според стандартната процедура най-напред капдиДатурите бяха обсъдени от преподавателския колектив на гимназията. Симеонова получи от своите
колеги 12 гласа, Милор Петров - 8, Ицко Милев - 2, а

Свободан Тодоров - само един глас. Разпределените по
този начин гласове не бяха достатъчно за избирането
на нито един от кандидатите. Ден след това за кан
дидатурата им се изказаха и членовете на Училищния
съвет. Тогава Снежана Симеонова и Свободан Тодоров получиха по 1 глас, Милор Петров - 2, а Ицко
^цлев . ,|ИТ0 еднн глас. При гласуването, на което от
девет присъстваха седем членове на съвета, два
рласа бяха ||евалиД|1И. Иначе, за да бъде предложен и
от колектива, и от съвета някой от кандидатите, необходимо е той да получи болшинството гласове на
всички преподаватели, както и на членовете на
Съвета
Така за седми път шш/колективът, нито Учнлиият
не успяха да изберат нито един от кандидатите Както винаги досега, и колективът, и
съветът предоставиха на министерството и на минис^ иа пр0СВетата да вземат окончателното решение,
^ осио^ на предоставената им документация. Той
назначи някой от кандидатствалите или пък ще
определи друг кандидат за изпълняващ длъжността
директор за още един мандат за шест месеца. До
« 1
* директор ще бъде Милнсав Николов,
п^еподаваАтелАпР0 бълРар^ки език.
1
г
А.Т.
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Мария Данова първа се дипломира в новооткрития
нишки Факултет ПО изкуствата - музикален отдел

Десетка за
историята!

Нашенци в света на науката
Нота Танчев етана магистър във Факултета по охрана
на труда

"Родителите ме
научиха на труд"

[V

‘Нашата „Мадам Пиано" ще се
усъвършенства при прочутата
Жени Захариева в Музикалната
академия в София, а след това
иска да работи като
Щ
преподавател в „своя"
факултет
цел. Но ще трябва да се раздели с
Нота Танчев, дипломиран инженер но електро- Щш
него, ако иска да продължи музи
калното си образование. А тя, раз техника, но потекло от с. Поганово, Димитрови- | Ч —г
1
бира се, горещо желае това. Тогава радско, на 25 септември стана магистър в пишкия
г ,
П се “притичва на помощ” прови
дението - ако то определя кой ще Факултет по охрана на труда. За някого може би
бъде записан в историята. В Ниш тона е само една научна титла и нищо повече, но
започва реализирането на отдавна темата на магистърския му труд е твърде предиз
шната идея за откриване на факул викателна, а резултатите от пея вече се прилагат ИЗПр0бВат всички по видове и размери ръчни
тет но изкуствата. Най-напред се
па практика. Става дума за “Нов подход към из- и,)струменти; елементарна методология за изпробВ разговора за рубриката на на-,
пробването па ръчни инструменти с електромо- ца||е; голяма точност на получените резултати; мешия вестник "Млади таланти”, во-; . Най-много обичам да свиря
тори”. Новото в този метод е това, че Танчев е не рки за защита на хората и средата.
ден преди повече от шест години, композициите на Шопен, Бах и
само изпробвал сигурността на тези инструменти в
м.р Нота Танчев работи в АД “Квалитет в
Мария Димова пределно ясно зая- Моцарт, а любимият ми пианист е
условията
па
натоварване
чрез
вече
известни
меНш11
кат0 главен инженер в лабораторията за извява: "Аз виждам себе си само като Марта Аргерич от Аржентина тоди, по е конструирал и специална електромаг- пробванс сигурността на домакинските електроумузикант, всичко друго е второсте- открива предпочитанията си
нейно... Ще бъда добър професор, Мария и добавя: - Когато се
нитпа спирачка на принципа на кръговия ток. реди, ръчни инструменти и др. Но преди да стигне
добър музикант...!” Страхотна ка- готвих за приемния изпит в
Всъщност целта па магистърския му труд е да се дотуК1 той е изминал богат трудов път от ПТТ в
тегоричност за момиче на нейната София, бях очарована от
Прищина, където постъпва на работа след завър
възраст по едни от най-важните професор Жени Захариева и като
шване на средното си образование в Белград със
“Г
жизнени въпроси за всеки млад чо- пианистка, и като педагог,
специалност телекомуникации, а след като през
век! Та тя тогава е едва второклас
ничка в средното музикално учили,
1968 година завършва Електромашинния факулще "Д-р Воислав Вучкович” в Ниш. открива факултетски отдел за мутет в Скопие, известно време работи като препоОния. които я познават добре, оба- зика, които миналата година пре
давател в Техническото училище “29 ноември” в
че не намират нескромност* или раства във факултет. Естествено,
Зайчар, а от 1971 до 1973 г. в РТБ в Бор. Оттам
самонадеяност в това нейно изявле Мария се записва в него и го за
минава във нишката фабрика за цветни метали
ние. Напротив, познават една непо вършва по типичния за нея блестящ
колебима амбиция и самоувереност начин в класа на проф. Драгослав
“Джуро Салай”, а от 1987 г. е в “Квалитет”.
с изключително покритие. Защото Ачимович. Но това не е върхът на
Танчев записва следдипломна квалификация
Мария има блестящ аванс в дото успеха й: тя става първата студент
във Факултета по охрана на труда през 1980 г. и
гавашното си образование: пълна ка. която се дипломира в новоотк
след като си взема изпитите, през 1987 г. започва
отличничка,“ученик на генерация рития факултет, като взема диплота”, носител на “Букова грамота”, мпия си изпит с едночасов солистида подготвя магистърския си труд. Той казва, че за
признания от съюзни и републикан- чен концерт за чиста десетка. Деда се достигне целта е необходима постоянна и упо
ски състезания по няколко пред- сетка за историята на факултета и
рита работа.
мета. три награди от музикални със на висшето музикално образование
- Така ме възпитаваха родителите ми, да обичам
тезания в страната и чужбина! в града!
труда, да бъда упорит. Всъщност друга формула за
Освен това, всички специалисти в
- Падна ми се голяма чест и бях
тази област не пестят комплименти длъжна непременно да я оправдая,
успеха не съществува - споделя Танчев.
за нейния талант, за нейната любов Затова дълго и систематично под- посочат възможностите за изпробване на всички
След като на 25 септември успешно защити пред
към музиката и за пословичната й готвях програмата за дипломния ми
упоритост, с която тя прониква в изпит, в която включих произведе- видове ръчни електрически инструменти според комисията научния си труд, той благодари на члетайните на пианото.
пия на Бах, Шопен, Моцарт, Скря- предписанията за охрана на труда, както и пара- ловете й, на ментора - професор д-р Сузана Савич,
- Защо именно пиано, а не иап- бин и Мокрапяц. Това беше голямо метрите и начина на приложение на електомаг- на колегите си от “Квалитет”, на семейството си,
рнмер цигулка, китара...? - питам я в събитие за мен и не исках ишцо да нитните спирачки в информационна система за из- но и на своите родители, макар че вече не са живи.
разговора ни, воден тези дни по предоставя на случая. И всичко пробваие на инстументите. Някои от предимствата Затова, че го научиха да бъде трудолюбив.
повод едно внушително събитие в свърши така, както можех да по на електромагнитната спирачка между другото са
желая - непретенциозно, но не без
М.Т.
нейната музикална кариера.
- Когато реших да започна му гордост казва нашата “Мадам Пи следните: лека конструкция; възможност да се
зикалното си образование - зараз- ано”.
Неотдавна Мария Димова напраказва Мария - бях на 8 години и
живеехме в Зворник. Тогава обичах ви още една голяма стъпка към ве- Димитър Илиев,
струнените инструменти (китарата, ликата си мечта да стане преподаправител на
арфата), а началното музикално вател по музика. Записа следдиплорадската галерия в
училище в това босненско градче мна квалификация в Музикалната
край Дрина предлагаше само цигул- академия в София. Нека да повто- Димитровград:
ка или пиано. Аз все пак избрах рим - по типичния за нея блестящ
пианото. После се оказа, че не съм начин: отличен (6) по пиано и от
личен (6) по български език (който
сгрешила.
След като се уверяват, че дъще никога не е учила в училище!) на
рята им непоколебимо е решила да приемния изпит!
стане музикант, нейните родители
- За изпита по български език се
Евтим от босилеградското село Го- готвих в Ниш. Имах добри учителрна Любата и Спомеика от с. Узо- |<и> а имах и силна воля да го науча,
Идеята Димитровград да стане
вица край Любовия й купуват пи- Нали това е майчиният език на ба
яно. С този “подарък” тя продъл- [ца ми! А за изпита по пиано - макар организатор па изложба па карикажава да се изкачва още по-успешно 1,е ,|е се съмнявах във възможно- тури не е нова. Много димитровкъм музикалния небосклон.
стите си, бях па подготовка в Со- градчаии настояваха за нейното
По стечение на обстоятелствата фия. Исках хем да науча нещо ново, осъществяване, но до ден днешен ров аз енергично настоявах да ор- подчерта, че тепърва трябва да се
семейството на Мария се преселва в хем да бъда сигурна.
пее предприето нищо конкретно по ганизираме биенале или триенале разисква по въпроса за тези излоНиш. Тук тя завършва основно учиДа, тази млада дама наистина този въпрос. Едип от искрени при- „а карикатури. Петров беше све- жби. - Необходимо е например да
лище и получава средно музикално нищо не предоставя на случая! върженици на този проект е и уп- товноизвестен карикатурист и е уточним на каква теме ще бъдат
образование. Ниш става иай-люби- Затова не е далече денят, когато Равителят на Градската галерия в участвал в много конкурси за ка- карикатурите, след това какви намиятй град на света! По-любим и от тя ще заблести и като музикален Дим!*ТР0ВГРаД Димитър Илиев.
рикатури в страната и в чужбина, гради ще се дават на авторите на
Шабац, където е родена през 1980 прппгпг
- Идеята е стара. След смъртта на които е печелил и награди, казва най-добрите карикатури и т.н. *
година, и от Зворник, откъдето е
на известния димитровградски ху- по този повод Илиев.
каза Илиев и добави че той има
тръгнала по пътя към великата си
1 еоргиев дожник и карикатурист Мето Петза реализацията на този зами- много приятели карикатуристи в
съл управителят на димитровградс- страната, с които би могъл да се
КИЦ „Цариброд" - филиал Босилеград
ката галерия казва, че е имало ра- консултира по тези въпроси. Той
Накратко
зисквания и на последното заседа- вече има предложение, според коение на Художествения съвет на то авторите на най-добрите кариГрадската галерия. Членовете на катури може да бъдат награПървият фолклорен ансамбъл
към димитровградското
Миналия уикенд босилеградският филиал на КИЦ “Цариброд” I Съвета са били единодушни, че из- ждавани с малки статуетки на Бай
ложбите
на карикатури могат да Онзи - герой от комиксите на Мето
културно-художествено
организира двудневна екскурзия до Рилския манастир и София, в която '
бъдат голям плюс за Димитрови- Петров. Изложбите биха могли да
дружество миналата седмица
се включиха 29 души.
рад.
се организират в Градската галерия
изнесе концерт в селото
Освен Рилския манастир, екскурзиантите посетиха и историческия
- Що се отнася до Центъра за в Димитровград и този замисъл е
Височки Одоровци. В него
музей и храм-паметника “Александър Невски” в София.
култура,
там
не
би
трябвало
да
има
подкрепен от много художници и
взеха участие млади
Служителите в местния КИЦ ни осведомиха, че по повод 1 ноември
никакви проблеми. Идеята обаче други културни дейци от страната и
димитровградски вокални
- Деня на пародиите будители - планират да организират културна
трябва да бъде одобрена и от съот- чужбина,
изпълнители, както и актьори
програма, в която ще вземат участие изпълнители от Босилеград и
ветните органи на местното са
Б.Д.
от местния театър.
гости от България.
П.Л.Р.
Б.Д.
моуправление - сподели Илиев. Той

}

Да направим
изложба на
карикатури

Екскурзия до Рилския манастир
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Нетипичен за нашенци почин на двама палянци от Скопие

„Реконструкция"
на манастирския
комплекс и
статистика на
:/
изселването
Село Паля в Сурдулишка община някога
беше населено с българи, но сега е почти
обезлюдено - в него едва преживяват десе
тина души в напреднала възраст. Постепенно,
но сигурно това село умира и съществува опа
сност то напълно да потъне под прахта на
забравата. Така, както небрежността на цър
ковните, културните и други официални институции вече изпрати там черквата (манас
тира) “Пресвета Богородица", най-стария
православен храм в централната част на Бал
каните.
Разтревожени от печалната съдба на родното си село, двама палянци, които живеят и

Нашите села: Топли дол (5)

V работят в Скопие, са решили да направят не
4|
що, с което да мотивират поне съселяните си,
пръснали се из цялата страна, да се позамис
лят по въпроса може ли и как да се спаси
селото им.
Въз основа на сведения от народната памет
и някои стари снимки архитектът Милко
Петров е извършил архитектурна реконстру
кция на манастирския комплекс - на основите
на храма и на останалите манастирски пос
тройки, както и на техните фасади.
!
Рангел Тодоров пък дълги години е съби
рал данни за изселването на палянци в гра
довете и други места на предишна Югославия
и е ре шил да обнародва посредством в. “Братство” един статистически преглед на процеса,
оставил Паля без хора.
В този брой поместваме архитектурната
реконструкция на манастирския комплекс в
Паля, която е направил арх. Милко Петров. "
Статистическия преглед на Рангел Тодоров
ще публикуваме в следващия брой на вестника.
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Топлодолските местности

•Някой научил хората от Велкова махала да изберат място за служба с курбан при най-големия бук, да прорежат
дънера му и да прокарат през отвора махленския добитък... 'Топлодолчани много тачили народните обичаи
коледарство, сурвакарство и лазаруване

ли дол, което потвърждава и фактът, че Й. Захариев
обрисува лазарките именно в рамките на описанието си
на това село. “В четвъртък, петък и събота от пред
последната седмица на великденските пости - пише той в Топли дол ходят из махалите 6 моми, които се наричат
лазарици. Наричат ги така, защото на Лазаров ден (събо
та) тяхната дружина се растура. Тези момичета се об
личат в най-хубавите си дрехи, а главите си укичват с
цветя (сухи градински), из гърба спускат бабки (стари
украшения), нанизи от стари пари и пр. Косата си сп
литат на съвсем дребни, на края неоплетени сплитки,
които свободно са пуснати из плещите. Освен пари те
нищо друго не събират и нищо не носят със себе си. Две
от тях са предназначени за шетачки, да шетат, играят под
такта на песни. Останалите 4 са разделени на два хора (по
две) за да пеят лазарските песни...”
Както и в други босилеградски села, така и в Топли
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Със служба „излекували” добитъка си от чума

Тъпанджии и кеменджия
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Днешната топлодолска черква “Св. Георги” е построена през 1884 г. върху основите на стара църква, където се виждали следи от входната врата и олтара на някогашния християнски храм.
Едно място във Велкова махала се нарича Службище.
Тук махаленците провеждали (селска) служба с курбан
на Св. Дух. Оброчището било създадено към края
или в началото на 19 век, когато болестта чума започнала да “коси” едрия добитък. Някой научил велковчани да изберат място за служба с курбан при най-големия бук, да прорежат дънера му и да прокарат през
отвора махленския добитък. Когато изпълнили тези по
вели от съвета на “мъдреца”, те наклали голям огън, а от
двете страни на просека мъж и жена “едноимци” (съимениици) “зажижали” с подпалено “чешликово” дърво гла
вите на минаващите добичета, а с друго ги замазвали с
малко катран. След това закърмяли прокаралите говеда
с общо кърмило, в което имало разпи билки и други
“мирудии”. Накрая заклали говедо за курбан и така про
пъдили болестта.
От най-интересните селски обичаи в Топли дол много
са тачени коледарството,сурвакарството и лазаруване
то. Коледжаньете, както там наричат коледарите, обик
новено били 8 младежи, които се събирали 5 дни преди
Коледа, сутринта на Игнатовден, и до Бъдни вечер по
сещавали поред къщите, за да благословят и да просят .
Благославяли да се роди всичко, особено жито, и да има
всякакъв напредък вкъщи, а стопаните ги дарявали. На
“сирово” пък ходели по 20-тииа ергени, които посеща
вали къщите през нощта срещу Василица и честитили
Нова година с пожелания за късмет и напредък, а накрая
се събирали на едно място и се гощавали с полученото
месо, ракия и др. Авторът на тази поредица си спомня, че
през годините около II световна война топлодолските
сурвакари посещаваха и някои махали па Горна Лисина,
намиращи се в клисурата па Божичка река.
И лазаруването било твърде популярен обичай в Топ-
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Както навсякъде в Краището, така и в с.
Топли дол е обичайно всяка нива,
ливада и друга местност да има
собствено име. Нивите се наричат:
Бачевище, Иванова нива, Ковачки рид,
Мусина нива, Нивче, Зубаница,
Орловица, Стране, Клинчарски рид, Дел,
Райно гумно, Белутък, Свинярник,
Ралева поляна, Борйе, Кръст, Гумнища...
А ливадите са: Пеино рамнище,
Говедарска долина, Гарина,
Яловарница, Чипаница, Козарска река,
Паунов извор, Горка река, Големи стан,
Валози, Суовършец, Рупйе, Мияшковица,
Плешевтица, Станци, Изелево рамнище и
др. Ето и имената на местностите, които
са използвани като пасища: Претвор,
Пладнище, Боровняк, Ровине, Бобин,
Търса, Панджин гроб, Стан, Боячка,
Върляк, Вильо коло и др.

дол “бегането” било един от начините за
женитба. Ако по една или друга причина не
е било възможно да се направи тъкмеж
(годеж), момичето “бягало” за обичаното
момче, а сетне техните родители се “ми
рели” и се договаряли за “рубата” на мо
мата, за сватбата и др.
Тук посочихме само няколко от многото
народни обичаи, които са поддържани в Топли дол, как
то и в останалите села в този край. Те са изпълнявани във
връзка с най-важните събития в живота на селяните сватбите, раждането на децата, кръщаването им, праз
ниците, природните явления, добитъка... Тези обичаи,
както и многобройните приказки, които били хубаво раз
влечение по време на седенките, гозбите, службите и пр.,
помогнали на трудолюбивите планинци да оцелеят в неп
рекъснатата си борба с природните и житейските преди
звикателства и неволи. Й. Захариев записал и така спасил от забрава приказките на свещеника Станчо Ангелов от Топли дол “Лисицата и воденичарят” и “Подмладителната вода”.
- Следва Евтим Рангелов

Пъстоа стоаница
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Дребосъци от билковатаспицерия .
на фелдшер Леко
Коментира домакинът на спицерията
Не е ясно как и защо досега и медицината не се е
обособила отделна научна дисциплина за проучване па
сърбежа, или прурологня. Има толкова различни вндове сърбежи (ршп.з), че те не могат да бъдат изброени.
Освен това сърбежът е универсална, космополитни.,а
физиологична проява. Не съществува човек па земното
кълбо (животните оставяме настрани), който през деня
да не се почесва попе веднаж по главата, гърдите, ръцете, под мишниците, по задника или плещите. Най-сетне,
за сърбежа са събрани толкова много научни сведения и
е натрупан такъв огромен личен опит, че вече е време те
да се систематизират и обобщят.
и
Мнозина от хората не знаят, “че знаят" какво е сърбеж? А още в началното училище са учили, че окон
чанията на разположените в кожата нерви играят ролята на осезателни органи на сетивата за болка и допир.
От друга страна, от опит се знае, че на определени места
по тялото по-силно и по-често усещаме сърбеж, отколкото на други. Накрая, когато узнаем от медицината, че
сърбежът и сродният на него гъдел се явяват тогава,
ко гато нервните краища за болка и допир (или само за
болка) биват раздразнени, на нас става ясно какво? Ясно
е защо ни сърби задника, кожата между пръстите, мишниците, кожата между краката... Именно на тия места
са съсредоточени по-голям брой нервни окончания и
там кожата е много по-чувствителна.
Според науката при дразненето, предизвикаше сърбеж или гъдел, в кожните клетки се освобождават хистаминоподобни вещества, които принуждават нервните
кранща да изпратят съответни сигнали към мозъка.
Там сигналите се декодират и ние приемаме реакцията
като сърбеж или “скокот”.
Добре е, че вътрешните органи са лишени от проявите на сърбеж и гъдел (но не и от болка), иначе,
помислете си, как бихме могли да си почесаме например
червата в случай че ни засърбят или загъделичкат?

Водоравно: 1. Източноиндийско тревисто масло
дайно растение.. 6. Каменист. 13. Дворец, замък,
15. Телефонен повик. 16.6 и 16 буква. 17. Мярка за
площ. 19. Южно дърво с маслодайни плодовве, от
които се добива зехтин. 21. Възклицание при корида. 22. Хора с общо потекло. ТА. Прибор за
печене на нещо на жарава. 25. Една от зодиите. 26.
Завършек на молитва. 27. Името на режисьора
Куросава. 29. 1'и 25 букла. 30. Антодогична поредица от игрални филми за мафиотите в САЩ.
31. Защитник, пазител. 34. Името на актьора Пачино. 35. Креслива птица. 36. 17 и 15 буква. 37.
Инициалите на актьора Ланкастър. 38. Крайната
част на долната челюст. 39. Държало за коса
(мн.ч.). 41. Жителите на Бор (сръб.). 43. Планина в
Сърбия. 44. Герой от произведение на Шекспир,
45. Последната букла от гръцката азбука. 46. Марка българска бира.
Отвесно: 2. Инициалите на убития преди 20
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Хилвндарския медицински кодекс от 15 в. се
Х^®^еанр0ОКсИчЯр'„йи паразити (факсимиле)
•о'гоз7оо ъгу

Примери на сърбеж
Ония сърбежи па дясната длан, на езика и
ма плещите, дето миналия път ги спомена
д|]Т0> имат ПрС1Юссн смисъл и не са предмет
|Ш физиологията. Първият същински сърбсж изтъкнат от Апто, е оня при кучката
Шара, която си остръгвала задника върху
чакъла. Същият причинител па такъв вид
\
анален сърбеж - паразитният червей Охуп.ч
уегт|си|аг;5. „апомпящ тънка нишка, дълга
около 1 цм, предизвиква и непоносим
6сж при заразени с него деца. Паразитът
стоява „ заднохо (“гужньото”) черво.
Нощсм же„скитс индивиди изпълзяват
навъ|| |1асха„Яват се около изходното
отве ’ие па червото и снасят яйца. Децата дори и в
дълбок съ|| неволно се чешат но задника и под ноктите
им се закрспват яйца с такИва пръсти децата си пипат
устата и отново се инфекцират. Оксиурусите се лекуват
с
ИЧ|1И изпита„„ медикаменти, а добър народен лек
^ клизмите с извлек от чеСън. При децата-домакини на
зата се прилагат и предпазни мерки, например носене на гащи които не позволяват непосредствен допир
^ задника ’
д и {V нареченият старчески сърбеж (ршгШз зепШз) е
засернат в изказванияха на Анто. Приема се, че старческият сърбеж е последИца на хормонални смущения в
н
а човешка възраСт. Народната медицина
^ахва или намалява х03и вид сърбеж със запарки,

СГ О СЛ

Съставил: Драган Петров

години премиер на Швеция. 3. Самичък, без друг.
4. Прозвището на сръбския математик Мика Петрович. 5. Бал на маскирани хора (мн.ч.). 7. Стръмни остри скали. 8. Легендарен американски
боксьор. 9. 12 и 15 буква. 10. Презимето на тенисистката Моника. 11, Роман на Антоние Исакович (сръбското му заглавие). 12. Град във Венецуела. 14. Плевник, сламник. 18. Един от основателите на Рим. 20. Руско женско име. 21. Елипсовидно очертание. 23. Пушек. 28. Новородено
дете. 31. Името на писателя Црънчевич. 32. В
старогръцката митология-богиня на зората. 33.
Чуждестранно женско име. 35. Не иятел,
Белгдушманин. 37. Белградски ежедневник.
радски седмичник. 39. Връх в Стара планина. 40.
Съюз, с който се изреждат възможности. 42. Еди• ница за електрическо съпротивление. 43. 4 и 1
буква.
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Решение па кръстословицата 172 - Водоравно:1 Чирак. 27. Раб. 29. Марио. 31. НАТО. 32. Арон. 34.
“Човка. 36. Тон. 37. Корем. 39. Наоми. 41. НИ. 42.
Водоравно: 1. Колет. 6. Потоп. 11. Об. 13. Порок. 15. Ад. 43. Сом. 45. Алт. 47. Нес. 49. Лом. 52. Квар. 54.
„Марек”. 18. Бетон. 20. Макара. 22. АМ. 24 Север. 26. Арка. 55. Каталонци;

Цикъл на зараза с
оксиурис
Как изглежда човешката
краста
чаеве, лапи или извле
ци от редица познати
растения: великденче
(Уегошса оШстаНз),
смес от еднакви части
буарица (Са1еор515 1е1гаЬн), полски хвощ (ЕцшзеШт агуепзе), пача трева (Ро1.
аУ1си!аге), и т.н. Но надали има нещо по-възхитително
от потушването на старческия сърбеж с назъбена ка
лугерска дървена лопатка!
„„„„ „„
Анто отбелязва и сърбежа от краста, причинител на
която е кожния паразит Асапз 5саЬш1. Женските индивиди, големи колкото третинка от милиметъра, дълбаят коридори по места с нежна кожа, най-често
между пръстите. Лекува се със сярна мас и други лекарства, както и със поддържане на хигиена...
И чезненето за роден дом, ностоманията, която изпитвал Анто, образно казано, е един вид “душевен сърФ. Леко
беж”...
(Протокол: С. К.)

ьйМоржго - Мента
,/т храм и лекарство пиперлива
(Продължение ош миналия брой)
В готварството пресните и изсушените листа се употребяват
за подправяне на плодови коктейли, сокове, плодови салати,
зеленчукови ястия, сиренета и
др. В България се използва, както се спомена, най-често джодженът, с който се ароматизират
главно ястия и консерви от варива (особено фасул), постни и
месни сарми, зеленчукови и картофени супи, курбан, плънка за
печено агне. Ментата се вари с
основните продукти на ястието
и затова се поставя в самото начало. Етеричното масло служи
за ароматизиране на млечни
продукти и алкохолни напитки,
То се използва и против молци.
В българската народна медицина ментата (джодженът) се
използва предимно във вид на
прах (на върха на чаена лъжичка 3-4 пъти дневно преди хранене) или етерично масло (2-3
капки преди ядене 3-4 пъти
дневно) при болки в стомаха и
сърдечната област, при простудни, жлъчни, чернодробни заболявания и заболявания на слезката. Под формата на инхалации етеричното масло се прилага при невралгии и мигрена. От
листата се приготвя чай (1 равна
супена лъжица стрити листа се
заливат с 300 см3 кипяща вода в

I
Г,

добре затворен съд, оставят се
да киснат 2 ч, прецежда се,
разделя се на 3 части и се пие 3
пъти на ден преди хранене, без
да се подслажда), който служи
главно при физическа и умствена преумора и за освежаване,
Тъй като ментолът и други съставки на етеричното масло разширяват кръвоносните съдове,
а при местна употреба стесняват периферните съдове и понижават чувствителността на нервните окончания, ментовото
масло влиза в състава на известен брой лечебни препарати,
Вместо тези препарати в някои
случаи може да се използват
захаросани Ментови листа, приготвени при’ домашни условия.
Добре развити листа от мента се
потапят в яйчен белтък, поръсват се обилно с кристална захар
и се оставят да изсъхнат, като
се обръщат веднъж. При добро
съхранение те могат да се пазят
в продължение на една година,
без да загубят лечебното си
действие. Като средство против
повръщане, особено при малки
деца, се използват надземната
и подземната част на ментата за
приготвяне на извлек (една чаена лъжичка ситно стрита мента
се залива с 250 см3 кипяща во*
да, ври 1-2 мин, кисне 1 ч, филтрира се и се приема по 1 супена
лъжица на половин час).
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Футбол

Нишка футболна зона -10 кръг

„Сините” са готови за Благоевград
СЧГ-ФС РИС 4:3

Димитровград, СЦ “Парк”,
Зрители около 300. Съдия Саша
Ристич от Пирот. Голмайстори:
Трайкович в 3, М. Николич в 16 и
С. Павлович в 35 минута за репрезентацията на ФС на РИС, а Н.
Джурович в 7, Б. Павлович в 20,
Маркович в 66 и С. Джурович в 80
минута за СЧГ. Жълт картон за
Петрович от ФС РИС.
Националният отбор на СЧГ:
Кесич (Младост, Апатии), Симов Отборите на
(Раднички, Ниш), Броич (Напредак, Крушевац), Качер (Войводина), Ннкович (Нови Сад), Павлович (Войводина), Йеремич (Цървена звезда), Босанчич (Партизан), Н. Джурович
(Обилич), Божович (Будучност, Подгорица), Спасоевич (Войводина). Играха още: Дунич (Обилич),
Делибашич (Войводина), Драгичевич (Партизан),
Филипович (Нови Сад), Маркович (Зета), Вукчевич (Зета), С. Джурович (Войводина).
Отборът на ФС РИС: Младенович (Раднички,
Ниш), Петрович (Железничар-Ниш). Виденович
(Раднички Ниш), Митрович (Напредак - Кру
шевац), Михаилович (Тимок). Милош Николич
(Раднички
- Пирот), Трайкович
(Дубочица).
1.
к
43
тт ;
Павлович (Тимок), Цветкович (Раднички - Ниш),
Марко Николич (Раднички - Пирот). Играха още:
Бизяк (Железничар - Ниш), Динич (Дубочица),
Йоксимович (Железничар - Ниш). Костич
(Раднички-Пирот), Игнатович (Власина).
4 „
. ^
При студено и дъждовно време футболистите на
ФС РИС, (родени 1986) и тези на СЧГ (родени 1987
г.) показаха добра игра, като че ли се провеждаше
мач от първенството, а не за приятелска среща,
По-големите момчета от Източна Сърбия се предс
г
г
ставиха по-добре в началото, но в хода на мача
националите играеха все по-добре и накрая победиха. С тази победа “сините” показаха, че са добре
подготвени за първия кръг от квалификациите за

в???

Първа победа при гостуване
ФК „Обилни" - ФК „Балкански" 1:3 (0:0)

Трупале, 18 октомври 2003 г. Игрището на “Раднички”, зрители около 50. Главен рефер: Александър 3. Йованович (6). Гол
майстори: Шаренац в 84 за “Обилич”, а В. Пейчев в 47, Христич в 80 и
Иванов в 90 минута за “Балкански”. Жълти картони: Шаренац и
Васич от “Обилич”, а П. Георгиев, Стоянов и Дж Глигориевич от
%
“Балкански”.
балкански”: Н. Георгиев 8, Стойчев 8, Стоянов 8, В. Пейчев 8.5,
П. Георгиев 8, М. Пейчев 8, Б. Глигориевич 7 (Алексов 7), Дж.
Ц
I •’
Глигориевич 7, Санков 8 (Христич 7), Рангелов 8 (Д. Пейчев -) и
Иванов 8.
1:1 П ЛТГДВДЯН
Играч на срещата: Владимир Пейчев (8,5) от “Балкански”.
Димитровградските футболисти бяха много по-добри и заслу
.
началото на мача
жено стигнаха до победата, въпреки лошото съдийство на рефера
Йованович.
европейското първенство в Благоевград (БълСлед този мач “Балкански” има 7 точки и заема място в средата на
гария), където на 20 октомври се срещнаха с Ар- таблицата.
мения и победиха.
В следващия кръг “Балкански” ще бъде домакин на “Буковик” от
Д- с.
д. с. Ражан. Срещата ще се играе утре от 15 часа.

1
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Малък футбол

Милан 88” не дойде
^
в Димитровград
т-м- 8 ДимитровГрад от
се Окръжната
Ароведе шестият
кръг
дивизия п0 малък футбол. Лидерът на дивизията “Милан 88” от Бела паланка
неоправдано не дойде в
Димитровград и служебно
загуби срещата си с
”Ким-гет-куча меса” с 0:3.
в останалите срещи бяха
постигнати следните резултати: “Пърчевац-фавоРит м” ’ “Б™ит СТР,°шена чешма 2:0; “5+1 "Медитеран инвест” 4 :4 и
Тигър МХ” - “Бабушница” 3:3.
Петият кръг се игра в

понеделник в Бела паланЕт0 РезУлта™те:
“Ким-гет-куча
меса
“Тигар МХ” 3:2; “Милан
88” - ^5+1” 5:5; “М едитеран-инвест” - “Бимит Срошена чешма” 5:3 и
“Пърчевац-фаворит М”Бабушница 7:1.
След петия кръг таблицата се оглавява от
“Ким-гет-куча меса” с 11
точки, следван от “Пърчевац-фаворит М” “Милан 88 , 5+1 и т.н. Шестият кръг се играе на 24
октомври в Пирот,

д. с.

Пчинска футболна дивизия - девети кръг

Класическото 3:0 за
„Младост"
В рамките на деветия кръг в
ПФД босиелградската “Младост” спечели на свой терен с 3:0
срещу “Младост” от Сувойница.
Студеното и дъждовно време
не попречи на босилеградските
футболисти за пореден път да до
кажат равнището си и да спечелят нови три точки.
Резултатът бе открит още в 15
минута, когато Любомир Динов
стреля от ивицата на наказателното поле. След попадението босилеградчани пропуснаха някол
ко голови положения, но все пак
успяха до края на първото
полувреме да вкарат още един
гол. В 41 минута след центриране

■

в наказателното поле на младия
нападател Владица Владимиров
топката стигна до централния
нападател Мирослав Георгиев,
който от непосредствена близост
улучи целта,
И през втората част на играта
“зелените” бяха по-добрият отбор на терена и непрекъснато
атакуваха вратата на гостите.
Отново Мирослав Георгиев оформи крайния резултат - 3:0 в полза на “Младост”. Левият защитпик Стевица Стойков предварително изпревари петима от защитата па сувойничани и просто
сложи топката на крака на Георгиев.

След девет изиграни кръга босилеградската “Младост” заема
второ място във временното кла
сиране с 24 точки, тр и по-малко
от водещия “Челик” от Бело поле
“Младост” (Босилеград): Д.
Николов, С. Стойков, Д. Зарев,
й. Григоров, Д. Димитров, Д. Йованович, С. Димитров (Д. Мицов), И. Василев (Н. Йоич), М.
Георгиев, Л. Димов и В. Владимиров.
“Младост” (Сувойница): С.
Стаменкович, М. Стаикович, Н.
Илич, Д. Радулович, С. Иванор Милованович, В. Мирчич,
н. Стоилкович, М. Стаикович,
д Милованович и Д. Ристич.
3 следващия кръг босилеградчани ще гостуват ма “Полет” във
П.Л.Р.
Въртогош.

Спортни новини
* Поради финансови причини
отборът на ШК „Цариброд"
миналия уикенд не отпътува
за Ниш, където трябваше да се
срещне с тамошния ШК
„Ястебац". Дали ще бъде
определена нова дата за
провеждане на мача или пък
„Ястребац" ще регистрира
служебна победа, предстои да
се види.
* Отборът на ФК „Желюша" не
изигра мача от десетия кръг от
първенството на НФЗ, тъй като
нямаше средства да отпътува
за Първа Кутина, където го
очакваше отборът на
„Будучност". Този мач със

сигурност ще бъде
регистриран със служебен
резултат 3 : 0 за
първокутинчаните.
* Пионерският и кадетският
футболен състав на „Желюша"
не изиграха мачовете си от
четвъртия кръг от окръжната
футболна лига. В СЦ „Парк" те
трябваше да играят срещу
връстниците си от „Бал
кански", но не се появиха на
терена. Мачовете ще бъдат
регистрирани със служебни
резултати в полза на
съставите на „Балкански".
Д. С.

III кръг в Шахматната дивизия на Пчински
и Ябланишки окръг_____________________

Гостите измъкнаха победа
Шахматистите на “Младост”
загубиха с 3:5 от “Долна Яйна” в
рамките на третия кръг на
Сдружената шахматна дивизия
на Пчински и Ябланишки окръг.
- Изпуснахме поне равенство
срещу лидера на дивизията - зая
ви след мача Новица Божилов,
треньор на “Младост”. - Грубите
ни грешки в последните минути
на някои от двубоите се оказаха
решаващи за крайния резултат в
мача.
За отбелязване е третата победа на юношата Митко Александров в трите изиграни мача,
както и победата на Предраг
Трайков, който дебютира в тази
среща в състава на “Младост”.
Резултатите:
Н. Божилов - Н. Стоянович
0:1;
В. Христов - Л. Кръстич 0:1;
П. Стоянов - Н. Стоилкович
0,5:0,5
3. Костов - С.Микич 0:1;

Д. Величков - И. Михайлович
0,5:0,5;
Й. Стоилкович - Н. Савич 0:1;
П. Трайков - Р. Гашевич 1:0;
М. Александров - Б. Цветкович
1:0.
В останалите мачове от III
кръг са постигнати следните резултати:
“Ром” (Лесковац) - “Беса”
(Буяновац) 4,5:3,5;
“Радан” (Лебане) - “Пуста река
(Войник) 4:4
“Ябланица” (Медведжа) - “Юг
(Буяновац) 3,5:4,5.
Във временната класация
начело на табелицата е “Долна
Яйна” с 16,5 точки, а второто
място заемат “Радан” и “Пуста
река” с по 15 точки. “Младост” е
на седмо място с 8 точки.
В рамките на четвъртия кръг
босилеградчани ще посрещнат
на 26 октомври (неделя) “Ром”
от Лесковац.
П.Л.Р.

„Младост” победи в 8 кръг на ПФД

Хеттрик на
Блажа Воинович
В осмия кръг от първенството на Пчинска
футболна дивизия “Младост” спечели като гост
срещу “Вихор" в Жбевац с 5:2.
Резултатът бе открит още в 4 минута с гол на
централния нападател на босилеградчани ьлажа
Воинович. В средата на първото полувреме
същият футболист удвои аванса. До края на първата част най-напред гостите с попадение на Величкович намалиха резултата, а в 44 минута ^
Мирослав Георгиев отбеляза и третия гол за зелените:’.
В началото на вторите 45 минути с гол на Иоичич гостите намалиха на 2:3. До края на срещата

босилеградските футболисти играха сигурно и
успяха да отбележат още два гола. В края на мача
сред голмайсторите отново се разписа Воинович, а
точката на ефикасната игра на босилеградчани
Стефан Стойков от пряк свободен удар де
сетина минути преди последния съдийски сигнал,
условията за игра в Жбевац бяха твърде тежки,
понеже по време на мача валя дъжд, а времето
беще ИЗКЛЮчително студено,
^ладоеш"-. Д. Николов, Д. Зарев, С. Стойков,
'МицоВ1 д. Димитров, Д. Йованович, М.
Ге
иев в владимиров (С. Димитров), Б.
ВоиновиЧ) д дицов и Й. Григоров,
,Дихор": Б. Стойменович, С. Нешич, Д. Маринков[)Ч ^ цветк0вич), С. Димовски, Р. Микич, Г.
Ашшеевич.Д. Тонев, Д.Япчич.И.ВеличковичиБ.
ртоименович
П.Л.Р.

Възпоменание
Времето неумолимо отминава,* изнизват се годините, но нашият
спомен и нашата обич никога няма да избледнеят и не ще заглъхне
мъката ни за нашите свидни родители
КРУМ ВЕЛИЧКОВ - Петърлашкн
род. 1901 - поч. 1983 год.
и
КОСТАДИНКА - Коца
ВЕЛИЧКОВА
род. 1896 - поч. 1982 год.
Г*а- X»
Дълбоко в сърцата си
пазим вашата добрина, чо
веколюбив, всеотдайност
и родителска любов и грижовност.
Вечно Признателни и скърбящи: дъщеря Венета
Величкова-Пещрова, син Асен, снахи, внучки и Правнучки
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Кикви смо?

Иован
Прокоплевич

Равновесие на силите
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Чий „феи” е Карла?

^
След като Хагският трибунал обнародва обвиненията си
^ срещу четиримата сръбски военни и полицейски генерали,
основният въпрос не е дали те ще бъдат предадени на Хага, а
в чии ръце Карла дел Поите набута горещия картоф. На
^ управляващите ли, за да паднат по-бързо, или на опозицията,
за да не бърза към държавното кормило?

>з

Политикантство и география
В крамолата около учредяването на Националния съвет на
българското малцинство в СЧГ тъмните сили, които зад па
равана продължават да кроят съдбата на малцинството ни,
успешно заместиха мръсното си политикантство с геогра
фията. Вместо борбата “гърди срещу гърди” между поли
тиките за и против интересите на малцинството, на сцената се
разигра смешната препирня между Димитровград и Боси
К. Г.
леград.

- Тате, я ми кажи кикви смо
нийе? - изненади ме синът
ония дън.
- Кико кикви смо? Па теквия
смо си ко що смо! - реко си да
му отговорим, ама тека кико
да му не отговорим.
- Ама, айде, ти си млого врел
и кьипел, па очу да ми кажеш
кво смо. Я кига ме питаю приятелье от Ниш, не се мислим
млого ама им кажем, па българйе смо!
-Добре си им казал! -рекоя.
- Добре, ама нейе добре...
- Кико нейе добре?
- Па тека, оти они ме питаю
пак: “Ако сте българйе защо
тъгай се прекърстуйсте на
сърби и придавате на презимеката си по йедно ИЧ?
- Е, това само некойи прайс.
Мисле дека с това ИЧ че си
прайе по-убаве карийере, а и
че су по-добри...
- Арно си ми отговорил, ама
има йоще нещо.
-Кикво?
- Питай тия твойи приятелье
защо тия що су прикачили по
йедно ИЧ, съга първи търчу и
узимаю българско държавлянство...
- Ма не думай!
•
- Кво нема да думам. Я знам

Ш
* гго

йеднога що на съв ШШЛ*М1
глас се валеше кико на детето си не дава да учи чеше
_
български йезик, а съга узел и клевеТуЮ<
българскьи пасош и се вали бърже д00.
натам и навам... После знам деорше
до
йеднога кико ора ги. нийе не п0.удаву ра_
смо ни българйе, ни сърбие, а боту; къмто
шопйе смо. Ниие не кажемо ньи ^ гладаше
ни добърден, ни добар дан, а шк0 на “наши”.
добър дън... Е, тия га запържи_ д друГЬИте Су “ваши”,
а?
дибидуз, оти “добър дън ка_ Ма йок] и другьите трезуйемо кига йе празник, а кига беше да се дока3уЮ с клевейе делник се сречамо и позд- тенье дма некойи га прекаравлямо с 1 Помага бог и
Ш6; па казук> и това що йе
“Дал ти бог добро ...
било и това що нейе било.
- Добре, ама они мепитую,
дъже%оше иприятелье и тия
защо кига некой наш почне да
не Су им приятелье!
напредуйе, сто души че дойду
_ (’а дибидуз се убърка и не
да га опънкьуйу, да га каляю и МОГу да знам Кви смо...
теквея работе накажу за нье-Усуканнарод,сине,усукан!
га, свеста да ти се завийе...
- Е съга ми се развидели за- Таквия смо си ниие, сине,
смо на Последньо место и
завидльиви,
превъртльиви, за1Ц0 не може да се опрайимо
злобни...
_
.
кико другьи...
- Ама отркай време ли смо
_ 0рати ^ сине> дека у па_
теквия били.
кълат нема пазачи до казанье- А не смо. По-рано се ува- де
койи се варе царибрдчажаваше свак човек, а на тия
Щом некой царибродщо бейоше по-отракани, приин ИЗМуЛЬИ главу, другьи
одеоше им другьи и честитаю: га дърпаю назад... Друг йедън
Алал ти вера.
царибродчанин на шалу дума- Па що смо станули теквия, щ н
царибр0дчанье - сто
тате.
и двайесе клевете. А я че ти
- Е това ие дълга и широка кажем дека от сто - двеста
работа! Я не съм тия що че оговараю. Теквия смо нийе!
открийе свете причине. Ама
знам дека тия що първи по-

а и хала

шШШ

Какво е това
„Руско”?
Виктор Йосифов от с. Мъзгош отишъл войник. По това
време двама негови приятели заминали на море във Варна. След
известно време на адреса на Йо
сифов в казармата пристигнал
колет, а в него и картичка, която
двамата му приятели Цветан и
Руско му изпратили от Варна. В
нея те му разказвали колко са до
волни от престоя си във Варна, а

•Народът присъства на всеки

накрая на картичката написали:
“Следва писмо”. Тъй като въп
росното писмо не пристигнало,
Йосифов бил повикан в командването на гарнизона. “Безбеднякът” му показал картичката и
веднага го попитал какво е това
“Руско”!?
“По баща на Гьеру” - ядосано
отговорил Виктор, когато разбрал защо го викат. След това го
пуснали, но картичката не му
върнали.

прием. Тук се пие и яде
неговата мъка.

„Хубава си, моя горо,
миришеш на младост..."
Така беше доскоро,
докато халата
не мина през гората.
Твоите, горо,
хълмисти поли
сега са пусти и голи,
твойта снага е „наметренсС'
и през комините
ще изтлее.
Който пак през теб мине
той вечно ще жалее
за тебе, горо, осакатена.
А бездушните с халите,
дето не знаят да скърбят,
да обичат и жалеят,
Моя горо, не жали ги г .
накажи ш\

Б. Вукоманович
•Нашето правосъдие е
независимо. Държи се така,
като че ли режимът не се е
променил.
•Това, което ние нямаме, е цяло
богатство.

Д. Шушич
•Тежко е, когато откриете
собствената си честност в
чуждите джобове.

Записал А. Т.

Б. Путник ПУБ

Бисерите на "Братство"(„Братство" 1. 8.1969. г.)
................... . .у.; ^

Момчило Андреевич_____ '
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Нашенци на Лунат
Какво биха казали, ако стигнеха ма Луната?
Работник от “Градина”: Ух, какъв песък за
малтер!
Селянин: Тук поне нема да ме облагат с
данък!
Служащ: Блазе си на тия тук, могат да се
снабдят с песък и през работното време!
Работник от “Услуга”: Ура! Няма калище!
Младеж: Ах, как земята грее, ела мила да те
целуна.
Нашенска клюкарка: Я па земята колко се
надула.
Работник от културно-забавния център: И
тук няма директор.
Работник от “Фабрад”: Ух, да искат сега на
всеки кратер да турим по капак и брава.
Грънчар: Ах, какви калъпи за црепнйе!
Райко Зарков: Пясък! Защо тук не
направихме детската градина?
Обикновен гражданин: А, па тук, също като
към гарата!
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Директор: Колко ли ще ми бъдат пътните и
дневните?
Бурелец: Ту да га... куде че вържем кончето.
Обществен работник: Насрочвам за днес
събране.
Босилеградчанин: Я, и тука нямало пътища.
Димитровградчанин от жилищен блок: Брей,
добре, че се запасих с вода.
Звончанин: Значи и на небето го няма наш
“Чаир”.
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