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Германският канцлер Герхард Шрьодер посещение в Белградна Среща на началниците на 

генералните щабове на ВСЦГ и БАГерман
всички
подкре 

Сърби! 

Черна] Началникът на Ге
нералния щаб на войс
ката на Сърбия и Чер
на гора генерал-пол-

В сряда следобед в Белград ковник Бранко Кърга
пристигна германският канцлер __________________ _________ и сътрудниците му се
Герхард Шрьодер. Това е първото Канцлерът Шрьодер бе посрещнат в Белград с най-високи държавнически срещнаха в Ниш с де-

почести ___ ^легация на Българс
ката армия, оглавява
на от началника на Ге
нералния щаб ген. 
Никола Колев. Те об
съдиха досегашните 
постижения в рефор
мите на двете армии, 
както и участието им 
в международните ми
сии за мир, откривай
ки нова страница за. 
добросъседско военно 
сътрудничество.

посещение на ръководител на 
германското правителство в Бел
град от 1985 година досега.

Освен с президента на държавната общност Гостът от Германия присъства и на учредява- 
Сърбия и Черна гора Светозар Марович, канц- нето на Съвет за икономическо сътрудничество 
лерът Шрьодер има срещи и с премиера на Сърбия между Сърбия и Черна гора и Германия.
Зоран Живкович и с други официални представи

тели.

(На 2 стр.)

В Скупщината на Сърбия приключи
дискусията за Наташа Мичич Слънчеви

бури
„брулят
Земята

(На 2 стр.)

1 Среща на ветераните от София и Ниш
Уредите на Московския Щ 

хидрометеорологически || 
институт са засекли силни Ц 
магнитни бури, които тези щ 
дни “брулят” нашата планета. Щ 
Експертите сочат, че внезап- |! 
ните промени в магнитното И 
поле па Земята са свързани [| 
със силни експлозии па Слъи- I 
цето. Подобен феномен е бил Ь 
забелязан през март 1989 |; 
година.

На Балканите 

да царува мир

Ще се гласува 

след дискусиите за
правителството

.............. |

11МА8А СЬА8
(На стр. 3)

* Магнитните бури предиз
викват не само смущения в 
електроразпределителните 
мрежи и различни електриче
ски уреди, но засягат и хората, 
особено страдащите от сър
дечносъдови заболявания.

За щастие слънчевите 
еругщии са редки и продължа
ват само няколко часа.
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Пред паметника-костница в Ниш: Ветераните отдават почит на 
падналите си съратници
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Делегация на Столичния съвет на ветераните от войните в 

България посети град Ниш, където се срещна с представители на 
градския и окръжен комитет па Съюза на борците на Сърбия и 
посети паметника-костница на загиналите български борци в 
борбите за освобождение на Югославия.

Ф ай N/451118РА8ЕМ1 ? . |ПЕ-българските си корени
\1с«р*</'бсп14 ги| 
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(Стр. 9)
(На 4 стр.)



Съседите ^Балканите - Светът
'ЗТоктомвриТЙВЗ2 &ш*Ьг€ННт*'

, шШт от Бългаоия
Успех на 

бившите 

комунисти на 

местните избори

4 ''

N
(0т 1 стр ) В навечерието на посещението си в Белград германският канцлер

партньорство между Германия п Г^^"т прнорМТотпГиа моето посещение е де бъдат наградени

=ВЕ!!= ЩЩтШШ?
ски фирми са изказали желание ^ внат;, о6щноРт щв наеърчи Сър6ия и Чврна гора да

продължат реформите по пътя към Европа, а същотакаичаще 
страната, да инвестират средства разговаря за запазването на стабилността в рогиона, за което 

нашата икономика, да участват според него Сърбия иЧерна гора носи голяма отговорност.
Във'връзка с Косово Шрьодар каза, че условията за трайно 
решаване на въпроса за статута на покрайнината са утвърдени 
Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН.

град се разглежда като израз на в ЕС иБългарите демонстрираха в не- «тим. нейнотод"Р“им амби.

=г=га-,“.”=
Г^нГиГри! от ГкоетУоВасе теХ на БСП Румен Овчаров. По
възполиах^бившите дКомунисти, Хща дР'намаЛи разли-

“ИИ 2(Ю5П година" Първият тур°на София и^овиХ^Неивисимо 
през 2005 година.. Първият тур на * * иа заплатите и на
те^о иХшнГ"ар Симеон пенсиите и на намаляването на 
Сзкскобурп отски от което хората безработицата през тази година, 
очаквам^начително подобряване България остава един от най бе 
на жизнения стандарт след двуго- ните кандидати за ЕС. България 
лишно управление. 67% от бълга- трябва да стане член на НАТО през
рите не излязоха да гласуват, което май годин^ ” да
е рекорд след падането на кому- приключи' "Ре™в°Рите 33 
низма ппез 1989 година. От слабото диняване към ЕС в края на /пич го- 
участнеРв изборите се възползва дина. За политолога отдясно Огнян 
партията на социалистите БСП Минчев “трудно би могло да се ка- 
(бившата комунистическа партия), же, че хората са завили наляво . 
чийто електорат по традиция е БСП на практика спечели толкова 
по-активен. БСП спечели 33% от гласове, колкото и на парламентар- 
гласовете на първия тур срещу 21 % ните избори през 2001 година, кои- 
за СДС, консервативна партия, коя- то убедително бяха спечелени от
то смени правителството на БСП и НДСВ, твърди той. В неделя НДСВ 
управляваше до връщането от из- спечели едва 10 /» от гласовете, 
гнание на бившия цар преди две го- колкото и неговия парламентарен 
дини. “Само най-здравите ядра на партньор ДСП. НДСВ няма никак- 
двете партии гласуваха. Останали- ви шансове да спечели кметското 
те техни избиратели подкрепиха място в някой от големите градове, 
безпрецедентно голям брой малки докато ДСП спечели кметското 
.местни формации в знак на проте- място в Кърджали. Местните из- 
ст”, заяви независимият политолог бори отлеабиха НДСВ, което става 
Иван Кръстев. Според социолога още по зависимо от ДСП, постиг- 
Андрей Райчев, новата победа на нало най-добрия си резултат от 
левицата след избирането на Геор- края на времето на комунизма, 
ги Първанов (БСП) за президент Така 109-те депутати от управлява- 
през 2001 година показва, че “със щата партия (от общо 240 места в 
сигурност БСП ще спечели парла- парламента) ще станат още по-за- 
ментарните избори” през 2005 го- висими от гласовете на 20-те депу- 
дина, две години преди очакваното тати от партията на турското мал- 
приемане на България в ЕС. “Все цинство. Симеон Сакскобургтотски 
по очевидна е необходимостта от обаче заяви, че е “доволен” от ре- 
едно социално правителство и ние зултатите от местните избори, кои- 
сериозно се готвим за това”, заяви в то по никакъв начин не трябва да 
неделя председателят на БСП бъдат сравнявани с парламенФарни- 
Сергей Станишев, като при това те, защото последните са на нацио- 
даде да се разбере, че неговата пар- нално ниво. Популярността на пре- 
тия не настоява за провеждането на мпера, която през 2001 година бе 
предсрочни избори. “Ние няма да 70%, сега е спаднала на 31%, сочи 
пожертваме стабилността на стра- проучване.

си кампа-
да се включат в приватизацията в които

в
в строителството на пътища и в 
развитието иа инфрастуктурата.

През изминалата година за 
пръв път през последните десет 
години двустранният стокообмен 
е надвишил един милиард долара.

Наблюдатели коментират, че

в

хиляди германски военнослуже
щи и полицаи са разположени 
Косово и Метохия, Босна и Хер
цеговина и в Македония.

вергае създалото се впечатление, 
че Германия губи интерес 
Балканите, което се оборва и от 
наличието на германско военно 
присъствие в региона. Около пет

вкъм

посещението на германския кан
цлер в Белград трябва да опро-

Л.иФЬ'

подобни гледища и за обстановката в региона, как- 
общи мотиви за преодоляване на проблемите. 

След броени дни военните власти на двете страни 
ще предложат и конкретна програма за сътруд
ничество през следващата година.

Генерал Бранко Кърга заяви, че части от Войс
ката на СЧГ вече са включени в мисиите за мир в 
Източен Тимор и в Конго, а се подготвя и група 
наблюдатели за Либерия.

Генерал Никола Колев каза, че Българската ар-

то и

На въпроса какво а официалното мнение.за 
екстрадицията ма генералите Лазаревич и 
Павкович в Хага, генерал Кърга отговори, че 
най-висшите държавни органи провеждат 
консултации и ще намерят подходящо решение. Той 
потвърди, че има контакти и с двамата генерали, но 
не знае дали те са готови сами да се предадат на 
Трибунала. НДСВ ще преговаря със СДС, ССД и БСП

За балотажа в 
София и 
Пловдив

На пресконференция генералите Колев и Кърга 
казаха, че чрез по нататъшното приятелско сът
рудничество двете армцд ще допринесат за ста
билността на Балканите. Те подчертаха, че имат

мия има около 800 военнослужещи в умиротвори
телни мисии на три континента и че с Войската на 
СЧГ са обсъдени опити за такива мисии.

Сакскобургготски след края на 
заседанието на Политическия 
съвет на НДСВ. Политическият 
съвет на НДСВ е приел и декла
рация, с която ръководството на 
партията призовава всички бъл-Членовете на Политическия 

съвет на НДСВ решиха да възло- гаРи с пРаво на гла? в страната, 
жат на политическото ръковод- ос°бено младите хора, да гласу- 
ство на партията да проведе кон- ват на ВТ0РИЯ ТУР натиеетните из

бори и да подкрепят онези кан
дидати, които ще 0 ьдат най-по- 
лезни за развитието на своите 
общини и тези кандидати, които

Зоран Живкович участва на конгрес в Сао
Пауло

Сърбия е отново 

част от света
султации с централните ръко
водства на СДС, Съюза на сво
бодните демократи и БСП за 
подкрепа на един от кандидатите

балотажа в София и Пловдив. са носители на либералните цен- 
Това съобщи премиерът Симеон
на

ности.

Заместник-председателят на Пауло в Бразилия.'
Демократическата партия на Демократическата партия,
Сърбия Зоран Живкович заяви в Социалдемократическата партия 
Сао Пауло, че от изолирана на Слободан Орлич и черногорс- 
заради международните санкции ката Демократическа партия на 
държава, Сърбия за три години социалистите са приети за чле- 
стана “дял от демократичния нове на Социалистическия ин- 
свят” и “страна, която усилено се тернационал. Социалистическият интерна-
променя”. • По този повод Живкович каза ционал е най-старата межд-

- За три години проведохме ко- пред делегатите на конгреса, че ународна организация, в която 
ренни реформи, които не са прия- Сърбия очаква поцощ от партии- членуват социалдемократически 
тни, но бяха неизбежни, за да мо- те-членки на Социалистическия ориентирани партии, а между тях 
жем да оцелеем като народ и интернационал и от техните са и немската Социалдемократи- 
държава - каза Живкович на представители в международни- ческа партия на Герхард Шрьо- 
Конгреса на Социалистическия те политически форуми и в ДеР и великобританските лабу- 
интернационал, състоял се в Сао държавите, в които са на власт. Ристи на Тони Блър.

11ДПС ще подкрепи Стоян 
Александров на балотажа в 
София

София има нужда от. ново лице, от нов кмет, 
заяви лидерът Ахмед Доган в отговор на въпрос 
кого ще подкрепи ДПС на втория тур на местните 
избори в София, съобщи БНР. Ахмед Доган до
пълни, че на втория тур трудно може да се предвиди 
колко ще бъдат активираните избиратели и кой 
какъв резерв ще има. Познавам Стоян Александров 
от повече от 10 години, каза Доган. Той като 
минситър винаги е бил примерен държавник и ад-% 
министратор, човек, който трудно прави компро
миси там, където не трябва. Той добре се разви в 
посока на политически субект и може би обществото има нужда именно 
от такива Мениджъри, които сами по себе си са сериозни, каза АКмед 
Доган.

Ахмед Доган



'ЗТоетоТйври'20'33' 3
В СкуПщинатаинаСърбия приключи лиг^^тд

за Наташа Мичич
Месечник на 

човешките праваЩе се гласува след 

дискусиите за 

правителството

е обявила извънредно положение 
в страната в един момент, когато 
престъпниците “искаха да върнат 
на власт социалистите и радика
лите”.

Наташа Мичич отговори, че в 
условията когато беше извършен 
атентатът срещу премиера Джин- 
джич обавяването на извънредно
то положение е било единствено-

Ноември
1 ноември - Международен ден на науката и 
мира
3 ноември - Световен ден на мъжете
6 ноември - Международен ден на 
толерантността
20 ноември - Универсален ден на детето
21 ноември - Световен ден на телевизията
25 ноември - Международен ден за 
премахване на насилието
29 ноември - Международен ден за 
солидарност с палестинския народ

Депутатите в Скупщината на 
Сърбия приключиха Радикалите, социалистите и 

в сряда депутатите на ДСС обвиниха 
дискусиите във връзка с предло
жението на опозицията да бъде 
освободена от поста си

то правилно решение. Тя под- 
председателката на Парламента черта, че Конституционният съд 
в нарушаване на закона

дателката на Парламента Ната ГТ -ГиГоб^яГГнГвъ^
ша Мичич Остава да бъле ^Г 3абеЛ6ЖКа бвше-че тя не е ™ала редно положение е било поздра- 
рочен ден за гласМн! кп Р В° °бЯВИ ИЗВЪНреди0 "0- вено от цяла Европа. Това пот-
депутатите ше оешат съгпа Л°ЖеНИе “ Ц*Л™ СТраНа' ° КОеТО вРъждава и Ф^ът, “"° времедепутатите ще решат съгласни е нарушила и Конституцията. на извънредното положение на 3

Представителите на ДОС април СЧГ беше приета в Съвета 
изказаха уверението си, че На- на Европа”, 
таша Мичич е била права, когато

ли са с инициативата на радика
лите за смянаната й или ще й 
гласуват доверие.

На президентските избори в Сърбия Журналистически награди за цялостна творческа дейност

Шестима кандидати Лауреати - Стаменкович, 

Търнавчевич и СимоновичСрокът за кандидатстване на президентските избори в Сърбия, 
насрочени за 16 ноември приключи в неделя в полунощ. 
Републиканската избирателна комисия е потвърдила кандидатурата 
на шестима Наградата за цялостна творчес

ка дейност, която присъжда Съюз
ът на журналистите на Сърбия и 
Черна гора, беше връчена на ко
легите Мирко Стаменкович, Заха- 
рие Търнавчевич и Будо Симоно
вич.

кандидат-президенти: Драголюб Мичунович, предло
жен от коалицията ДОС, Томислав Николич - СРС, Драган С. Томич 
- СНС, Мариан Ристичевич - НСС, Велимир Илич - НС и Радослав 
Авлияшевич - Демократическата партия “Отаджбина”.

Републиканската избирателна комисия отхвърли кандидатурите 
на Милован Петрович, шлосер от Инджия, и на кандидата на ЮЛ 
Джордже Попович, понеже са предоставили некомплектувана 
документация без необходимото число заверени от съда подписи.

За успех на първия тур на президентските избори според закона е 
необходимо да гласува повече от половината от електората и един 
от кандидат-президентите да спечели повече от 50% от гласовете.

Стаменкович е дългогодишен 
журналист и редактор във в. “Бо
рба”, главен редактор на “Вечерие 
новости”, а е работил и във в. “Спо
рт”. Като пенсионер е сътрудничил 
в белградската програма ма РТС и в 
още няколко медии.

Търнавчевич е започнал карие

рата си в в-к “Задругар” преди 55 ти като журналист в агенция 
години, а по-късно е бил редактор Танюг, по-късно продължил във в. 
на предаването “Знание - имане” в “Политика” и в другите й издания, а 
ТВ Белград и в ТВ Б92. сега е журналист във в. “Вести”.

Симонович е започнал да рабо-

В понеделник вПризнание центъра на 
Бабушница

За съдействието си за 
ремонта на
паметника-костница на 
българските воини в 
местността Ледена стена 
край Ниш, която беше 
посетена от българските 
ветерани, директорът на 
издателство „Братство“ 
Велимир Костов е 
удостоен с
възспоменателен медал 
на Генералния щаб на БА. 
Признанието му връчи 
подполк. Румен Бъчваров, 
зав. връзки с 
обществеността на 
началника на Генералния 
щаб.

Подкрепа
на генерал Богослужение на 

Лазаревич роден език?
На централния градски площад I ■ ■ г

Преходът и етнокултурните малцинства в
Югоизточна Европа

в Бабушница в началото на тази
седмица бе проведен митинг, на _
който жителите на Бабушнишка учваие на ентитетите тези дни се както и на завършилите Богос- 
община подкрепиха генерал Вла- проведе кръгла маса на тема ловския факултет в София наши 
димир Лазаревич, срещу когото “Преходът и положението на ет- сънародници не се назначават на 
Хагският трибунал неотдавна пов- нокултуриите малцинства в Юго- работа в Димитровградско, 
дигна обвинение. От името на Ко
митета за защита на генерал Лаза
ревич на митинга говори Зоран _ тт
Спасим, председател на Изпълни- лните съвети на малцинствата у Драголюб Джорджевич от Ниш,

който обеща да проучи този

В белградския Център за про- провежда 5на български език,

1 шт
източна Европа”, в конто учас
тваха представители на национа- рещнато с интерес от проф. д-р

Изказването на Иванов е пос-

телния съвет на ОС в Бабушница. нас. 
Той напомни, че генерал Лазаре
вич не може да бъде виновен за

За значението на темата го- въпрос.
Полицията на ООН в Космет Членът на Националния съветвори фактът, че освен наши екс-

това, че е изпълнявал своите про
фесионални задължения в Косово 
и Метох ия.

- Този митинг е подкрепа ма 
всички хора, които са се борили за Митев от София, проф. Силвио пето върху националните въп- 
запазването на сръбството. Цяла Деветак от Словения и- проф. д-р роси е нормално, защото това с 
Сърбия трябва да разбере, че гря- димнтрис Кристопулос от Гър- едно от условията за самосъхра- 
бва да защитава своите най-добри г г
хора - изтъкна на митинга Зоран 
Спасим, който отправи апел към 
републиканските власти да не 
екстрадират повече в Хага генерал малцинство на срещата участва нализмът получава негативен 
Лазаревич и други сръби. м_р Михаил Иванов от Димит- оттенък едва когато се превърне

Комитетът за защита на геи- ровград Той посочи, че на съиа- в шовинизъм и нетърпимост към 
еоал Лазаревич бе сформиран в 1 г
понеделник. В негови!, състав редниците пи тук е натрапен цър- другите нации.

представители на много ковният календар на мнозинство- Като вид национална нетоле- 
партии, действащи в общината, то, който макар и православен, се рантност той е посочил законо- 
включително и членове на парти- различава от този в България, вите разпоредби, според конто на 
ите от коалицията ДОС. която е държава майка. При това нашите сънароднички не се поз-

Митиигът бе организиран по иван0В подчерта и факта, че волява да си пишат фамилното 
инициатива на жителите на бабу- ^ * - пп„..
шнишкото село Грънчар, в което е официалните църковни власти име в духа па българската прак- 
роден генерал Лазаревич. не позволяват църковното богос- тика и традиция - с окончанието -

Бд лужеиие в нашите храмове да се а.

го- на българите Михаил Иванов еперти, на кръглата маса 
вориха и специалисти от чужби- говорил и по въпроса за нацио
на, сред които проф. д-р Емил нализма. Според него набляга-Арестува петима албанци

Полицията на ООН в Космет та полицейска служба, а остана
лите са били членове надемили- 

осво-
арестува петима албанци за воен
ни престъпления, извършени по таризираната Армия за

конфликта 1998-99 бождаване ма Косово. Арестувай 
е също така и Еюп Руииеви, из
вестен като “Ера”. Арестуваните 

били задържани в южната част са били издирвани от междуна- 
на покрайнината, са заподозрени родния прокурор на Окръжния 

трибунал в убийството съд в Прищина и са 
на четирима албанци през 1999 град Качаник. 
година. Те са заподозрени за През юли тази година бив

шият командир от АОК Рустем

няването и за събуждане на 
Като представител на Нацио- националното съзнание на мал- 

налния съвет на българското цинството. Той счита, че нацио-

ция.
време на 
година. Според местните медии 
петимата обвинаеми, които са

заловени вот местен
влязоха

отвличането на няколко цивилни 
албанци между 27 февруари и 8 Мустафа бе осъден на 17 години 
март 1999 година. Четирима от затвор за военни претъплеиия, 

били докато трима други албанци
лучиха присъди от пет до 13 го-

по-лохитените по-късно са 
убити, а един е успял да избяга.

Сред арестуваните е и Рустем дини затвор за същото престъп- 
Дема, активен член на Косовска- ление.

А.Т. ‘
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С" юзът на самостоятелните синдикати в Сърбия организира 
протести с искане На Балканите да 

царува мир
Ш

Ж,Ц] я
(От I стр.) риоти, начело с Левски, дойдоха в 

Белград да помогнат на сръбските 
След радушната среща в ден- братя в борбата срещу Отоманска- 

•п,ра на Ниш, сръбските и българ- та ИМперия, а но време на Втората 
ветерани си спомниха за световна война нашата съвместна 

славното минало от съвместната борба помогна да победим врага. И 
им антифашистка борба. Председа- за.наС| и за вас това беше отечест- 

Градския комитет на вена война. Тези събития показват, 
борците полковникът от запаса Ст- ,1е имаме общи интереси, че трябва 

Йованович приветства бълга- да се дорим за свобода, социална 
реки те си колеги като им пожела да правда и обща справедливост - каза 
се чувстват приятно, понеже са Гривечев.
сред приятели. Председателят на Окръжният

- Историята е велика и за нея КОМИтет на Съюза на борците от 
много да се говори, това най- ЦиШ полковникът от запаса Ми- 

добре го знае нашето поколение, ;юш Богданович изтъкна, че по 
което воюваше срещу фашисткия време „а войната е имало само две 
враг, пай-мракобесиата сила през страни . фашистите и борците за 
20 век. Всички знаем, че между на- св0б0да.

ш ските

I№ Щг, - а\.
-н

телят на
№:::

Ч; енан

Щ Кв можеИ

ЕШ ДВЙ' яр.*\
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Председателката на Скупщината на Сърбия 
Наташа Мичич прие делегация на 
Самостоятелните синдикати, водена от 
председателя на тази централа Миленко 
Смилянич. Той посочи, че обществото е в 
дълбока криза, кабинетът е в задънена улица, 
поради което е необходимо да се избере нов с 
което да се води социален диалог. 
Председателката на Парламента каза, че 
Скупщината уважава исканията на синдикатите 
и подчерта, че и синдикатите, както и всички 
други граждани трябва да спазват процедурата, 
регламентирана от Конституцията. Тя поясни 
процедурата за обявяване на предсрочни 
парламентарни избори - обосновано искане на 
кабинета или недоверие в правителството. 
Наташа Мичич каза, че в Парламента започват 
дискусиите за работата на правителството и 
след това ще се види дали има то подкрепата на 
депутатите.

Съюзът на самостоятелните синдикати на 
Сърбия организира неколкодневни протести в 
Белград с искане за предсрочни парламентарни 
избори и обявяване на мораториум върху процеса 
на приватизацията.Протестите, които се про
веждат под лозунга “За спасение на работниците и 
на икономиката в Сърбия” започнаха на площад 
“Никола Пашнч" в столицата, където пред съб
ралите се няколко хиляди работници и пенсионери 
говори председателят на тази синдикална цент
рала Миленко Смилянич. Той каза, че основните 
искания на работниците са работа, хляб и 
синдикални права и допълни, че след последните 
протести на 25 юни тази година обстановката се 
влоши драстично и “така повече не може”.

- Протестите ще продължат няколко дни, а ако

е необходимо, и няколко седмици, докато не бъдат 
изпълнени исканията на синдикатите, а това оз
начава да бъдат обещани предсрочни парламен
тарни избори и мораторйум за приватизацията, 
изтъкна Миленко Смилянич.

Колоната протестиращи пристигна пред 
Скупщината на Сърбия. Делегация на Самос
тоятелните синдикати беше приета в Скупщината 
от председателката и подпредседателката на пар
ламента - Наташа Мичич и Гордана Чомич, както 
и от шефовете на депутатските групи на ДОС и 
ДСС в скупщината Боян Пайтич и Деян Михайлов.

Политически, а не социален
Сръбският министър на труда Драган 
Милованович смята, че протестът, организиран 
от Съюза на самостоятелните синдикати на 
Сърбия.“© класически полтически протест",
. ойто са провежда в координация с 
опозиционните партии", чиято цел е да бъде 
свалено правителството на Сърбия и да се 
проведат предсрочни парламентарни избори. 
Проблемите във вразка с труда и правата на 
работниците се решават чрез преговори на 
синдикатите с работодателите и с 
правителството, а не с „класически политически 
демонстрации", каза Милованович.

Сърдечна среща на ветераните

шите страни имаше и онова, което 
никой не иска - вражди, но за това 
не бяха виновни народите ни, а

- Ние и нашите потомци никога
няма да позволим да се помрачи 
великото ни дело, а на Балканите 

властвуващнте и чуждата намеса, трябва да царуват добри отноше
ние няма да забравим помощта на ния и МИр . каза Богданович. 
българските борци и така, както След това няколко сръбски и 

български ветерани разказаха спо- 
стремим към демокрация, соцнал- мени от антифашистката борба, 
на правда и добри отношения - каза 
Йованович.

тогава воювахме заедно, сега се

размениха си адресите, а Димит
рина Вутова, носител на Орден за

Подпредседателят на Столн- храброст, прочете стихотворение- 
чния съвет на ветераните от т0 “Писмо до немската девойка 
воините в България полковникът Матилда*”. 
от запаса Петър Гивечев приветс
тва домакините от името на Цен
тралния съвет на Съюза на вете
раните на България.

- Самият факт, че се разбираме 
помежду си без преводач, говори че 
сме братски народи и винаги, ко- 
гато сме били в дружба, отбеляз
вахме събития в полза на народите 
ни, а когато това се нарушаваше - 
ние страдахме. Българските пат-

3Подготовки за президентските избори
Ветераните посетиха паметника 

- костница в Ледена стена в пери
ферията на гр. Ниш, където по
ложиха венци и цветя, а историкът 
доцент д-р Димитър Зафиров 
говори за участието на България 
във втората световна война през 
1944 и 1945 година и в нишката

В Босилеград 34 

избирателни пункта
лите на избирателните щабове 

. на кандидатите да предоставят 
предложения за членове и за
местници в избирателните съве
ти, както и да предложат по един 
член и по един заместник в 
Общинската избирателна ко-

Днес в полунощ изтича сро- хора, които живеят в други об- 
кът за подаване на молби за про- щини или пък са зад границата. В 
мени в избирателните списъци, момента в избирателните спи- 
От утре молбите за справки мо- съци в машата община са запи
тат да се подават в Общинския сами по-малко ?т 9 000 души, до- 
съд в Босилеград и то най-късно като на миналогодишните прези- 
до 24 часа на 13 ноември 2003 го- дентски избори са били регис- 
дина, т.е. 48 часа преди започва- трирани 9 145 избиратели. На из- 
нето на изборите. Въпреки съоб- борите, насрочени за 16 ноември, 
щението на Общинското управ- ще могат да гласуват и всички

военна операция.
М. Тодоров

Димитровград Желюша - избирателите от селото и с. Грапа, в 
Културния дом в с. Белеш - белешани и избиратели 
от с. Прача, в Културния дом в с. Гоин дол ще 
гласуват само гоинчани, в основното училище в с. 

Крайният срок за актуализиране на избирател- ГРадине ще бъде избирателният пункт за жителите 
ните списъци изтича днес в полунощ. Точният брой Т Т°Ва С6Л°' В сгРадата на основното училище в с. 
на избиратели в Димитровградска община ще бъде ^УСа ВрйНа Ще гласУват избирателите от селото, в 
известен утре. Засега се знае само това че в Ди- КУЛТУРНИЯ дом в с- Трънски Одоровци, освен 

- Общинската избирателна митровградско в момента има по-малко избира- °доРовчани' Че гласуват и избиратели от селата 
в тях, отзивът на гражданите бе- комисия задължително трябва тели, отколкото в края на 2002 година пред прова- ИскРовци и Петачинци, в Културния дом в с. Долня 
ше изключително слаб - казват в да предостави на Републикан- лилите се избори за президент на републиката Невля - жителите на това село и на селата Горня 
Общинското управление.. ската избирателна комисия до 6 Компетентната служба към местното самоу- Невля’ Скръвеница, Врабча, Барие.Било иВерзар,

Точният брой на жителите, ноември съставите на избира- правление призова гражданите на общината да В КУЛТУРНИЯ Д°м в с- Поганово ще гласуват 
телните съвети за всичките 34 направят необходимите справки в избирателните избиРателите от това село и от селата Драговита, 

предстоящите президентските избирателни пункта в общината - списъци на 20 септември т.г., но твърде малко хора ПланиниЧа и Бански дол, в Културния дом в с. 
избори, все още не е известен. Но заяви Раде Станков, секретар на проявиха интерес към това.' Р Височки Одоровци е избирателният пункт за одо-
според някои предварител ни Общинското управление. В тех- Що се отнася до избирателните пунктове в об- ровчани и гуленовчани, 8 основното училище в с. 
информации броят на пълнолет- ния постоянен състав ще бъдат щината, не е имало никакви изменения от пре- СмиловиЧа гласуват смиловчани, радейнчани и 
ните граждани в Босилеградска включени и по един член и един дишните избори и този път също ще се гласува на петъРлашани.в Културния дом в с. Пъртопопинци 
община в действителност е по- заместник, предложени от изби- 17 места. Жителите на града ще гласуват в" четири " избиРателите от селото и от селата Бребевница. 
малък от броя на включените в рателните щабове на всеки кан- пункта - в Народната библиотека, в гимназията Мъзгош и Моинци, докато в основното училище в 
избирателните списъци. В т ях дидат - президент, поясни той, “Кирил и Методий”, в Центъра за култура и в Каменица >Че гласуват всички избиратели от 
фигурират имената на отдавна Станоев подчерта, че във връзка основното училище “Моша Пияде”* В Културния селата във Висока “ каменичани, сенокошани. иза- 
преселили се хора, които не са си с това ОИК е изпратила дописки дом в с. Лукавица ще гласуват избирателите от товчани>Д°л110кРиводолчани, горнокриводолчанн. 
уредили документите, както и на в Босилеград до представите- селото и от с. Сливница, в Културния дом в с вълковичани и болевдолчани. Б.Д-

По-малко избиратели
ление, че гражданите могат да се лица, които навършават 18 го- 
запознаят с избирателните спи- дини до тази дата и стават пъл- 
съци и ако е необходимо и да нап- нолетни граждани, 
равят поправки или допълнения

които имат право да гласуват на



'октомври Шз 5"зт
УНДП помапгн^ Сурдулица и на Босилеград Добрин Петров, председател на Скупщината 

на АД ГИД: ---------------- --------Ще последват
развойни проекти
процента трябва участват и общините кова

В Сурдулишка и Босилеград- 
' ска община се представя програ

мата “МИР”

ки фондове за развитие, 
които Фирмата е вече 

пред фалит
* Търговският капитал на фирмата едва ли ще 
плащане на заплатите на работниците, а камо ли за 
издължаване към кредиторите, смята Добрин Петров.

Обстановката в някогашния

към 
насочванище бъдат

средствата от донациите, както и 
деветчленни комисии за одобря
ване на проектите. Комисиите ще 
бъдат съставени от представи
тели на гражданското общество, 
т.е. от общинските скупщини и от 
УНДП. Общинските стигне заскупщини 
на двете места са избрали по пет 
члена, а се очаква УНДП тези 
дни да предложи и свои предста
вители. Воислав Костич, 
ретар на ОС в Сурдулица, казва, 
че на предстоящата сесия на

част на страната. За реализиране 
на програмата през следващите 
две години ще бъдат вложени 7,5 
милиона евро, от които 6,5 ще 
подсигури Европейският съюз, а 
останалите - общините. Прогоа- 

на двете места са открити офиси, мата “МИР" ще бъде иаправля- 
а чрез представянето местните 
общности, неправителствените

та смята, че въвеждането на фа- 
стожер на димитровградското литната процедура в ГИД е за- 
стопанство

която включва и ос
таналите общини в Пчински сек-ок- - предприятието за късняло много. Фирмата е нат- 

каучукови изделия ГИД - е изк- рупала дългове, които ще трябва 
лючително сложна. След като да бъдат платени. Според Пет- 
представители на предприятието ров бъдещият синдик на ГИД 
и председателят на ОС в Димит- най-напред ще трябва да изплати 
ровград д-р Боян Давитков поис- дължимото на работниците. При 
каха от Тръговския съд в Ниш да 
открие фалитна процедура в
ГИД, възникна и един сериозен фирмата за неизплатени 
проблем: кой да бъде негов 
синдик (фалитен упавител)?

По въпроса за назначаването Търговският капитал едва ли ще 
на синдик в ГИД, както и по бъде достатъчен за изплащане 
други теми, свързани с бъдещето дълговете към работниците, а 
на предприятието, разговаряхме камо ли за издължаване към 
с председателя на Събранието на кредиторите на фирмата, оцени 
акционерите (Скупщина акцио- Петров, 
нара) във фирмата Добрин Пет
ров. Според него Събранието на на акционерите ще настоява да се

ръг, както и четири от Яблани- 
шки. Към общинските скупщини

скупщината ще учредят комиси
ята, която след това ще може да 
приема проекти, да разисква за 
тях и да ги /не/ одобрява.

На въпроса кога ще започне 
изпълнението на програмите, 
председателят на ОС Владимир 
Захариев казва, че това все още 
не е известно, но вероятно ще 
стане след Нова година. - Реа
лизирането на някои програми 
може да започне и по-рано, но 
при условие че пристигнат па
рите от донорите и ние успеем да 
подсигурим 25 процента от сре
дствата, необходими за реали
зиране на един проект, подчерта 
той.

вана от Европейската агенция за 
реконструкция /ЕАР/, а ще бъде 

организации, предприятията и ве- реализирана от УНДП 
домствата се запознават с ус
ловията, както и с начина на из-

това няма да има значение това
Според изготвената програма 

за разпределяне на средствата, 
през следващите две години 

на гражданското общество и за УНДП ще вложи в развитието на 
развитието на други области, Сурдулишка община 153 000 евро 
преди всичко в комуналната - 91 803 евро догодина, а 61 202 
сфера и в инфраструктурата, сел- през 2005 година. Същевременно 

стопанство, културата, ще подпомогне Босилеградска 
община с 80 724 евро, от които 48 
363 ще даде през първата, а 

Буяновац споразумение, останалите през втората година 
основната цел на “МИР” 
подпомага чрез финансиране на

дали някой работник е съдил 
заплати

готвяне на проекти за укрепване и други средства или не - всички 
ще бъдат в еднаква позиция. -

ското
спорта и др.

Според подписаното неот-
На въпроса дали Скупщинатадавна в

е да от реализирането на програмата.
В общинските скупщини в 

и Сурдулица и в Босилеград казват, 
развитието на Иобщини в тази че ще бъдат формирани общинс-

акционерите е предложило за търси отговорност от определе- 
синдик да бъде назначен дипло- ни ръководители в ГИД, нашият 
мираният икономист от Димит- събеседник казва: “Скупщината 
ровград Зоран Геров, но той на акционерите взе решение да се 
отказа да поеме този пост, след иска съдебна отговорност от 
което се оказа, че Събранието всички генерални и търговски 
няма други предложения за син- директори на фирмата от 1995 
дик.

проекти въстановяването
В.Б.

Как ще бъде преодоляна кризата в изход„Напредък" Босилеград?

Приватизацията е 

единственият изход
година насам, както и от всички 

Петров казва, че местното председатели на синдиаклната
стта Орниче, за което бе изготвен 
проект още докато директор беше 
Милан Господинов.

Стоичкова изтъкна, че експлоа- 
тирането на гората в Орниче ще 

На заседание на Управителния жно на работниците за неизплатени може да започне едва тогава, 
съвет на предприятието на 10 заплати, както и за здравни и когато се намери купувач, от който 
октомври т.г. Милан Господинов бе пенсиони осигуровки. В момента 
освободен от поста директор, а за “Напредък” се водят на работа 32 на сумата, която ще бъде догово- 
изпълняващ длъжността директор души, които не са взимали заплати рена. Тя се надява, че след приби- 
на предприятието за срок от един от една година, казва и.д. директо- райето на дълговете от предп- 
месец бе назначена Добринка рката Добринка Стоичкова. риятията - длъжници на “Напре-
Стоичкова. Говорейки за начините за прео- Дък ’ и с парите от експлоатацията

Защо се стигна до кадрови про- доляване на кризата в предприя- на горите ще се създадат въз- 
мени? В “Напредък” казват, че тието, Стоичкова заяви, че е нужно можности за деблокиране на 
банковата сметка на фирмата е да се извърши трансформация, да банковата сметка. Все пак всички в 
блокирана още от септември мина- се продължи процедурата за прива- колектива виждат бъдещето на

“Напредък” единствено в привати-

самоуправление му е предложи- организация в предприятието от 
ло да поеме този пост, но отка- същата година до днес. По-късно 
зал. Според мнението на предсе- обаче разбрахме, че самият син- 
дателя на най-висшия орган в дик по служебно задължение ще 
ГИД, тази фирма 
бъдеще. “В западните страни, ко- отговорност всички виновници 
гато в една фирма е обявена фа- за провала на фабриката, така че 
литна процедура, това предпо- заключението на Скупщината 
лага, че е запойнал процесът на фактически отпадна, 
нейното укрепване. При нас, за 
жалост, не е така. Страхувам се, 
че фалитната процедура в ГИД

изисква да бъдат подведени подвече нямаще се изисква авансово заплащане

Б.Д.

„Рила" - сдружение за
сръбско-българскосъщевременно ще означава и 

банкрут на тази фирма”, сподели ПрИЯТ6ЛСТВ0-Щ6 
Петров.

Председателят на Скупщина-

лата година. - Сумата, която “Нап- тизация на предприятието и да 
редък” дължи до момента не е започне използването на боровата зацията. 
уточнена. Предприятието е длъ- гора в село Долна Любата, местно-

организирас. н. посещение на панаира
в София

ОЕ1ЛГА
ВАМКА

НИШКА БАНК^А.Д. НИШ 
Никола ПдаЗич 28-а 

■^Тел^0Г8/524-800,

ДЕЛТА 
БАНКА А.Д.

итои/.йеИаЬапка.со.уи БЕОГРАД
По-добри
отношения
между
фирмите
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18000 N18
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Тел./факс 018/^364-472, 49-' Ви честити 31 ОКТОМВРИ - СВЕТОВНИЯ ДЕН 
НА СПЕСТОВНОСТТАЧЕСТИТИ На 6 ноември сдружението за 

сръбско-българско приятелство 
“Рила” от Ниш ще организира 
посещение на Международния па
наир на хранително-вкусовата про
мишленост. *

Председателката на Управи
телния съвет на сдружението Весна 
Савич заяви, че основната цел на 
посещението на панаира е осъщес
твяване и интензифициране на тър
говски връзки между български и 
сръбски фирми, работещи в тази 
област. Тя подчерта, че нишките 
фирми в областта на ресторантьо- 
рството проявяват голям интерес 
към тази инициатива и добави че 
вече тридесетина представители на 
различни фирми от тази област са 
потвърдили участието си.

Основните цели на сдружението 
“Рила”, което е сформирано през 
юли тази година, са да посредничи 
между двата народа в областта на 
бизнеса, икономиката, културата, 
туризма и др.

и Ви предлага:
- кредитиране
- отсрочено плащане
- и други услуги
. 30 дни отсрочено 
плащане- без лихва,
. позволено е да се 
задължите до размера на 
заплатата Ви,
. можете да теглите 
парите си от банкомати 
през цялото денонощие и 
през всичките 365 дни на 
годината,
. да теглите кредит - за 
покупки в страната и в 
чужбина на отсрочено 
плащане,

. спестените пари 
можете да теглите в 
страната и в чужбина.
Ако искате покупките 
Ви да са добри, лесни и 
да са сигурни, без 
досадно счетоводство, 
ако не искате да носите 
портофейл - тогава 
Вашият най-добър 
избор е една от 
платежните карти на 
ДЕЛТА БАНКА -

на всички свои настоящи и бъдещи делови 
партньори —
31 ОКТОМВРИ- СВЕТОВНИЯ ДЕН НА 
СПЕСТОВНОСТТА * '

НИШКА БАНКА има 
ГЛАВНИ ФИЛИАЛИ V 
Враня, Пирот и Прокупие 
КЛОНОВЕ
Алексинац, Сокобаня, Свърлиг, Бела паланка, 
Куршумлия
ЕКСПОЗЙТУРИ - Димитровград, Бабушница, 
Гаджин хан, Долевац, Житковац, Буяновац, 
Владичин хан, Сурдулица, Блаце, Житораджа
Ако Ви трябва доверен партньор, елате в 
НИШКА БАНКА!

*:
МАЕШС
или

я АШТЕБШБ
Ч1ЛМЛ1Л.
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П.л.р.I
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Разговор със Сергей Иванов, един от водачите на димитровградското 
природолюбителско дружество „Натура балканика^Ла Петровден в Босилеградско

Дойдоха и хора от България И развитите страни се връщат към 

автохтонните породи
I

Г’
На 27 октомври в църквата “Св. Петка” в село Рибарци по 

! случай християнския празник Петковден бе отслужена тържест
вена литургия от свещениците Йоан и Отпиша. На литургията 
присъстваха хора от съседните села, граждани на Босилеград, 

| както и хора от близките села от България, които смятат тази 
църква за своя. Малката черква бе препълнена, така че хората 
търпеливо чакаха реда си да запалят свещи и да чуят поне част от 
литургията.

След тържествената литургия бе разрязан колачът, защото на 
| този празник е и селската служба на с. Рибарци. Курбанът, жи- 
; тото, колачът, както и всички останали гозби бяха осигурени от 
| домакините на службата Любен и Снлвапа от село Райчиловци. 
; По традиция домакинът се избира всяка година, а освен ястията 
| за службата, той поднася и дарове на църквата. Домакин на 

следващата Петковденска селска служба ще бъде Драган Янев, 
по потекло от село Рибарци, в момента собственик на ресторант 

| в Босилеград.

кива продуктивни породи крави 
като Фризийска и Холщайн чес
то явление е появата ма кетоза и 
па други подобни заболявалия. 
Внасянето на определена порода 
животни на територия, където не 
съществуват оптимални условия 
за нейното отглеждане, може да 
предизвика проблеми при 
валето па жизнената среда. В 
съвременния свят много болести 
са предизвикани и от неконтро
лираната употреба на различни 
химически средства, 
крайна сметка се внасят и в

* Г-н Иванов, организацията 
„Натура балканика" папоследг>к 
залага предимно на т. нар. 
автохтонни породи животни. 
Преди няколко седмици в 
Аимитровград организирахте и 
еднодневен панаир на тези 
породи. Бихте ли обяснили 
понятието автохтонна порода.

- Всяка територия се характе
ризира със своите породи живот
ни, които са резултат от продъл
жителни процеси па селекция, 
извършена от хората, както и па 
промените климатични условия. 
Именно тези породи се наричат 
автохтонни, докато всички оста
нали породи животни, докарани 
па тази територия, се оценяват 
като “екзотични”. В нашия слу
чай кравите от породата Буша, 
овците от породата Пир 
праменка и Балканските” кози са 
автохтонни породи, докато кра
вите от породата Симентал, 
овцете от породата Виртемберг и 
козите Алпино са “екзотични” 
породи.
* Автохтонните породи 
животни стават все по-лшлко

I
!

опаз-

които в
С. Н.

вити страни се връщат към ста
рите, автохтонни породи живот
ни и към техните продукти, кои
то се регистрират на пазара като

Димитровградска община е 
вторият по численост на 
породата Босненски 
нископланински кон център в 
Сърбия . От 15 породи коне в 
Сърбия в момента, в

запазена марка, т.е. като проду
кт с конкретен географски про- 

Димитровградско се отглеждат изход, и привлича вниманието
на потребителите.

отска
*

пет. Общината е вторият 
център в Сърбия и по 
численост на свинята 
мангулица - тук те са над 100, 
казва Иванов.

* Какво е положението в 
Димитровградска община и в 
страната ни?

- Така е и при нас. Отделът за 
генетически ресурси към Мини-човешкия организъм.

* Кои са предимствата на 
автохтонните породи животни? то стопанство със съдействието 

- Тези породи не изискват спе- на международната организация 
циални условия за отглеждане и ФАО провежда програма за за- 
са устойчиви на различни инфек- пазване на определени породи 
циозни и паразитни болести, на територията на Сърбия. Част 
Запазването на автохтонните по- от тази програма се реализира и 
роди на определена територия в нашата община. Някои тука- 
може да допринесе за по-качест- шни стопани отглеждат свине от 
веното и по-здравословно хране- породата Мангулица и Бое
не на хората, да се използват ненски нископланински кон. 
по-рационално природните ресу- През изминалата 2002 година 
рси, т.е. да се хармонизира съот- стопаните в Димитровградско, 
ношението между селското сто- които са отглеждали мангулици 
панство и екологичната система и босненески нископланински

стерството на селското и водно-
У - Да, според най-новите ин- 
Щ формации 30 на сто от всички жи- 
Ц вотински породи в света са на 
Ш изчезване. С дългогодишните ед

ностранчиви процеси на селек
ция, целящи подобряване на 

— производствените особености на 
животните, са създадени породи,

Босилеград

Църковна служба които произхождат от по-малък 
брой животни. Днес тези процеси 

В двора на босилеградската църква “Рождество на Пресвета се интензифицират с прилагане- 
Богородица” тази година на Петковден се проведе служба. то на изкуственото осеменяване,

Сутринта отец Бобан Илич отслужиха в църквата литургия, на с използването на т.нар. “ембрио- 
присъстваха тридесетина души. Босилеградският свещеник трансфер” и т.н. Това предизвик- 

разряза колача, който бе донесъл тазгодишният домакин Емил 
Стоянов, фармацевт в тукашната аптека. Освен Колача, домакинът Така 
по традиция беше донесъл и жито, вино, както овен за курбан.

Догодина домакин на службата ще бъде Рафаел Стоянов, 
собственик на ресторант от Босилеград.

коя го
ва редица отрицателни явления. 
------например в едно село вси
чките крави могат да се осемнят 
изкуствено с разплоден материал 
от един извънреден бик, но той 
може да не е устойчив на опре
делени инфекциозни, паразитни 
и метаболичии болести. В голе
мите ферми за отглеждане на та-

и т.н. коне, получиха посредством 
“Натура балканика” общо 50 хи
ляди динара (около 1500 динара 
за животно). До края на октом-

* Отглеждат ли се автохтонни 
породи домашни животни на 
Запад?

- Да, в страните от Европейс- ВРН тг- се очаква ново плащане, 
кия съюз голям брой фермери но този път стопаните ще по- 
отглеждат автохтонни породи лУчат двойно по-голяма сума - 
животни и получават за това суб- 3000 динара за животно, 
сидии от държавата. Много раз-

Акция за кърводаряване в Босилеград

Кръв дариха 54 души
* Бранко Рангелов от село Белут е дарил кръв 53 пъти

Общинската организация на ганизира в ресторант “Младост” , 
Червения кръст в Босилеград тържествена вечеря, 
със съдействието на Завода за бяха връчени значки 
кръвопреливане от Ниш на 28 
т.м. 
вен
кръводаряване, в която се вклю
чиха 59 души, 54 от които дариха лут, който досега е дарявал 53 
кръв. Сред кръводарителите пъти кръв беше награден от ОО 
имаше и петима босилеградчаии, на Червения кръст със значка и 
които за пръв път участват в похвална грамота и една хубава 
такова начинание. Досега при картина. Весна Николова и 
такива акции в Босилеград кръв Любен Костадинов от Босилег- 
са дарявали най-много 40 души, рад, които над 35 пъти са били 
което показва, че този път ак
цията е била твърде успешна.

Същата вечер ОО на ЧК ор-

Разговора води: Б. Димитров

ЦХФ помага на Звонци%на която 
и похвални В Ракита, Звонци и Звонска баня

Планират да ремонтират 
водопровода

грамоти на около седемдесет 
организира в местния Здра- многократни кръводарители от 
дом поредната акция за общината.

Бранко Рангелов от село Бе-
Преди два месеца започна акцията за ремонтиране на 

водопровода Ракита- Звонци- Звонска баня. Изготвен е 
проект и сега хората от тези три селища трябва да решат 
дали и как той ще бъде реализирана тази идея.

Очаква се в акцията да се включат и собствениците на 
вилите в Звонска баня, понеже ще им бъде спряна водата, 
която 
селище.

за сътрудничество
Тези дни местната общност в село 

Звонци избра нов отбор за сътрудни
чество с международната неправителс
твена организация ЦХФ.

В него са включени: Боян Николов, 
Драгиша Глигоров, Йордан Миланов, 
Новица Николов, Ценко Величков, 
Ясмина Такова, Драган Петров, Иван 
Таков, Зорица Благоевич, Раде Таков, 
Зоран Милошев и Риста Христов.

Отборът трябва да сътрудничи с 
ЦХФ и с местното самоуправление при 
организирането и развитието на мест
ната общност Звонци в областта 
инфраструктура 
канализация, 
електрификация, уреждане на пазара, 
спортни обекти и др.

ползват незаконно от водопровода на курортното
Й.Милановкръводарители, освен значки и 

грамоти, получиха и по една ваза.

П.Л.Р.
Нашушковица

Дирекцията за пътища в Босилеград И общината им помагаНасипва селските пътища Асфалтовият път от Звонци, дълъг 4 километра стига до 
центъра на село Нашушковица. Тези дни домакинствата от 
махала Калиман събраха 75 000 динара и предприятието 
Път от Ниш насипа с чакъл пътя от центъра към селището 

им с дължина около 500 метра. Останалите 75 000 динара ще 
подсигури ОС в Бабушница.

Асфалтирането е по инициатива на 
Рангелов, отборник в ОС в Бабушница.

От Общинската дирекция за строителни площи и пътища в 
Босилеград съобщиха, че е приключило насипването на 
пътищата в селата Извор, Груинци и Милевци. За тази цел за 
всяко едно от тези селища са изразходваш* по 150 кубични метра 
пясък. Насипани бяха най-засегнгггите участъци.

До края на есента се очаква да бъдат насипани и пътищата в 
I селата Бресница, Райчиловци, както и в Босилеград.

!
водопровод,

пътища,
пенсионера Риста

С. Н.
Йордан МилановЙ.М.
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в Димитоовгоал В Босилеград по случай
Деня на народните
будители и
118-годишнината отУчебници има ■ дилемите остават
рождението на Емануил
Попдимитровдина броят на часовете тобългар- род ™лете!1ои?оТа°стгаваха децТ 5°<Ггош3’ГЪКВаТ’че през послеДиите

д1,“ро™^™ нУГеГЧас ГГ^ ^ГзГп^Зат^Г:
и сегасе изучава^три^са седмично & бе ^иТопТ бЪЛГарСКИЯТ *”"*«»««. ® рамките на сът- 
(или е застъпен с 14%). Въпреки че Защо се случва всичкотовз и кои еството междУ Димитровгра-
все още не е получил сгатутР на ро- са причините йашето малцГтво д ?Гл„Ща вТофиГ чреГоб^Гна 
ден език, както изтъква и.д. дирек- се отказва от родния си език е миг, о„^ ф ' ‘Рез обмяна на 
торът на училището КатаринаСи- гопластов въпрос, който замужава лите отПи™!?",’ пРеп°Давате- 
меонова все пак е направена поне особено внимание. У се уавъшГнТпп? ' М°ГаТ Да
една, макар и малка крачка напред с Що се отнася до това „ма ли ват Гнякт. ^сове по бългапс^и 
това, че българският език е сред та- учебници по български език, дали език в софийските училища Р 
ка наречените основни предмети. те са съгласувани с програмата, с Доста различно е мГнието на
сле?Рззвъпшване йз УЧИЛИЩет° е ^ет°Я»ката, доволни са преподава- Елена Златанова, която преподава 
след завършване на основно обра- телите от тях, естествено е да поне- български език от пети до осмя 
зование учениците да владеят добре каме мнението на тези, които пре- клас. Според нея читанките не са 
йзпскГна3!^ ' " СРгбСК"' “ бЪЛ‘ П°ДаВаТ бЪЛГарСК“ еЗИК 8 учил"- съгласуваш, спрогрймата а прЙпо 
й РеЛе Сръбският и зана‘ щето- давателите сами избират тексто-пред се учи с един час повече (чети- *
ри часа седмично или 18%), а и зана
пред остават в сила прословутите 
анкети сред родителите на първо
лаците, в които те посочват на кой 
език искат да е обучението - 
сръбски или на български. Не са 
малко тези, които се отказват от 
българския език, а в подведомстве
ното училище в село Желюша в на- 

на учебната година дори

Литературна 

вечер и 

концерт
Н

По случай 1 ноември- Деня на народните будители - довечера в 
Босилеград ще бъде изнесен концерт, който организират Матицата на 
българите в Сърбия и тукашният Център за култура.

Матицата на българите като неправителствена организация, чиято 
основна задача е да се грижи за духовното, културното и материалното 
оцеляване на българите в Сърбия и за защита на правата и свободите 
им, снощи отбеляза в Босилеград 118- годишнината от рождението ма 
Емануил Попдимитров. Литературната вечер обогатиха литературни 

творци от България и Сърбия, сред 
По случай Деня на народните които членове на Съюза на бъл- 
будители довечера в салона на гаРските писатели, Константин 
КИЦ „Цариброд" - филиал Златков и Мишо Калдрмов от Кю- 
Босиелград ще бъде изнесена стендил, няколко души от Дупница, 
културна програма. Освен както и Миле Присойски и Алек- 
стихотворения и народни сандър Дънков. Беше изнесен
песни, в програмата ще бъдат доклад за жизнения и творчески 
включени и слова за живота, път на Попдимитров, който остави 
ролята и значението на дълбока следа не само в поезията и
народните будители, които ще публицистиката, но и в борбата за 

признаване на националните права 
на българите в бивша Югославия.

В.Б.

•!
ч

на

чал ото

Учениците от първи 
до трети клас на 
босилеградското ОУ

произнесат историци от 
България. П.Л.Р.г.

Проектът „Гражданин" в ОУ в БосилеградНа екскурзия 
в манастира 
„Прохор 
Пчински”

И учениците решават проблемиЯсмина Тодорова преподава вете- Пък и програмата се приема 
български език в началния курс - от от ДРУГИ> а не от преподавателите, 
първи до четвърти клас. Завърши- Да не говорим за това, че “съве

тникът Дежка Георгиева като че ли
Босилеград”. Златанова образование и спорт на Сърбия и Центъра за гражданско

не е доволна и от факта, че в учи- образование.

От тази учебна година в училищата в Сърбия се изпълнява 
проектът „Гражданин", организиран от Министерството зала е педагогическото училище във 

Враня - български език с методика - 
и е сред учителите, които ще след-

Босилеградската църква “Ро- ват във Великотърновския универ- лището се приемат книги от Бъл- Проектът стартира успешно и в босилеградското основно училище, 
ждество на Пресвета Богородица” ситет (за което нашият вестник ве- гария, за които никой не пита дали Часовете се провеждат от училищния психолог Силвана Рангелова, която 
организира на 26 т.м. еднодневна че писа). Според нея, макар че бук- са Д°бри или не. е посещавала подготвителен семинар, което ще й помогне за успешното

варът е стар (издание от 1994 г.), Като се има предвид ориентация- изпълнение на програмата. Целта на проекта е да се създаде 
втори и трети клас на Централното той все пак отговаря на програм- та на училището, добре е децата да интерактивно отношение между преподавателите и учениците, 
основно училище, които посеща- ните изисквания за първолаците, научат и двата езика. Необходимо е Програмата и методите, които ще се използват, са американски, обаче 
ват часовете по вероучение. От об- Читанката пък “Мила дружина” от преподавателите да бъдат добре проблемите, с които ще се занимават учениците, са на местната общност, 
що 46 ученици, които учат вероу- Марин Младенов е издадена през подготвени и успешно да изпълня- Тази програма трябва да помогне на учениците да решават проблемите на 
чение в екскурзията се включиха 2002 година и е добре преработена ват работата си в рамките на учи- местната общност и в намирането на политически мерки за въздействие

лищната програма. Училищната върху нейните органи в едно демократично общество.
Гражданското възпитание е свободно избираем предмет. Групата се

е само за

екскурзия за учениците от първи,

33 деца. Децата бяха придружавани от автора в съотвествие с програ-
от босилеградския свещеник Бо- мата. Илюстрациите в нея също та- комисия за развитие е предвидила в

ка са добри. Тодорова изтъква, че рамките на училищната програма състои от 33 ученици от шести клас. Всички те трябва да решат с кой 
преподавателите сами са си изгот- пРез първото полугодие да се ор- проблем на местната общност ще се занимават, след което се разделят на 

По време на екскурзията децата вили план, който е бил одобрен от ганизира семинар на тема: “Форми- четири подгрупи, всяка от които получава конкретна задача. Първата 
посетиха най-напред съборната просветното министерство. Препо- Ране У ДеЧата на уважение към раз- груПа разработва посочения проблем, втората търси възможни решения 
църква “Света Троица” във Враня дзвателите имат пълната свобода личните култури с подтема “Раз- за неговото преодоляване, третата избира най-подходящото от всички

Р учениците бяха поспешнати и нася до методиката, по време на все °Ще 1,е е определена, вече се местната общност - осветлението по улиците, бездомните кучета, 
ОТ Япзпгкия влялика Пахомие срещи с преподаватели по българ- знае. че семинарът ще се води от замърсеността па околната среда. Психоложката се надява, че до края на

Ря-шпгките зя екскурзията изия- ски език от България, с които учи- "Р°Ф- Д’Р лингвистика Мелаиия учебната година учениците ще успеят да решат заедно с представители на 
ло епоела босилеградската църк- лището има контакти, техните ко- Микеш от Нови Сад. местната общност някои от съществуващите проблеми.

П.Л.Р

бан Илич и от трима начални учи
тели.

- Учениците проявяват изключителен интерес към проблемите на

леги са се изказали твърде положи
телно за нея. Тодорова и и.д. дирек-

А.Т. С. Н.ва.

Докога босилеградските средношколци ще
учат в основното училище?липсват учебници и по другите предмети.

Авторът на дописката е посочил и източниците 
на сведенията - учителите, които са принудени да 
ползват”стари учебници за повечето предмети”.

Не мога да се съглася и с оценката Ви, че такава 
информация не е трябвало да се публикува, защото 
само една седмица след поместването й (на 11 ок
томври) в босилеградското основно училище са при
стигнали новите учебници. Следователно информа- 

(По повод откритото писмо на д-р Марин цията, а не “дезинформацията” на П.Л.Р., а с това и 
Младенов „Информация или вестник “Братство” като масмедия са изиграли и
дезинформация?", „Братство" брой 1969 от обществената си роля - накарали са отговарящите за 

* 17 10 2003 г.) това в училището да действат по въпроса.
„ ’ * _ „ „„ ппит в никакъв случай това информацията на П.Л.Р.Като професор-българисте дългогодишен опит ^ ^ могла да бУъде обида за, както Вие казвате, 

и в новинарството Вие, г-н Младенов, много добре „гш]яма д д (авторИ| рецензенти, художе- 
знаете, че основната задача.на.всяка *«а ствени редактори редактори на изданията и други)”,
отразява обективно защото те не са били тема на дописката, пито пък
РИЯТН°^еил^Гйи"кВорГоа„ПдРеГт:Гоайт3осДе°пПоИЙ- кореспондентът „и от Босилеград е имал такива 
писва с П.Л.Р.". Правите забележка, че заглавието, "ре—е„ ^ с „ „ това е тема за вест„„к
“Липсват учебници за първолаците , е пресилено „ която за ава дълбок анализ с кр„.
като при това съвсем съзнателно пренебрегвате над- Р а и аз иапълн0 разбирам засегнатото

, заглавието В основното училище в Босилефад Ви честолюбие. Но вината ие е наша, а просто мно- 
: коет° е наделима част от текста. Следователно ^ компетент11и п0 въпр0са сътрудници отказаха 

кореспондентът ни Петър Любенов Рангело ^ произнесат за съдържанието и качеството на 
(П.Л.Р.) съвсем вярно е посочил, че един месец с д б||ите материали По български език, за да пе 
началото на новата учебна година в босилеградс у авторското Ви самолюбие.

! кого основно училище няма учебници. Учудва и 1 / 1
| фактът, че се спирате само върху учебниците по 

български език, а в дописката ясно е написано, че

Отговор

Комисията сбърка процедуратаЗасегнато
самолюбие Босилеградските средношколци служби при просветното министер- 

все още учат в помещенията на ос- ство анулираха конкурса. Сега гим- 
НОВ1ЮТО училище, въпреки че доиз- назията е предложила на 6-те участ- 
граждапето на сградата на гнмна- ници в тръга отново да представят 

оферти.
Тончев подчертава, че след из-

зията приключи още през лятото.
• - Единствената причина за това,

че босилеградската гимназия все бирането на фирмата, която ще до- 
още не работи в новия обект, са стави мебели, съоръжения и учеб- 
необзаведеиите помещения - казва ни помагала, министерството ще 
Антон Тончев, директор на учили- отпусне предвидените 2 милиона 
щето. Той поясни, че още през юни динара.
Министерството на просветата и “Освен нови чинове, ще бъдат 
спорта на Сърбия е подсигурило 2 купени и съвременни учебни лома- 
милиона динара за обзавеждане на гала и въоръжения за кабинетите 
кабинетите и на класните стаи. по физика, химия, биология и по 
След това гимназията обяви кон- други предмети, както и мебели за 
курс, на който кандидатстваха 11 офисите на директора и на училн- 
фирми. След разглеждането на щния педагог”. Директорът добави, 
офертите, училищната комисия взе че се надява до края на следващия 
решение гимназията да бъде обза- месец да бъдат набавени всички 
ведена от частното предприятие необходими мебели и учебни пома- 
“Хан опрема” от Владичин хан. По- гала, с което ще се създадат усло- 
радн нередностите, които комисия- вия за нормално протичане на учеб- 
та е допуснала във връзка с осведо- ния процес в повия обект, 
мяването на фирмите, съответните

ката на

Ванче Богоев
П.Л.Р.
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ВСеминар за класните ръководители 
основното училище в ДимитровградПриключи Белградският панаир по инициатива надпрофсД.р “0воПа^мир 

11Я книгата ________ __________ ] Костов сключи договор с Филологическия Личните проблеми 

са и колективни
факултет в Белград за съвместно издаване на 
христоматия „Българската литература праз XIX и 
ХХвек", която ще се ползва от студентите по 
световна литература - специалност 
южнославянски литератури.
Христоматията ще са ползва и от студентите в 
лектората по южнославянски литератури и в 
Нишкия университет.

Чудесна приказка
С удължаваме от един ден, във 

вторник вечерта в Белград прик
лючи тазгодишният Международен 
панаир на книгата, на който се 
представиха почти 600 издателски 
къщи, над 30 от конто чуждестран
ни. Повече от 160 000 посетители

която е ненасилствено решаване на 
всички конфликти и то ие само 
между учениците. Затова, както 
подчертава и.д. директорът Ката- 
рина Симеонова, общото впечатле
ние е, че семинарът е допринесъл за 
по-добро опознаване и сближаване 
и между самите преподаватели в 
учителския колектив. Това, разби
ра се, трябва да се предаде и на уче
ниците.

Организатор на семинара е не
зависимото сдружение за сътруд
ничество и посредничество “Мост” 
от Катедрата по психология към 
Философския факултет в Белград. 
То съществува от десетина години и 
в него членуват предимно психоло- 

педагози. В семинара в Димит- 
психоложката

Миналата седмица в дими
тровградското основно училище 
се проведе тридневен семинар 
тема: “Училищната програма за 
конструктивно решаване на про
блемите”, 
предназначен 
класните

езици. Особено внимание привлече продукцията 
"Абагпр" АД по поръчка на чешки и словашки

казкГ „ТГ—Ги Т»Г '™Н™пш.аирпд Белград бяха гла.шият рщщктор и
Присъствието на почетен гост на панаира се оказа председател на Съвета на дирек!ори « Р
истинско попадение, защото няколко страни вече Иван Петров и техническият ■,1ИР^К'‘®Р ; '
изразиха желанието си догодина да заемат мястото на телството Марияи Кенаров, кои го з я «. ‘
Канада. върнали пито една книга, защото са ги подарили па

След повече от едно десетилетие в, Белград се лекторатите по български език и литература в
Издател- Белградския и Нишкия университет.

на на

беСеминарът
запредимно 

ръководители 
училището и в него участваха 36 
преподаватели.

Целта на семинара беше подго
товка на класните ръководители за 
подпомагане на учениците при кон
структивното решаване на социал- 

емоционалните проблеми, 
свързани с отношенията им с техни 
връстници, както и за по-доброто 
осъзнаване на собствените пробле
ми. На участниците в него беше 
представена програма, съгласувана 
с проектите на УНИЦЕФ, целта на

в

представи и едно българско издателство, 
ската къща с печатница “Абагар" от Велико Търново 
се представи с книги и албуми на български и на чужди

В.С.Б.

ните и
Димитър Давитков, собственик на фирмата 
„Лъки-саунд” за провала на концерта в Димитровград ЗИ И

ровград участваха 
Ружица Росандич, г-жа Тинде 
Ковач-Церович и Драган Попадич.Дойдоха само трима!, *

! I А.Т.
I

I * Концертът, който трябваше да се проведе преди две седмици в 
димитроградския Център за култура, се провали, тъй като бяха продадени 
само три билета!

В Димитровград трябваше да се разказва Давитков, самият той изненадан от случилото
проведе концерт на фолк певци и поп изпълнители от се.
Ниш и Пирот. Проявата, която трябваше да 
организират местният Център за култура 
днмитровградчанннът Димитър Давитков, собственик тревожи, тъй като от години сътрудничи с музиканти 
на фирмата за шоубизнес “ Лъки-соунд”, се провали, от Пирот, които имат и местно сдружение. Той твърди, 
тъй като нямаше посетители. Билетът струваше само че в Пирот имат нужда от неговата техника за 
50 динара, но въпреки това бяха продадени само... 3! озвучаване. _
Помолихме Димитър Давитков да коментира провала

Бисерите на („Братство" 29 април 1968. г.)^Р^
9

Съдби човешкиНа въпроса дали въобще има “хляб” за неГо днес в 
и Димитровград, Давитков сподели, че изобщо не се

Чкаля
Първомайски привет на чи
тателите на „Братство,,Той шеговито подхвърли, че в Димитровград може 

би е по-добре концертите да се провеждат на грани- 
- Всички изпълнители бяха много изненадани, че чния пункт “Градина” и по-конкретно в междинната 

няма посетители. И то не само в началото на концерта, зона, където се намират любимите за днмитровград- 
а и след това - в 20 часа и по-късно, докато гостите от чани фришопове.
Ниш и Пирот се готвеха да си тръгнат. “Този град 
сякаш е празен, коментираха изпълнителите”,

на концерта. - Известният наш комик, 
героят от малкия екран - Миод- 
раг Петрович Чкаля, отзова
вайки се на молбата на редакция
та на в. “Братство" даде отговор 
на десет въпроса за нашите чи
татели като им честити празника 
на трудещите се - първи май 

Ето въпросите и отговорите: 
1. В една емисия по телевизия

та често пъти споменавахте на-

Б.Д.

„Теледом“- 
Димитровград

; родите и народностите на Югос- 
\ лавия. Знаете ли, че съществува 
; и българска народност?
; - Като казах народности мис-

Екскурзия за 
курсисти 7. Миналата година бяхте в 

лех и на българската народност. България. Разкажете 
Ако съм сгрешил, това не съм

за нашите
Повече от една година “Теле- 

дом” - Димитровград организира 
курсове за работа с компютри, в 
които участват значителен брой 
димитровградчани, предимно млади

читатели как минахте на митни- 
направил нарочно, това е като цата? Минаха ли всички Ваши 
резултат от моя политически ди- вицове? 
летантизъм.

2. Съгласни ли сте Вашия ху
мор, който засмива цяла Югос
лавия да преведем и на български 
език?

- Не само един път, а няколко ; ‘ 
пъти бях в България. Обикнове- ;

хора. но при преминаването на грани
цата оставах при митничарите и с 

__ 4 часове им разказвах вицове.
- Нямам нищо против. Аз слу- Обаче колата не ми гледаха, 

шах български хумор и напълно 
го разбрах, а също така и от бъл-

Вече втори път като награда за 
успешно издържаните изпити, в 
края на курса “Теледом” заедно с 
КИЦ “Цариброд” организира за 
курсистите екскурзии в България, 
която напоследък става все по-ин
тересна дестинация, особено за ди
митровградчани. Този път 23-мата тия Бачковски манастир. Нощув- били пълноценни и полезни, ако в 
курсисти посетиха Дряновския ма- ката беше в Пловдив, където те програмата не е 
настир и близката до него пещера, опознаха и 
обитавана навремето от монаси. Ек- петата”, 
скурзиантите разгледаха и прочу-

8. Много хора казват, че зарад 
Вас купили телевизор. Дали вие 

гарските колеги узнах, че те раз- работите за Електронна нндуст- 
бират нашия хумор. Трябва само рИЯ или Електронната индустрия 
да се засили сътрудничеството, а за вас? 
езикът най-малко, може да ни 
безпокои.

включено и
стария град “на те- посещение на “Метро-България” в 

София.
- Взаимно си помагаме. В пе

чата обаче често пъти и аз чета, 
че някои зарад мене купуват те
левизори, обаче все още не съм 
прочел, че Електронната индус
трия ми е подарила телевизор.

9. Научихме се, а това особено 
ни зарадва, че нашия художник 
Свободан Сотиров Ви работил 
портрет. Дали този портрет ще 
влезне в историята на изкуството 
затова, че на него е Чкаля]или 
зарад това, че е дело на Сотиров?

- Аз мисля и зарад единия и 
зарад другия. Надявам се, че един 
ден този портрет ще има голяма 
цена особено зарад Сотиров. Аз 
считам, че Сотиров е един от 
най-големите наши портретисти.

10. Моля Ви се, за нашите 
читатели да кажете виц, който 
особено обичате?

- Виц, който особено обичам 
не мога да разкажа, защото не е 
за печат. Елате по-близо, мога 
само да Ви го кажа на ухото...

Действително, драги читате
ли, добър виц, но не можем да го 
печатаме...

3. Досега бяхте на няколко 
съдебни процеса като Сречко 
Напаст. Кое съдене Ви беше 
най-тежко?

- Първото съдене ми беше 
най-тежко, когато ме съдиха ка
то самоуправител.

4. Какво през последните дни 
най-много В и насмея, а какво 
разсърди?

- Моя девиз е на всичко да се 
смея и на грешките и на слабо
стите. Не обичам да се сърдя и в 
последно време много се смея, 
което не значи, че има повече 
грешки. Смея се и на други ра
боти.

Естественс посещенията в 
България и екскурзиите не биха А.Т.

Писма на читатели БАН.) И този комплекс от черква и сграда има в 
случая име - Погановски манастир или манастир 
Погаиово. Името на манастирската черква е “Св. 
Йоан Богослов” и ня^а. нужда да се бърка 
манастира с името на манастирската черква. Един 
манастир може да има и пет манастирски черкви и 
всяка от тях си има име на определен светец.

Неточното име е написано още в каталога на 
димитровградската Галерия от Зорица Милева, 
поканата за откриване на пленера “Погановски ма
настир 2003”, във вестник "Политика” от 19.10.2003 
год., на туристическата табела близо до въпросния 
манастир, в книгата на Й. Маринков “Царибродско 
Горно Понишавие”. Същата грешка допусна и 
владиката Ириней по вълните на радио Цариброд.

ЮНЕСКО и всички световни 
знаят под името Погановски манастир.

На международния път Димитровград-Ниш, бли
зо до отклонението за село Суково и Суковския 
манастир, е сложена туристическа табела, на която е 
написано точното име на комплекса - Погановски 
манастир.

Манастирът си 

има име
името на

в
Вече стана редовно явление да се пише и казва

неточно името на манастира в долищата на река 
Ерма, а точното име е старо колкото и самият 
манастир.

Във вестник “Братство” журналистът Б. Д. пише: 
“Младият димитровградски гимназист е поел и 
ангажимента да извърши реконструкция на макета 
на манастирския комплекс ”Свети Иоаш Богослов...” 
В следващия брой на вестника Б. Д. пак пише: “...в 
град Бор, на патронния празник на манастира 
”Свети Йоан Богослов”, беше представена моногра
фията “Поганово-звено между Земята и Небето”...

Понятието манастир идва от гръцката дума 
монаешерион и означава: “уединено общежитие, 
черква и сграда на монаси или монахини”. (Речник 
на чуждите думи в българския език, издателство ма

5. Родени сте на първи април, 
както узнахме от печата. Това 
истина ли е, или виц?

- Това е действително така...
6. Дали сте родени като Чкаля 

или след това, в нашите югослав-

енциклопедии го

ски условия, израснахте като та
къв?

- Названието Чкаля получих 
много по-рано преди да стана ак
тьор. Сега когато хората ме пи
тат откъде ми това название, аз 
казвам, че това ми е партизанско

Слободаи Цветков, Димитровград Богдан Николов
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Банатският българин Петър Василчин 
традициите и съвременните стремежи

Павликяните не са забравили
българските си корени

В Банат ( и в румънската, и в ■ Петър 
сръбската му част) вече няколко века Василчин е 
живеят българи. Всъщност в тези ‘ секретари 
краища те са дошли още през 1688 I ЗеДйн от 
година, бягайки от “турския ятаган” { основоположниците на 
след неуспеха на Чипровското въста- културното дружество Иваново 
ние. Нашият събеседник банатският 1868" В .него членуват около ^100 
българин Петър Василчин ни разка- души на различна възраст и 
за, че това станало почти по същото неговата цел е да запазят 
време, когато и сърбите тръгнали от обичаите и културните традиции
Косово сАрсениеЧарноевич Трети. на банатските българи. Той 

-Свещениците от Чипровския сподели, че скоро ще имат секция 
край, т.е. от българските крайдунавс- за изучаване на книжовния 
ки краища, повели хората на север български език и на 
към Австроунгария, за да ги защитят павликянския. 
от турците. Най-много .от нашите ! Василчин беше един от 
предци са останали завинаги там. Ние ^лекторите на Скупщината, която 
всъщност сме българи павликяни и избра членове на Националния 
говорим също такъв “език”, а ни на- съвет на българите в СЧГ. 
ричат и банатски българи. Павликян-
ския е говор отпреди 325 години. От лингвистика и сега признава павли-

кянския като форма на българския 
книжовен език - каза Василчин.

Той припомни, че в румънската 
част на Банат павликяните имат свой 
вестник “Наша глас” (“Наш глас”), 
който излиза в Тимишуара. Банатски
те българи в Сърбия са издавали 
бюлетин, но след известно време той 
престава да излиза поради липса на 
средства. Сега традициите тачи кул
турното дружество “Иваново 1868” от 
село Иваново край Панчево, в което 
живеят най-много павликяни.

-Официални данни за броя на ба
натските българи в Сърбия не същес
твуват или пък са неточни. Според

Изселване на палянци от 1956-2000 година
(Продължение от миналия брой)

Изселени семейства Година и членове на семейството Изселени семейства Година и членове на семейството1956 1987 1998 2000 1956 1987 1998 2000
Махала Цветанова 2Тодосия Витков

3 Марика Виткова
4 Сета Рангелова
5 Анания Йованчев
6 Веселин Йованчев
7 Димитър Славков
8 Александър Славков
9 Стойко Дойчинов
10 Рангел Минков
11 Санда Миленов
12 Богоя Груев
13 Таза Груев
14 Гаврил Янков
15 Лазар Гюров 
Общо

Махала Шарчева
I Танча Костадинов 
2Танча Иванов
3 Йованча Рангелов
4 Любен Рангелов
5 Еленча Рангелов
6 Адам Рангелов
7 Благоя Рангелов
8 Георги Радичков
9 Влада Миладинов
10 Боянча Киров
II Мирча Киров 
Общо

6 2
1 Станко Найденов
2 Макария Найденов
3 Макария Танчев

12 3 3 3 4
4 1 10
6 2 4

4. Арса Танчев 6 4
5 Димитър Родев
6 Станко Родев
7 Сима и Васил Иглятови 11 2
8 Веселин Игнятов
9 Зарко Пеев
10 Георги Йорданов
11 Асен Йорданов
12 Никола Веселинов
13 Александър Веселинов 6 
Общо

Махала Васкарева

6 5 2 1
4 2 2 42

10
8 2 2 
6 2 2 
6 2 2

6 1 1 1
32
82

5 6
7 2 1 91

5
87 18 12 10 88 7 4 1

1 Благоя Ангелов
2 Димитър Стефанов
3 Цветко Николов
4 Величко Николов
5 Биля Николова 
Общо „

Махала Иованичова
1 Асен Милошов
2 Петър Милоев
3 Милоя Рангелов
4 Александър Станишов 5
5 Верда Станишов
6 Гуга Тодорова
7 Благоя Иванов
8 Арса Станимиров
9 Ставрия Станимиров
10 Боянча Йованов
11 Гаврил Йованов 
Общо

Махала Дикавци
1 Марко Милошов
2 Сима Станоев
3 Славча Милошов
4 Йона Пеев 
Общо

Махала Малкочева

5 7 2 1
9 47 2 2 2 22
4 13 1 1 1
4 25
6 22
5 222 3 3 3
5 2
4 19 1 1 8 4N А§ А С1А8 12 1 

-7 2
1 1Ж 4 11 1 51 61 21 3 24 2г_ 2 11/.КМЕТЕ— НА5Л ОВОВ

а|| хАЙТП ЗРАКГ.8.11 ? | |;я§|
Село Паля5

8 2 Брой на 
семей
ствата

Имена на 
махалите

Година и брой на 
жителите______Факсимиле на павликянския вестник

1742 година банатските българи имат 
свои училища на този “език”. Разбира 
се, че първите учители са били све
щеници, а след това и други грамотни 
хора. Австроунгарското царство ги 
насърчавало да напишат граматика и 
по-късно това станало. Българският 
учител Йосиф Рил написал азбуката с моята пРеденка ние сме около 5-6 хи- 
латински букви, както и граматика ляди дУши, макар че бяхме повече, но
сгьс съответния правопис. Това давало някои станаха ^Р6”' ДРУ™ Унгарци, г трети се определяха като югославяни.

Ние не сме забравили своите предци, 
корените си, но младите поколения 
все по-малко знаят и помнят. Аз смя
там, че това е нормално, те са все по
вече образовани, отварят се към Ев
ропа и света и се увличат от други 
неща - казва Петър Василчин.

8
5 1
6 1956 1987 20001998

80 10 3 2
13 Цветанова 87__ • 18 12 10

6 2 5 Васкарева 22 3 3 3
5 1

Йованичова11 80 10 26 2
5 3 2

22 6 2
2 4 Дикавци 22 6 2 22

5 Малкочева 129 1 1
1 Боянча Величков
2 Петър Миялков
3 Огнян Миялков
4 Райча Миялков
5 Наза Гюрова 
Общо

Махала Богойчина
1 Евтим Гюров

6 1-възможност да се отпечатат и пър
вите книги на павликянски “език,” по
неже печатниците били само слатинс
ки букви. Най-напред са печатани 
църковни, а по-късно книги за учи
лищата, календари,литература за сел
ското стопанство... В тогавашна Ев
ропа това бил известен български 
писмен език с азбука, но българската

15 Богойчина 88 [4 15
4 11 Шарчева 61 21 3 26
8 389 66 2127

29 1
.Статистиката подготвил: Рапгел Тодоров, 

пенсионер от Скопйе, роден в с. Паля4 2 2
М.Т.

• . .-ти, 7Нашите села: Топли дол (6)

Само 102 жители в 52 домакинства
*Най-много преселници от Топли дол живеят в Сурдулица, Белград и Ниш

Няколко нови постройки украсяват днес центъра на се върнали от Враня.
Топли дол. Най-хубава от тях е двуетажната вила на 
братята Кирил и Предраг Костови. Кирил живее със троен кооперативен дом. Понастоящем той е 
семейството си в Белград, а преди 15 години Предраг пред рухване, но някога 
беше виден топлодолски стопанин, който отглеждаше канцеларията на прочутата толлодолска земе- 
повече от 100 овце и крави. Допреди 6 - 7 години той делска кооперация и килимарница. През 1991

сега год. кооперацията беше присъединена към 
“Власина-продукт” от Сурдулица, но след ня-

През следвоенните години в Топли дол е пос-

в него се поместваше

имаше и два рибарника с прочутата пъстърва, но 
поддържа само дъскорезница в селото си, а живее в 
Сурдулица. Братята построили новата си къща преди 20 колко години тя престана да работи. Големи 
години и прекарват в нея приятни дни, когато от време на заслуги за основаването и успешната й работа 

идват в родното си село. Хубаво ново жилище тук има нейният управител Владо Самарджията, 
Нада и Милчо Василеви, които до сега над 80-годишеи дядо, както и Анаии-Нанча

Нейков, Стоя Божилов и Любен Стоев.

време
Тъкачка в разбой (Снимка: Й. Захариев)си построили и

миналата пролет държаха единствения магазин в селото.
Те имат двама сина, които учат в основното училище в Кооперацията имаше голямо 
Божица а след това най-вероятно ще станат нишлии, тъй за топлодолчани, по и за жителите от околните села, Ства: Димитър Миланов (2 члена на семейството; синът 
като техните родители строят къща в Ниш. Своя вила са понеже изкупваше от селяните добитък, трупи, траверси му Мирослав - ветеринар, “отговарящ” за Топли дол и 
изградили и Олга и Любен Костови от мах. Николчшш, (прагове за железницата) и други стоки, а освен това в Божица, живее със съпругата и двете си деца в Божица), 
които живеят в Ниш В Село още живеят Миле и Гордана нейния магазин те можеха да се снабдят с всички стоки от Владимир Миленов (2 члена; има син и дъщеря в 
Рангелови Техните две деца-близнаци, син и дъщеря, са първа необходимост. Но и за тази кооперация нямаше Белград) и Аска Миленова (сама; единият й син живее в 
единствените ученици в топлодолското начално спасение, тъй като някогашните кооператори остаряха, Белград, а другият в Ниш). Махала Качаре: Райна 
училище докато по-големият им син учи в Сурдулица. а младите хора се изселиха по градовете. „ Рангелова - сама. В къщите на Миленкови и Цветанови
Тук е и баба Станка Рангелова, която днес е най-старият Допреди 15 години, като клон на “Домача радиност „е живее никой. Николчииа махала - 3 домакинства: 

} беше известна пчеларка. За нея се от Сурдулица, в Топли дол работеше килимарница, в Павле Стойков (2 члена; има син и дъщеря в Сурдулица),
тъчаха килими и до 25 жени. Макар че този цех Мита Митов (3 възрастни и 4 деца-ученици) и Тодор

търа на Топли дол. В Догановска махала има 3 домакин-значение не само

жител, а някога 
грижат синът й Драган и съпругата му Катарина, които която

работеше по-добре от подобния цех в Божица, все пак и Величков (2 члена; двамата му сина живеят в Д. Лисина и 
той беше закрит по “известните” причини. Ниш, а двете му дъщери във Враня). Мах. Чипнлови - 3

Както вече казахме, повечето от младите Според сведенията, които получих от Нада Василева, семейства: Стоянча Миленов (2 члена; има син в чужбина
няколко^ът^в годииат^посвщ^ва^родното^си село. през пролетта на 2003 г. в Топли дол живееха само 102 „ 2 дъщери - в Сурдулица и Скопие), Алекса Мирчев (2 
Най-много от тях живеят в сръбските градове, докато в жители в52 домакинства. Децата са 14 на брой: 3 в Село, 2 члена; синът му живее в Белград, а 2 дъщери в Аранд- 
Словения и Скопие живее ло 1 топлодолчанин, а в в Догановска махала, 4 в Николчини, по 2 във Велкова и желовац) и Здравко Мирчев (2 члена; има двама
по-далечна чужбина -4. Най-голям брой преселници от Пешчевамахалаи1вМутавийи. Девойките (стари моми) Белград). В Цветанова махала живее само Милевка 
това село има в Сурдулица - 28 души, след това в са 2-3, а младите и старите ергени - 9. Броят на Найденова с двама неоженейи сина (тя има още 2 сина,
Бвлград^20,^Ниш у ц’^®^Ч0ра*®ии' к’рале<во,”з,ГРаД " топлодолчани обаче непрекъснато намалява, така че и в КОито живеят със семействата си в Кралево).
Въриячка баия, Парачии и Власина ■ 2, в Суботица,
Стара Пазова, Крагуевац и Алвксинац по 1.

сина в

- Следва -някогашните големи махали има много малко хора. 
Вече споменахме хората, живеещи в мах. Село, цеи- Евтим Рангелов
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И Клеца си нашъл посрани сви у дома и реми на бащу си да дочас мс 
свърнемо у вас. На каку си Струмку поручи да донесе 
преену воду за госйсто!” Укьа Мита онова ‘ носрави сви 

Никои иейе веровал дека че се и Йоса Клеца, деда па домар казуНсшс тека да се разбере и кико “поздрави 
Анту, ожени. Он млад, асъл ягър, аргатовал у чакъриз- сви дома!»
ворскотога чифликчию Хусейииа - най-зъл пиротскьи щом Танча отърча Мита иажмикну па Йосу: “По-
турчин живодерияк. Йеднуж Хусеин нзпевъркье затече кай ,1ец,муту и поведи конните ушкьим на во-
Йосу кико кришом бере од ньсговито присади и му уда- допой_ Огрумка па воду не отоди без дружкуту си Кану - 
ри серсемскьи кьотек. Не бил му доста кьотекат нело ед||п КрИвогледа . друга саката с нозасълу руку ама и 
върже Йосу за крушуту, напече гушчйс яйце, подвърже дветц заГ0реле, |<а Се наведу със стомнете до дулата ти 
му га подн преглабицуту на десното колено та му изгори ди одозад и гьи бъзни! Коя повече подриппе за ньу 
жилете. И това било малко на турчинатога поло у устата четвЪрДИМ0 пазар... Мита направи кико га укьа му пау
на момчето с цевку укарал живо пчеле да му избоду м|^ бъзне гьи! Кана се само учуди, подокне "Июеооо!” 
йезнкат. Йоса некако прескърца ама ногата му се па се закьиска. Струма вриспе кико ждребица, дзипне се 
сгърчи, устата нзжъмбе и нийедна девойкьа вече иейе ущрапачкьи аСз,л гьу комаръц бъцпе, строши стовнуту, 
сакала ни да чуйе за ньега. Не помогле ни селскьсте п[) кига ИС1Ю|П>рГИ кобилкуту да докьелепасти Йосу! 
вражалнце ка накарало Йосу през вълчо дупе изпотайе >.ртруМКа че ти буде булка!” - пресече Мита ка се Йоса 
да погледжуйе комшийскьете моме, та некако да гьи въ пр|| пьсга у меапуту и му нрекаже кико йе било. 
омагьоше. Чини са да вълкат около дупето иейе бил Същуту иечер исиросу Струмку за Йосу. Она кьорава и 
одран кико требе... рутава - он кьопав и замита у говорту, она бурелка -

Тъгай Мита Матрапазинат, укьа на Йосу, голем височашш дак0, Кугшдопат гьи скопчал кико две 
зевзек, се съжали на момчето: “Ютре че пойдеш с мене у бльещаиожълте какалашкье у венчарку! Поживеяли су 
Бурел да гонимо стоку у Брезник и тнке там невесту за асъл голубетия и млого деца накотили... Само за йедно 
тебе да найдемо. У Чеканец жнвею две "убавице”, се чат.пат поскарували: ублажило се на Йосу кико се 
Струйка и Кана, познавам бащевете им. Не су дзивскье, а върцка ка гьу загьделичка йал ПОд мишку, йал умере.юто ужилване и умерения гъдел,
малко су и улаве ама ннне че се правимо на двепполо- Гпп птппсп йал потабанете Опада излудейе а он, 1 ака е ПРИ УмеРеното Ужил ”
вина... Нема стока без маану, а камо ли човеци. А нали и й“  ̂ГепГе да у кро™ йела да видиш При много чувствителните към скокот осоои каквато
народ орати “у магарицу кико у кральицу!” Без йедпу от *™п^То!к и онГмаши да сс сърди . е била Струмка, Йосо си е играел с огъня! Силният
ньи не се върчамо... Йосо, потезай дисадзите и случка ^ «„«пт л гъдел преминава в неконтролиран, болезнен крясък и
немой да заборавиш да си понесеш паткуту. “Без патку \_^КОКОТЪТ Н0 ВИНсдШ 0 понякога изходът е трагичен. В такива обстоятелства
на свадбу се не иде!” - каже народ.

Ютредън утъвнило каче кончетията и до вечерту Ш01 4л 
през Неделище доаяю у Чеканец. На сокак сретну 
Танчу, брат-истришък на Струмку. “А, бре, Танчо” - 
запре га Мита - “Куде йе баща ти?” “Еие га пече ре- 
кьию!” “А, значи ”Църно мече дупе пече, а на пачето му 
мочка тече!” - издума Мита, Танча зине. “Слушай чи

нилото,
невесту

СмрууА~«(Х
он

разват нервните окончания, които са сетива за болка и 
натиск, така че усещаме ужилването като болка, а

единствено помага светкавична интервенция на лекар. 
Билките и бабините лекове тук са безполезни...

Ф-р Леко 
Протокол С. К.

В приказката се споменават ужилването и гъделът. 
Колкото и да са противоположни помежду си, тези две 
жизнени прояви имат и нещо общо. То е, че при голямо, 
прекалено раздразване те могат да завършат драма
тично. Общото е и това, че и в двата случая се разд-

В следващия брой:
Како испущи душу газда Мита

ръ оело & 'А 1\г\7 74
^ Съставил: Драган Петров Подправките -

^ТХрШНАСКАрСТВО
СФРЮ. 3. Ловене на дивеч. 4. Коралов остров. 5. 
Рожба от кръстосване на две породи или раси. 7. 

Водоравно: 1. Вид колбас. 6. Името на хърватския 12 и 15 буква. 8. Бивш американски боксьор. 9. 
писател Назор. 13. Крайпътен хотел. 15. Възк- Потомство, челяд. 10.13 и 15 буква. 11. Името на 
лицание при корида. 16. Жилещо насекомо. 18. писателя Калач. 12. Марка унгарски камиони. 14. 
Кормило на автомобил. 20. Прозвището на Хрис- Герой от „Професионалистът". 17. Голямо 
то Стоичков. 22. Река в Сибир. 23. Руллен Овчаров, земноводно влечуго. 19. Водач на сръбското 
25. Красива водна птица. 27. Пристанищен град в правителство по време на Втората световна 
Израел. 29. Олгица (гальовно). 31. Град в Хърватия. война. 21. Орган на зрението. 24. Олгица (гал.). 26. 
33. Песен за възхвала, 35. Двуостър нож. 37. Името Столицата на Сенегал. 28. Остров (син.). 30. 
на баскетболиста Галис. 39. Атлетически клуб . Авто—мото съюз (съкр.). 32. Стил в 
„Комета" (съкр.). 41. Част от игра на тенис. 43. архитектурата от началото на 17 век. 34. Вид 
Нападател на ФК „Партизан". 45.15 и 20 буква. 46. съчинителен съюз. 36. Футболен отбор от Атина. 
Положителен отговор. 48. Бивш канцлер на Гер- 38. Нисше същество от старогръцката митология, 
мания. 50. Въртящата се част на електромотор. 52. 40. Идол. 42. Вещества, подсилващи почвата. 44. 
Хърватска петролна компания. 54. Столицата на Английско женско име. 47. Женско име. 49. Лице, 
Италия. 56. Последователи на философска школа, образ. 51. Редица подводни скали непосредствено 
основана от Антифон. 58. Недостатъчно прос- под повърхността на морето. 53. Александър 
ветен, дилетант. 59. Вид електрическа печка. Иванов. 55. Инициалите на автора на „Русият 
Отвесно: 2. Инициалите на бивш премиер на кичур". 57. 11 и 6 буква.

Пащърнак
посевен (е

Родът пащърнак има около прясно състояние или смлян на 
петнадесет вида, които са раз- прах, пазен в хладилник. С него 
пространени в Европа и Азия. се ароматизират ястия със или 
Един от тях е посевният пащър- без месо. Кореноплодът е осно- 
нак от сем. Целинови (Сеннико- вен зеленчук при някои гозби, 
цветни). Той е използван от приготвени с месо и картофи, 
елини и римляни като храна и Листата служат за подправка и 
лекарство. Особено много е упо- украса заедно с други продукти 
требяван и култивиран през при приготвяне на салати. Па- 
средновековието. Днес той е за- щърнакът се комбинира с лук, 
губил своето някогашно голямо чесън, мащерка, магданоз. Пос-
значение, макар че продължава тавя се в ястието преди варе- 
да се използва в Средна Европа нето. Тъй като той не предиз- 
и най-вече в Англия. Среща се в виква опасни за здравето стра- 
спонтанната флора на Бълга- нични явления, може да се из
рия. Употребява се главно коре- ползва в количества' според 
ноплодът, и то най-често в пряс- вкуса на консуматора. 6 чужби- 
но състояние. Листата му се из- на с пащърнака ароматизират 
ползват рядко. Негово отечест- няколко вида вина. 
во се смята Източна Азия. Той е

12'1

В народната медицина коре- 
двугодишно растение, достига- ноплодът се прилага при забо- 
що на височина до 1 м. В коре- лявания на отделителната сис- 
ноплода се съдържат до 0,40% тема, главно камъни и пясък в
етерично масло, пектини, заха- бъбреците и пикочния мехур, 
ри, фуранокумарини, алкалои- при сърдечна невроза, стено- 
дът пастинацин, витамин С и др. кардия и др. Приема се във вид 
В плодовете етеричното масло на извлек. Две чаени лъжички 
достига до 0,25%. Главните добре стрити корени се попар- 
биологично активни вещества ват с 250 цм3 кипяща вода, кис- 
(съставките на етеричното мас- нат се 30 мин, прецежда се и се 
ло, фуранокумарините и алка- приема наведнъж. Тази доза се 
лоидът пастинацин) действат прилага 3 пъти дневно преди 
спазмолитично на гладката мус- хранене. Лечението трае 20 дни. 
кулатура на храносмилателния След 1 месец почивка курсът 
тракт. Те влияят благотворно на може да се повтори. При съби- 
сърдечно-съдовата система и рането на кореноплода може да 
имат средно изразено хипотен- се получат дерматити (фурано

кумарините имат фотосензиби- 
В кулинарията кореноплодът лизиращо действие), 

се прилага като целината в

■''Е'.....— 56 I“52”
I- .V

Г"~т т—|58 5
I

Решение па кръсшословиш\ша 173 Водоравно: Амин. 27. Акиро. 29. АШ. 30. „Кум". 31. Бранител. 
34. Ал. 35. Врана. 36. Ро. 37. БЛ. 38. Брада. 39. 

1. Сусам. 6. Скалист. 13. Палат. 15. Ало. 16. ЕР. 17. Ар. Косила. 41. Борани. 43. Гоч. 44. Лир. 45. Оллега. 46. 
19. Маслини. 21. Оле. 22. Род. 24. Скара. 25. Овен. 26. „Каменица".

зивно действие.
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Нишка футболна зона - 11 кръг Футбол

И кадетните 

„ ,иш"онали
К®й=ж лкау. тХТратвсич от Ниш - 7 5. Голмайстори: Ражан. Иванов откри резултата ! ДИМИТПОВГПаД
?лВиаго0риеВвич вМ82Пм™уетВа Жълт ГмиГмГп Сле» «ациоиали (ро-

картон получи Станкович от ™ бГистии™ Д™ 1987 г.), които се подготвяха
“Букови*". I™™™ шедьовър. През за квалификациите за европейс-

ФК балкански" игра в след- нямаха мотивТлТ Д0МаКИНИТе кото първенство в Благоевград, 
Ч"»™ - съперД„„к^„Раа пък ^^ГиГо^аГ

\ :™.:гг.=.= -------Пейчев 7.5, Чурчич 6, Кръстев 6, ски”
Станков 6,5, Глигориевич 6 и 
Иванов 7.

Бокс (юноши)

Югоизточна Сърбия-д 
България 12:8

№Лека победа
Миналата събота в Пирот се проведе приятелска среща по бокс между 

юношеските отбори на Югоизточна Сърбия и България, в която 
домакините победиха с 12:8.

Поводът за тази среща бе юбилеят на Любомир Петрович - Любо - 50 
години активна дейност в бокса. Любо иначе е роден в Бабушнишко. По 
повод юбилея той получи награда от ЕАБА (Европейска аматьорска 
асоциация по бокс) във вид на ллакета като заслужил деятел в тази 
област. Наградата му беше връчена от доктор Борис Христов, който е 
подпредседател на ЕАБА. Югославската боксова легенда Спободан 
Качар, който бе преседател на журито, също връчи подаръци на Любо. 
На тържеството присъстваха и треньорите на двете национални 
селекции Веселин Пашалиев от България и Предраг Стоянович - Педа от 
Пирот.път това са кадетите - футболи- 

пак отбеляза още един сти, родени 1988 г., които 
благодарение на Глигорович 

в 82-та минута.

все ще изи
граят две приятелски срещи с 
връстниците си от България и то 
на 29 в Пирот и на 31 в Годеч.

Ръководителите на кадетния 
национален отбор - селекционе
рът Савич и директорът Джорич, 
още веднъж потвърдиха, че в Ди
митровград има отлични условия 
за подготовки. Игрището в СЦ 
“Парк” е идеално, а “Балкан” 
предлага на националите услуги 
на високо ниво.

Завърши окръжната лига по малък футболГОЛ

Кимгет” най-добърИграч на срещаиш-. Миомир
9?

Мракът принуди рефера да 
свири край!

Преди броени дни завърши окръжната лига по малък футбол за 
Пиротски окръг. В последните два кръга от лигата бяха постигнати 
следните резултати:

6 кръг: “Климгет-куча меса” - “Медитеран инвест” 5:2, “Пет плюс 
едно” - “Пърчевац - Фаворит М” 7:4, “Бабушница” - “Бимит-Строшена 
чешма” 3:0, “Милан 88” - "Тигър МН” 4:4.

7 кръг: “Бабушница” - “Пет плюс едно” 6:4, “Климгет-куча меса” - 
“Пърчевац - Фаворит М” 7:0, “Милан 88” - "Медитеран инвест” 3:0, 
“Тигър МН” - “Бимит - Строшена чешма” 3:0.

Първо място зае отборът “Кимгет-куча меса”, който 
жи. След него се наредиха “Милан 88*’ с 12, "Пет плюс едно” с 10,

Мачът „Желюша" - „Мрамор" бе прекъснат в 77 минута при 
резултат 1:4 (1:4) поради тъмнината!?

Димитровград, 26 октомври 2003 г. СЦ “Парк”, зрители - около 150. 
—рефер: Владица Голубович от Бобовище - 8,5. Голмайстори:

11 ...... а И- Джорджевич в 6 и 44, Славкович в 19 и
за “Мрамор”. Жълти картони: Крумов от

Главен
Митов в 11 за “Желюша’
Петрович в 23 минута 
“Желюша” и Петрович от “Мрамор”.

ФК ,Желюша": Младенович 6 (Йовичич 6), Ангелаков 5, Стеванов 6, __ ^
Андреев 6, Крумов 6, Стефанов 5.5, Митов 7, Д. Георгиев 6.5, Мочилов 5, ТТПпРТГЯ II 
Милков 5 и Пешев 6,5. я!

Играч на срещата: Иван Джорджевич от “Мрамор" - 8

спечели 17
точки. След него „
“Тигър МН” с 10, “Пърчевац - Фаворит М” с 10, “Бабушница” с 9, 
“Медитеранинвест” със 7 и “Бимит - Строшена чешма” с 0 точки.Бабушница

Д.С.

Тъжен помен:
На 2 ноември 2003 година се навършват 2 ГО

ДИНИ от смъртта на милата ни сестра, тетка и 
баба
МАРИЯ ЧИПЕВА 
от Босилеград

Вечно ще пазим в сърцата си хубавите спо
мени за теб. Благодарим ти за безкрайната обич 
и добрините, които безрезервно ни раздаваше.

Поклон пред светлата ти памет!
Твоише най-мили: сесшра Оливера, зеш Васил, 
сесшринииа Нашилия, зеш Бранислав и внучка Маша

Тъй като мачът между двата отбора не започна навреме, тъмнината ПОрЯЖСНИС НЗ 
принуди съдията Голубович да свири край в 77-та минута. Гостите ГПт,,г„жж„„„И 
заслужено водеха с 4:1. При резултат 1:1 домакините имаха три изгодни 
положения за отбелязване на голове, но не успяха да се възползват от тях.

На 26 октомври две млади 
селекции на “Балкански” играха 
в Бабушница с връстниците си от 
“Лужница”. Пионерите бяха по
добри от домакините и победиха 

босилеградския отбор и изравни с 6:1, докато “петлетата” загуби- 
резултата. От този момент до края ха с ^.4 
на срещата босилеградските фут
болисти непрекъснато атакуваха и 
създаваха голови положения пред в послеДния кръг ще гостуват два 
вратата на домакините. Крайният млади отбора на “Иединство” от 
резултат 3:2 в полза на "зелените” Бела паланка.

Д. Ставров

Пчинска футболна дивизия - десети кръг
Поредна 
победа на 
„Младост”

На 2 ноември в Димитровград

И от гостуването си в Горни
Въртогош (Вранско) босилеград- беше оформен в 87 минута. След 
ските футболисти “донесоха” три едно центриране от пряк свободен 
точки. удар в наказателното поле на

В рамките на десетия кръг “Мла- гостите топката стигна до напада- Шахматен Турнир 
дост,Гспечели с 3:2 срещу “Полет” . теля Мирослав Георгиев, който от ТОПОО ПСШСВ - 
Босилеградчани поведоха още в 5 • непосредствена близост я изпрати ” ^
минута с гол на Блажа Воинович. В във вратата на въртогошани. 1 ОШа
27 минута домакините успяха да След десет изиграни кръга 
изравнят с попадение на полуза- “Младост заема второто място в 
щитника Саша Илич. До края на таблицата с 27 точки. Начело^ на 99 
първото полувреме “зелените” от- временното класиране е “Челик от

Бело поле с максималните 30 точки

Тъжен помен
Измина ЕДНА ТЪЖНА И ТЕЖКА ГОДИ

НА от смъртта на нашия обичан и непрежалим 
съпруг, баща, брат и дядо
МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧ-МОНЯ 
от Димитровград

И след една година нашите сърца са в дълбока 
мъка. Загубихме прекрасен човек, добър съпруг,-, 
грижлив баща, брат и дядо.

Благодарим ти за всички хубави неща, които 
преживяхме стеб!

Панихидата ще бъде отслужена на 9 ноември 
2003 г. от 10 часа на гробището в Димитровград. Каним роднини, 
близки и познати да ни придружат.
Вечно скърбящи: съйруга Милена, дъщеря Милица, син Сшанимир и 
семейсшваша им, какшо и семейсшво Йованович ош Белград

Мемориален

Бай Онзи” за 
Владимир 
Йонич

белязаха още един гол във вратата 
на Марян Джорджевич, чийто от 10 изиграни мача. 
автор отново беше централният В рамките на единадесетия кръг 
нападател Блажа Воинович. Бързо на 2 ноември (неделя) босилеград- 
след подновяването на играта напа- чани посрещат на своята Пескара 
дателят на “Полет“ Саша Алексич “Джерекарце от Търговище, 
успя да излъже защитата на

На 26 т. м. в ресторант “Га- 
цино” се проведе традиционният 
мемориален шахматен турнир 
“Тодор Пешев-Тоша”. Участваха 
14 шахматисти от ШК “Цариб
род” и ШК “Пирот” Играха се се
дем кръга по швейцарската сис
тема.

Сдружена шахматна дивизия на Пчински и На 28 октомври 2003 г. се навършват ДВЕ 
ГОДИНИ от смъртта на нашата незабравима 
съпруга, майка и баба '
МИЛЕНА БОЖИЛОВА 
преподавателка по български език от- 
Босилеград

Времето минава, но болката ни не стихва. 
Мико, ти живееш в сърцата на всички нас!
ОШ съйруга й Драган и семейсшвошо

Ябланишки окръг

Четвърти мач ^ 
- четвърта 
загуба

1
ския р. _ динара и статуетката на “Бай

Резулшашише. Онзи”, чийто автор е Димитър
Н. Бочилов - Д. Чирич 0.1, М. Илиев, скулптор от Димитровград.

И в четвъртия кръг на първен- ^!1“ВД,50ПемИтвич1 0- й’3' Вт0Р0Т0 място и 800 дин..зае вто- 
ството в Сдружената шахматна 5°"°“' „'ДмГлЙшч 1 0- В рокате^ориикътДрагиша Йонич от 
дивизия на Пчински и Ябланишки ^ Пветкович 0:1- В Пирот”с 6 точки, който е член на
окръг шахматистите на “Младост” л ^ гт Пиович 0 -V П • “Цариброд . Той получи и 300

-не успяха да отбележат победа. Г Ибоаимович05 • 05- дин. като най-добър участник сред
Мачът в Босилеград завърши е пР|Й0К°“ д ^сма„лович 0 1 ветераните. Трети бе младият пи- 
4,5:3,5 в полза на “Ром” от Леско- Д- “™авиел°а!кр4гса Р?тски шахматаст Пе™Р КРЪСТИЧ
вац. Гостите закъсняха за мача с 1 „„ ® ™ резултати- с 5 точки и награда от 500З“11, ПЛ'°С
час и 45 минути и тъй като позво- "п^Гяйи" “Юг” 5 5 • 2 5 “Пуста 300 динаРа кат0 най-«объР млад

йЕггкаяк йЗ—"4 *4*“” ■ —
Юношата Митко Александров Л56.™ е мяст^с И б^очки" иизат0Р на тУР»иРа бе ШК “Цари-

отбеляза поредната си победа. До 3а6к п“Гкпъг бстилегоаотани ше бР°Д”' а съорганизатор Спортният момента той е постигнал стопро- Б петия кръг^осшегоадчани ще съюз на Димитровград, Медиен
центов успех (четири победи в че- ™стУват на \ воемвРи (неделя) на спонсор беше РТВ “Цариброд”, 
тирите мача), а в неделния мач той Радан в Лебаие' 
игра на втората дъска. Добре се

Тъжен помен
На 8 ноември 2003 година се навършва ЕДНА ГОДИНА от 

смъртта на нашия мнл и непрежалим съпруг, 
брат и вуйчо
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ 
преподавател по физкултура в пенсия от 
Димитровград

Нека всички, които го познаваха и уважаваха, 
да си спомнят за него.

Каним роднини, близки и познати да дойдат на 
панихидата, която ще се състои в 10 часа на 
гробището в Димитро.вград. чу

Д.С.П.Л.Р.



Хумор - Сатира - Забава
12 Шмт 2003

-ел, к,. Манчин рабуш
жу, йедън учи две ЯЯНМНШР" 
године за инжи- 
льера, а другьият четри, па за
това йе дип-инжильер... Ама роища

градът, па са
плисне

Кьилавцис много отбори и комисии 
със съвети и чужди мисии 
с невиждани деструкция
с неоткриваема корупция
с незнайни граници 
и старите си навици 
с много внос и малко износ - 
Аържава за чудати приказ!

Бостана обрахме 
положението не. разбрахме 
небето отне половината 
от нашето жито 
остана само милостинята. 
Но не е щета 
първи сме в света 
по подкупа 
наречен тук мито!

Чудо
Абе какъв протектпорат! 
Аържавата ни е за мерак-, 
с много функции 
и скарани функционери 
с милиони бедняци 
и ненаситни милионери

-Дедо, я че учим за имжинс- 
съирипа! - дойде ония дън 

цъвнул унукат.
-За киквога?
-Инжинер, дедо, инжине- 

рин!

не ми рече за киквога ин
жильера че учиш.

-Ена дедо, за
моайи линийе за влакове, са йе затопи 
това на цену. Видиш ли кикво улицете су ко праве

линийетеТоваСбТде много ^-Требе лоше да су пресмет-

М-АРзНааистинскога или дип- “У-Том и сакам да ти кажем! 
инжильера или за кьилавца? Еве съга тия що прайе гарата 

- Кви су па са тия кьилавци? и линиюту. Сто године стрея- 
-Епа тия, сине, су учили— та на гарата не смитала на 

недоучили, ужкьим разбираш, влаковете, а на тия кьилавци 
ама изгледа дибидуз нищо не "талаи ^одрезали^А

Р-Чекай бре, дедо, нали иду ята и улицете, по пет пути 
.... (Ьакултет? .прайе и разкопую и преправ-

■Иду, кико да не иду, арче льаю, ама еве онядан требеше 
наре на родителье, донесу им да идем да купим чижметада 
кьитап, ама после за кво се пречапкам линиюту при 
вате-све изпада кьилаво. най-горньете рампе. А нема 

-Не може да буде! да ти разпраям за калшцето
-А може, може! Еве тия що що наносе на улицете, оти йед-

но прайе, а другото батисую... 
Нали ти оратим, ужкьим су

ти ли
теквога що /гьж или се

снег,

Убаво, сине, арно! Ама ка
ми за киквога инжинеринажи

че учиш, оти има сиакикви 
жильсри. Я колко съм чул, ки- 

що имаше майс-

ин-

ко ио-рано
торйе, тека съга има инжил ве
ри: за свакикве машине, за 
иже праенье, за гору, за полье, 
за путища, за рекье... За кво се 
пипнеш — за све си има 
жильер! Също кико при док- 

^ туристе: специялисти за гла- 
ву, рукье, иогье, мешину и за 
сваку изнутрицу отделно! 
По-рано отидеш при йеднога 
доктура, он те прегледа, нон- 
реслуша, чукне те тува-тамо, 
каже ти да зинеш, разпита те 
това-онова и те препрати до-

Еленко Панайотов от с. Иза- делия от буково дърво. И, раз- ма с купища лекарства. А съга 
товци навремето държал хан в бира се, се отбил в кръчмата на шзчнуу^и вдУдавай
селото и бил народен представи- Еленко. м •' ’ „„
тел във Великото народно съб- Минало доста време, а дойкин- Гощавай сине я се унесо за 
рание на царска България. Както чанинът не идвал да плати. Бай Р^‘й‘те а т|’, речеУдека че 
всички механджии. и тон давал Еленко попитал веднъж друг ин^илье1ра> ама сам0
пиене и ядене на вересия. Всеки дойкинчанин къде е лопатарят ^ ^ [шжильера или за дип-

инжильера?
-Па киква йе разлика, дедо?

ин-
Новица Младенов

И а ш е н с 1с »||м ст©]риЙ1си

Лопатар пил, ял ■ ■ ■
гтраише на Нишаву новото ко
рито. Напраише га тека, та 
пресушише вадете и дваесе инжильери, ама сине, това су 

не може да га кьилавци.године по това
онрайе... После замените 
дървените мостове къмто Ст- кога инжиньера! 
рошену чешму с широкьи от -Е, сине, тъгай моие очи 
цимент, ама съга да минеш по нема да те виде кико раоотиш 
мосаттребедасекачишпоба- у Царуброд! Тува главно ра- 

После тия що праи- боте кьилавци! 
ше аутопутат. Навърнуше по-

-Я дедо, че учим за истинс-

клиент, разбира се, бил записван от Дойкинци”. 
в специалния тефтер на длъжни- “Кой лопатар, ние всички от 

Дойкинци сме лопатари!”
Така в тефтера на бай Еленко

самаци...
ците.

Минал веднъж един дойкинча
нин на път за София, където но- останало записано: “Лопатар из 
сел да продава дървени лъжици, Дойкинци - пил, ял и не платил”, 
фурнаджийски лопати и други из- Записал: А. Т.

Злободневна

Зидар тухли, Вие я зидате с хора!
- А, това ли! Ами аз не съм

- Добър ден, господине! Какво зидар, а политик! 
правите?

- Нима не виждате!? Зидам.
- Интересно. И как вървм Вашата сграда? 

работата?
- Отлично! Изкачих се високо. Всички тия хора ми препречваха 

Чак до... министерството.
- Ама... някак си е странна тази

- Да, ама беше ли необходимо
да зазидате толкова хора във

- Вярвайте ми, бях принуден!

пътя.
- Извинете, а какво всъщност 

зидате?
- Как какво? Зидам своята 

политическа кариера!

ваша сграда...
- Странна ли? Е, какво й 

липсва?
- Как да Ви кажа... Вместо с Б. Митрович

Вш$е ОТ ЛЪ)В?
- Зависи с каква скорост 

носи факела! - отговорил 
Хемингуей.* * *

- Ами риба като риба. * * * Фатално или Риск 
щастливо число?Съпруг се връща от лов и 

се обажда по телефона на 
съпругата си:

- Скъпа, след два часа съм 
при теб.

- Как;беше ловът?
- През целия месец няма

Политическата партия с необикнове
ното название Г17 плюс упорито се 

На 17 октомври в Ниш се проведе опитйа да повиши рейтинга си с (ус- 
учредителио заседание на Националния пешно) “произвеждане” на афери. Това 
съвет на българското мал- наистина е
цинство. След като шестима п^як път до
членове на съвета от Боси- успеха, но

с ъ щ е в р.е-
менно е и голям риск. Според едно не- 

за председател и др., бяха приети с мно- писано правило на политическия живот 
зинство от 13 гласа. дежурният “производител” на афери е

Тъй като това число се смята за фа- осъден да бъде вечна опозиция! 
тално, мнозина се питат дали то ще бъде 
такова и за бъдещето на НС. А. Т.

Заекът много псувал и 
животните се оплакали ,на 
лъва. Лъвът извикал заека и 
му заповядал на всяка мръс
на дума да казва по едно 
цвете. Тръгнал си заекът, а 
насреща му - лисицата.

- Зайо, разгониха ли ти 
фамилията?

- Я си върви по пътя, че 
както съм го набожурил, ако 
ти го надетелинча, момини 
сълзи ще прокапят от мар- 
гариткатати!* * *

Попитали световноизвес
тния писател Ърнест Хемин- 
гуей, който се "славел като 
голям ловец:

- Вярно ли е, че ако човек ГУ!°У_ , 
носи факел със себе си, няма “Раз° иРа се' 
опасност да бъде разкъсан " И каь'в0 ще кажеш-

Високопоставен ловджия 
пита разводачите ги:

- Как се казва животното, 
което току-що застрелях в 
оне?ш храсти?

- Ей сега ще проверя! - 
казна един от ловците и елен?

да купуваме месо.
- Какво, да не си убил леград напуснаха заседание

то, Статутът на съвета, кандидатурата
тръг ва към храстите. След 
малко се връща:

- Казва се Иванов!
- ?!?

- Не, изпих си цялата зап
лата!* * *

- Кога си бил най-щастЛив Нова коалиция- Така пише в паспорта в живота си?

Асоциацияму! - Когато веднъж налових Макар че в названието си имат оп
ределението демократична, сръбските 

Названието па фирмата “Лутра”, за партии ДС и СДП са приети в Социа* 
чийто собственик “добре осведомените листическия интернационал на конгре- 
източници смятат вътрешния минис- са в Бразилия. Означава ли това, че за 
тър на Сърбия, твърде много прилича предстоящите избори ще имаме нова

коалиция: ДС - СДП - СПС?!

■* * *

Разговор между начииае- ра. 
щи рибари:

- Ти' ял ли си месо от кен- тен?

цял чувал шарани от язови-

- А кога си бил най-нещас-

- Когато в кръчмата ми 
откраднаха чувала... на... мутра.

К. Г.
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