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Визита на президента Марович 
Украйна

в Правителствена делегация на Сърбия в Пекин

Отсрочване на 

дълговетенасърчение на икономическит връзки * Премиерът Живкович и министър Джелич ще разговарят за 
отсрочване на дълга от 600 млн долара, направен през 
последното десетилетие

Правителствена делегация на Сърбия, водена от премиера Зоран 
Живкович, отпътува за Китай, където ще разговаря за проблема с 
държавните дългове към тази страна, направени през последните 10 
години, най-голям от които е дългът на Петролната промишленост.. 
към китайската фирма “Синохем,;.

Преди заминаването си, премиерът Живкович заяви, че с мини
стър Божидар Джелич ще се опита да намали лихвата, която възлиза 
на 278 млн долара и да се договори за удължаване на срока за изп
лащането. С правителствената делегация отпътуваха и представи
тели на заинтересованите от китайския пазар сръбски фирми.

Отношенията с Китайската народна република са сред прио
ритетите за Сърбия и Черна гора, понеже тази страна е една от 
най-влиятелните в света, при това с огромен пазар. Китай е иай- 
големият търговски партньор на СЧГ в Азия, с който години наред 
отчитаме дефицит.

* Украйна и СЧГ имат тъждествени становища 
относно включването в ЕС

Президентите на СЧГ и на Украйна Светозар 
Марович и Леонид Кучма заявиха след разгово
рите си в Киев, че двете страни имат тъждествени 
становища относно развитието на взаимните ико
номически връзки и процеса за включването в ев
ропейските структури.

По време на посещението на президента Ма
рович в Киев бяха подписани договори за воен
но-техническо сътрудничество и в областта на ту
ризма.

Президентът Марович изрази надеждата си, че 
тези спогодби ще допринесат за повишаване на 
нивото на сътрудничеството между двете държави 
в областта на военната промишленост и за уве
личаването на броя на украинските туристи в на
шата страна.

Украинският президент Леонид Кучма каза, че 
през първото полугодие на следващата година тря
бва да се проведе третото заседание на Между
правителствената комисия за икономическо сът
рудничество, когато в СЧГ ще пребивава украин
ският премиер, както шефът на украинската дип
ломация. Той изрази надеждата си, че откритият в

Киев бизнес форум ще спомогне за насърчаването 
на стопанското сътрудничество между нашите две 
страни.

По време на двудневния си престой в Киев пре
зидентът Марович разговаря и с председателя на 
украинския парламент Владимир Литрин и с пре
миера на тази страна Виктор Янукович.

На посещението си в Украйна президентът Ма
рович се придружава от около 70 представители на 
фирми от СЧГ.

резидентск
ИЗБОРИ

Марк Гросман започна обиколката си на Балканите

За статута 

2005 година
На Х-те срещи „Костелникова есен" в Руски 
Кръстур___  ______________ _____помощник държавен секретар.

Международната общност наб-
лягва върху изпълняването на 
“стандартите преди статута”, което Представиха се и 

творци- наши 

сънародници

означава, че преди започването на
разговорите относно статута в пок
райнината трябва да има демокра-Помощник държавният секре

тар на САЩ Марк Гросман за
почна обиколката си на Балка-

ция, спазване на човешките права, 
включително и правото на сърбите
и другите неалб.ански. общности чините, по време на която, освен 

Белград ще посети и Прищина, 
Скопие, Сараево и Тирана. Аме
риканският държавен департа
мент съобщи, че посещенията 
визират “ангажимента на САЩ в 
присъединяването на балкански
те държави към евро-атлантиче
ските структури, както и осигу
ряването на стабилността в ре
гиона”.

провеждане на икономически ре
форми.

(На стр. 8)

Представяне нових кнТжкох МариТ Дорошки, 
Владимира Бесерминя и Михала Рамача, 
стретнуце зоз. представнТками оисательох 
болгарскей националней заеднТци у СЧГ и зоз 
представнТками Здруженя писательохСврбт

Разговорите за окончателния 
статут на Косово биха могли да за- си Акоте (КОСовските албап- 
почнат към средата на 2005 година, цИ\ изпълнят тези стандарти, ние 
доколкото в тази сръбска покраи-

Факсимиле на част от поканата
ще бъдем готови за започване на 

нина се достигнат стандартите, кои- разГОВОрИТе относно окончателния 
то определи международната об- статут иа космет. Ако не изпълнят 
щност, заяви Гросман в Брюксел, 
преди започването на балканското

тези условия, тогава ние ще насро
чим нова дата, каза американският

пенсия заСелскостопанските пенсионери днес ще получат половин 
март 2002 г. Земеделска пролет в ноедшш3
Републиканският фонд за пенсионно и ин
валидно осигурявана на 
селскостопанските производители 
съобщи, че на 7 ноември ще бъде 
изплатена първата част от земеделската к 
пенсия за март 2002 година. «
Средната половин пансия за този месец а ^ 
1244,50 динара.
В съобщението се посочва, че такава 
пенсия получават 212 599 пенсионери в | 
Сърбия. Парите за земеделските пенсии 
са взети от републиканския бюджет.

ш
■ ;. •

Редакторът Микола М. Цап открива срещите



Съседите - Балканите - Светът

Новини от .България
Соломон Паси за присъединяването към ЕС

Със същата скорост 

и в същата посока
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Нормализация на 

търговските отношения 

със САЩ

Чович за 
предсрочните 
избори

Аф*

Председателят на Демократи
ческа алтернатива и председатес- 
твуващ Председателсгвото 
ДОС Небойша Чович заяви, че за
седанието на Председателството 
ма тази коалиция, на което евен
туално ще се разговаря за предс
рочни парламентарни избори, ще 
бъде насрочено след завръщането 

нримисра Зоран Живкович от 
Китай.

Чович каза, че ще предложи на 
това заседание да се разисква и за 
имуществото на държавните 
ръководители какво са прите
жавано от тях преди 5 октомври и 
сега.

наДържавният департамент на САЩ съобщи, че държавният 
рстар Колии Пауъл е подписал указ, с който па Сърбия и Черна гора 
се предоставя статут на нормален търговски партньор, потвърди 
посланикът на СЧГ в САЩ Иван Вуячич.

По думите на Вуячич нормализацията на търговските отношения 
със САЩ е била един от приоритетите па демократичните власти в 
Белград.

В първите реакции относно вестта за нормализация на търговските 
връзки със САЩ бизнесмените очакват значително увеличение па нашия 
износ на огромния американски пазар, понеже митата ще бъдат намалени 
от досегашните 45-80% па нормалните 4,5 до максималните 6,5 процента.

През изминалите осем месеца от тази година търговският оборот със 
САЩ възлизаше на 116,9 милиона щатски долара, при което нашият 
износ достигна само символичните 8,4 млн долара.

сск-

Докладът ма Европейската комисия е положителен и окура
жаващ. Той повтаря, че България е с действаща пазарна икономика, 

Докладът създава добри условия да 
сто добри новини и една

което е ключов извод, 
приключим преговорите. Ако 
половинчата, обикновено общественото съзнание се фокусира 
върху половиичатата, като че ли може да загърби стоте добри, заяви 
българският външен министър Соломон Паси, коментирайки 
доклада па Европейската комисия и стратегическия анализ. Става 
дума за два различни документа. Известното противоречие се състои 
в това, че от една страна те казват, че всяка от държавите ще бъде 
оценявана според собствения си напредък, но от друга страна пък 
дава някаква форма па обвързване. Абсолютно задължително е да 
продължим да вървим със същата скорост и в същата посока. И мога 

уверя нашата общественост, че ако вървим с тази посока в 
реформите ще успеем да си свършим работата така, 
определили, категоричен е министър Паси.

пп има

Външният министър за исканията на Хагския тибунал

Обвинените трябва да се оттеглят Да както сме си

* Министър Свиланович препоръча на генерал Лукич да си подаде оставката
той казал, че с митингите “самоВъншният министър на СЧГ и той ми каза, че не би желал това

на Националния да се разбере като негово приз- си прокарва път за екстрадиция”.
Свиланович оповести, че до

След втория тур на местните изборипредседател
съвет за сътрудничество с Хаг- шаване на вината, заяви Свилано- 
ския трибунал Горан Свиланович вич за радио Б92. 
заяви, че обвинените от страна на 
Хагския трибунал, сред които и поръчал на генерал Лукич да си за сътрудничество с Хагския три- 
актнвният генерал от полицията подаде оставка, понеже е “неп- бунал, ма което ще предложи да 
Сретеи Лукич. не могат да са на риемливо обвинени от Трибуна- се поиска отТрибунала случаят с 
изпълнителни функции.

- Разговарях с него за това и функции”. На генерал Лазаревич от нашето правосъдие.

Софиянски с трети 

мандат
края па седмицата ще свика 

Министър Свиланович е пре- заседание на Националния съвет

ла лица да вършат изпълнителни четиримата генерали да се гледа
Завърши вторият тур на 

! местните избори в България. 
! Според обработените 99% отРезултати от посещението на канцлер Шрьодер в СЧГ
протоколите на секционните ко
мисии в София кандидатът за 
кмет на Съюз Свободни демок
рати Стефан Софиянски печели 
с 53,72% от действителните гла
сове в столицата. Кандидатът на 
БСП в София Стоян Алексан
дров получава подкрепа от 
46,28%. Това са данните от 
фирмата преброител на мест
ните избори “Информационно 
обслужване”, предоставени на 
ЦИКМИ.

В Пловдив са обработени 
всички секционни протоколи. 
Резултатите показват, че новият 
кмет е д-р Иван Чомаков. из
дигнат от ОДС. Той е получил 
51,61% от действителните гла-

Нови възможности за стопанско 

сътрудничество
След посещението на немския членка па ЕС е допринесла с 

канцлер Герхард Шрьодер в СЧГ конкретни мерки за стабилизи- 
може да се заключи, че отио- райето на демокрацията у нас. 
тенията между Германия и Сър
бия и Черна гора са на високо милиона жители и висококва- 
политическо равнище, но не се лифицирани работници и спе- 
използват

С. Софиянски- Пазарът в държава с 10

Белчев, Коалиция БСП-Поли- 
тически клуб “Екогласност” - с 
53,38%, в Добрич Детелина Ни
колова, от партия НДСВ - с 
56,12%, за Ловеч Минчо Казанд- 
жиев от Коалиция БСП-ДС за 
Ловеч - с 57,3%, в Пазарджик 
Иван Евстатиев, Коалиция “За

достатъчно въз- циалисти има голямо значение за
можностите за стопанско сът- нас. Германия ще подкрепя СЧГ 
рудничество. Високият гост обе- не само по пътя й към Европа, по 
ща, че немската страна ще се и при укрепването ма сигурио- 
аигажира и тези отношения да се стта за частни 
подобрят.

След разговорите си със ние направихме сега със съз- 
Шрьодер президентът на СЧГ даване на Съвета за икономи- Герхард Шрьодер 
Светозар Марович каза пред ческо сътрудничество на СЧГ и 
журналистите, че неговото посе- Германия. Аз дойдох при вас,
щение е ценно политическо и понеже напълно вярвам в по- инвеститорите от чужбина.

В разговорите със Светозар

инвеститори. 
Първата крачка в това отноше-

сове. Другият кандидат-кмет на 
Пловдив Захари Гергиев е България - с 54%, в Перник

Антоанета Вълева, СДС 
50,35%, в Плевен Найден Зелен- 
горски, ОДС - с 62%, в Разград

сполучил 48,39% подкрепа.
В Благоевград избраният 

е Лазар Причкапов, полу- 
чил 54,84%, в Бургас за кмет е Венелин Узунов за четвърти ман- 
избран Йоан Костадинов, не- ^т’ от ' с 57%, в Сливен 
зависим - с 59,99%, във Велико Й0Рдан Лечков> независим - с 
Търново - Румен Рашев, издиг- 51%’ в Хасково Георги Иванов, 
иат от Коалиция “Ред и бъдеще независпм - с 69%, в Шумен 
за Велико Търново” - с 50,19%, .Веселин ^Златев,

Видин Иван Ценов, 55°/о’
Коалиция “Всички за Видин” - с независим - с 62%. Това са резул- 

Враца Воислав татите> съобщени от говорителят 
на ЦИКМИ Бисер Трояиов.

кметдържавно събитие заради това, литическата стабилност на стра- 
че през последните три години пата ви - каза Шрьодер. Той по- Марович и със Зоран Живкович 
Германия е била сигурен парт- сочи, че само сигурните капита- Шрьодер обеща, че чрез агеи- 
иьор на нашата страна и като ловложения могат да привлекат цията “Хермес” за осигуряване

па инвестициите в чужбина ще се 
подкрепят влаганията на немс
ките фирми в СЧГ. Високият 
гост от Берлин изрази готовно
стта па своята страна да подкрепя 
европейската ориентация на 
шата страна, понеже това е един
ствената й перспектива.

Нов закон в Словения независим - с
Ямбол Кирил Тодоров,ввъвВъзобновяване на 

гражданство
51,82%,
Бубев, независим - с около 60% 
Габрово новият кмет е Богомил

въвна-
, в

Парламетът в Словения прие закон за гражданството за 
хиляди граждани на бивша СФРЮ, които преди 11 години 
бяха заличени от списъците.

Новият закон е приет след жестоки дебати в парламента и чрез 
него се връща със задна дата “статутът за постоянно пребиваване 
на всички граждани, които незаконно са заличени от списъците в 
държавния регистър през 1992 г., с което са им отнети всички 
права”.

Според данните па Министерството на вътрешните работи 
Словения, около 30 000 граждани на бившата СФРЮ в Словения 
са били заличени от списъ.ците, след като тази бивша югославска 
република провъзгласи независимостта си. От тях около 11 
хиляди души напуснаха страната, а само на 2 500 от онези, които са 
останали, е било дадено право на временно пребиваване, докато 
около 4 200 души не са имали ниакъв статут до приемането на 
новия закон.

За първи път на българския пазар______

Емисия 15-годишни 
облигации, деноминирани в 
евро

Накратко
През следващата седмица 
Белград в Посолството на Р 
България ще се състои среща 
между представители на ОС 
Босилеград и посланика на Р 
България г-н Яни Милчаков. 
На нея ще бъдат обсъдени 
въпроси за състоянието на 
Босилеградска община, за 
националните отношения, за 
Националния съвет, за 
икономиката и др.

в

в
Министерство на финансите ще пусне за първи път на 

българския пазар емисия 15 - годишни облигации, 
деноминирани в евро. Емисията е изпълнение на общата 
стратегия за развитието на вътрешния пазар и е с цел 
разширяване на типа предлагани инструменти. Първото 
отваряне на емисията ще бъде от максимум 20 милиона 
евро при лихва от 6% годишно.
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Живкович и Чович за Бялата книга за 
албанския тероризъм________

Търсим истината за 

албанските лидери
Радослав Авлияш Драголюб Мичунович Мариян Ристичевич

Съществуват'неспорими доказателства, че албанските терористи са 
вършили злодеяния, но за съжаление нито един от тях досега не е обвинен 
от Трибунала в Хага - заяви председателят на сръбското правителство 
Зоран Живкович, представяйки Бялата книга за албанския тероризъм и 
организираната престъпност в Косово и Метохия.

Живкович изтъкна, че тази Книга, в която са събрани информации от 
БИА и МВР на Сърбия и от военните органи по сигурността, преди 
всичко е предназначена за ЮНМИК и КФОР.

- Те трябва да узнаят кои са злосторниците и подробности от био
графиите на някои от албанските политически лидери, които са намесени 
в организирана престъпност, а застъпват албански национални цели. 
Това ще бъде и помощ за гражданите в тази покрайнина, особено за 
албанците, да узнаят истината за някои от политическите вождове, които 
се стремят към независимо Косово. Те и сега са разделили Косово на свои 
зони, които напълно контролират и се занимават с престъпническа 
дейност - каза Живкович.

Подпредседателят на правителството Небойша Чович припомни, че 
Книгата ще се допълва с нови данни за злодеяния на албанските теро
ристи и за организираната престъпност през последния месец.

е кандидат-президент на Демокра
тическата партия “Отечество”. Той 
смята, че бъдещият президент тря
бва да даде своя принос за уреждане 
на държавата и се залага за добри 
отношения със съседите и с оста
налите членки на ООН и с ме-

е кандидат-президент предложен от 
ДОС. Едно от първите му послания 
беше, че ако бъде избран той ще 
бъде президент на всички гра
ждани. Мичунович смята, че Сър-

победи °той н- нагфед ще предло- б"Я Не"Р™ •***
жи на парламента начин за реша
ване на проблемите в държавните 
институти.

От Скупщината на Сърбия

Премиерът иска 

оставката на министъра 

на транспорта

е кандидат на Народната селска 
партия. Той предлага работа и ред, 

„ хляб, пари, сигурност и борба про- 
предсрочни парламентарни избори. тив престъпността. Ще се застъпва 
Мичунович предлага демократична 
опция и смята, че хората от властта 
трябва да дават личен пример за 
демокрация и морал.

Сръбската радикална партия е 
предложила

президент и че са необходими

за връщане на отнетото имущество 
на гражданите и на църквата, а един 
от приоритетите ще бъде иконо
мическото развитие на Сърбия.

Ристичевич води кампанията си с 
лозунгите “За народа, селото и се
ляните”, “Силно село, здрава Сър
бия”, “Да сеем жито, а не нарко
тици” и др.

Кандидат-президентът

Велимир Илич

* След като Мария Рашета-Вукосавлевич отказа да подаде 
оставка, премиерът Живкович поиска Парламентът да я 
освободи от поста министър на транспорта и 
телекомуникациите

Сръбският премиер Зоран Жив- взето решение за освобождаването 
кович поиска от Парламента на на министър Рашета-Вукосавлевич 
Сърбия да освободи министъра на и то е резултат от анализ на по- 
транспорта и телекомуникациите литическата ситуация в страната. 
Мария Рашета-Вукосавлевич. Той 
добави, че е съобщил на Мария Ра- Рашета Вукосавлевич изтъкна, че 
шета-Вукосавлевич,чеочакватяда няма да подаде оставка, тъй като 
подаде оставка и ако не направи това би било доказателство, че е 
това, Живкович ще поиска тя да виновна. “От всички мои грехове 
бъде освободена. Пред журналисти изкристализира само един, а това е 
премиерът Живкович каза, че при- основаването и закриването на 
чината за искането му е конфликт фирма, която няма нито един динар

не не е

Томислав Николич

Драган С. Томич

В съобщение за обществеността

юеси. И вицепремиерът Че- оборот и чието съществува 
Йованович заяви, че на за- нанесло щета на никого”, изтъкна

на инте 
домир
седание на ръководството на Де- Мария Рашета-Вукосавлевич. 
мократическата партия е било

На 11 ноември в Босилеграде предложила за кандидат-президе
нт неговата партия Нова Сърбия.
Основно в неговата програма е изг
раждане на икономическа страте
гия на Сърбия, за да се реши проб
лемът със сиромашията. Той се за- за каНдИдат_ПрезИдент. Доколкото 
лага за възстановяване на Републи- победИ) той об‘ещава> че ще настоя_ 
канския фонд за развитие на ико- ва за ВрЪщане иа сръбската войска * 
номически изостаналите общини и и полиция в Косово и Метохия, за е предложен от Социалистическата 
за създаване на условия да се от- изпълнеииет0 „а Резолюция 1244, а народна партия. Той се застъпва за 
варят частни предприятия в тях. така че ще бъде възобновено мир, творчество и развитие, за ко-
Илич счита, че бедността е основен ПрОИззОДСТВОТо и ще бъдат осигу- сенсус по въпросите на конститу- 
проблем в държавата, тя лишава още 300 доц |юви радотии мес- цията, европейските интеграции и
хората от гражданските им права и ^ Косово. Основен приоритет според
че в една богата държава има много цего с Сърбия да получи нова коп-
по-малко проблеми и разпри. ституция, но и развитие на нацио

налната икономика.

ОС за изменения в бюджета
За 11 ноември е насрочено заседание на Общинската 
скупщина в Босилеград.

Местният парламент ще разгледа проекторешението за първото 
изменение и допълнение на бюджета на общината за 2003 година.

Особено внимание привличат точките от дневния ред, отнасящи се 
до измененията и допълненията на решенията за сформирането на 
общински фонд и на общинската комисия за развитие, необходими за 
съвместната реализация на проекти с УНДП.

Общинските съветници ще разискват и проекторешенията за 
строителни площи в Босилеград. В дневния ред на предстоящото 
заседание е и поставянето на малки монтажни обекти на обществени 
площи па територията иа общината.

П.Л.Р.

Делегация на „Братство" посети издателство „Руске слово" в Нови Сад

Обмен на опит и на информации
“Руске слово” де^1егащм н^издателст^^Братство”, водена катол°ици™ “ ^
мина^гаидмица *С колеттгге вГеГГмн р^сТн Гу

водйвекнте русини годите оТ Ниш об _ ГвТ^е””^
ванея-о и издаването на медии на роден език оългарски «ладежко списание ..МАК" (Младост, активност, креа- 
"“ажният проблем, пред конто са изправени малцинс- "бтТаши^

най-новия ^щзи^аинф^^мирането^след^апр^л^ООб година
държавата и бюджетните организации не могат да бъдат пък в р отразяват всички значими за войво-
основатели иа медиите. Във Войводипа ^‘^вуВДЯ°™В°Р дИ11СКИте русини събития през отминаващата година, 
правата на основателя да поемат пивата иа На срещата в Нови Сад беше.подчертано, че като мал-
малцинствата, които според Закона за "Ра“™ "а ии|щтВе„„ издателства “Братство” и “Руске слово”трябва
малцинствата могат да основават информаци у УР много повече отколкото досега да си сътрудничат и да.
"И Отмкачатуго „а голината “Руске слово” е отпечатало 14 обменят и информации, които да представляват интерес за 
ноткниги^макар3 че°за тази цел' от Покрайиииския бюджет читателската аудитория на двете издателства, 
на АП Войводипа са получени само 300 000 динара. Голяма 
помощ в това са им оказали най-различни донори, сррд които

При директора на “Руске слово" Микола Шанта
В.С.Б.
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В Сурдулица пред президентските избори

Предизборна дейност на ДОС в Босилеград
Всичко е 

готово за 

гласуване

мирани са постоянните състави 
на секционните комисии, съста
вени от но един председател и 
двама членове и също толкова 
заместници. Тези дни комисиите 
ще бъдат разширени с нови чле
нове, предложени от партиите, 

кандидат-президенти,

Важно е изборите да са успешни
президентските избори се засилва и кампанията на ДОС в Босилеград.

от войни,
* С наближаването на

Основното е предстоящите из- кандидат Дра- 
бори да бъдат успешни и Сърбия голюб Мичу- 

- заяви Мнле нович изпълпя-

стрнхуват 
държавата стана част 
от международната

да има президент 
Миленов, координатор па ДОС и 
председател на 00 на ДС в Бо
силеград. Убеден съм, че канди
датът на ДОС Драголюб Мичу- енлеград приз- 
нович е най-доброто решение.

Говорейки за кампанията, Ми- интс да гласу- 
ленов изтъкна, че в разговори с ват за Драго- 
граждаиите активистите иа ДОС люб. Мичуно- 
се стремят да обяснят нсобходи- вич, защото 
мостта и значението на успешно- изборите се ре- 
стта па предстоящите избори. На шава дали Сър- 
Сърбня и трябва президент, чо- бия ще тръгне

напред, или ще

В Сурдулишка община прик
лючват техническите подготов
ки за успешно провеждане на 
президентските избори на 16 то
зи месец. Председателят 
членната избирателна комисия 
Драшко Петров казва, че в това 
отношение няма никакви съще
ствени проблеми и се надява, че 
изборите ще бъдат проведени ус
пешно и по законната процедура.

-Пълнолетните гражданите в 
общината - към 18 900- ще гла
суват в 45 избирателни секции, 
от които 13 са в Сурдулица. Фор-

общпост и сс включи в 
международните орга
низации, пенсионери
те редовно получават 
пенсиите си, редовно 
се изплащат детски 
надбавки, 
опашките за олио, за-

имащи 
казва Петров.

Той подчертава, че на гра
жданите в общината са предос
тавени съобщения за гласува-

ва тези усло
вия.

- ДОС Бо

на пет-овава гражда-
нсто. Онези, които не ги получат, 
а не са записани в избирателните 
списъци, ще могат да се възпол
зват от законното си право да 
гласуват, като поискат от мест
ните съдилища да ги включат в 
списъците. Те това могат да нап
равят 48 часа преди да започне 
гласуването.

изчезнаха

хар и други хранител
ни продукти. Вече заб
равихме 
леждат
циитс без гориво, 
магазините - без сго- 

- каза председателят на ДС в

па

как изг- 
бепзипостаи-

Миле Миленов
век. който ще застане начело на
държавата, ще бъде президент се върне там, 
па всички граждани и ще ги обе- където е била преди 5 октомври 
дини около най-добрите решения 2000 година. Откакто ДОС е на Босилеград, 
за бъдещето иа всички. Нашият власт в Сърбия, хората вече не се ДОС ще има представител във

всичките 34 избирателни пункта 
в общината, понеже за всеки пуй

ки, В.Б.

Пресконференция на ОО на СПС в 
Димитровград_____________

Подготовки за президентските избори кт са предложени по един член и 
един заместник в състава на 
избирателните комисии, а в рабо
тата па Общинската избирателна 
комисия също участва един член

За съвместно решаване 

на проблемите
В Босилеград има 8 975 

избиратели и един заместник от редовете на 
П.Л.Р.ДОС. Председателят на Общинския 

отбор на Социалистическата 
партия на Сърбия в Димитров-

циатива в медиите, преди да по
лучат отговор от партиите и от 
ОС.

Босиелград и член на Общинска
та избирателна комисия, казва, 
че Комисията вече е сформирала 
постоянните състави на избира
телните комисии всички изби-

Според избирателния списък 
па предстоящите президентски 
избори, насрочени за 16 ноември, 
в нашата община право да гла
суват ще имат 8 975 пълнолетни 
граждани. В сравнение с минала
та година този брой е по-малък 
със 170 души, понеже на мина
логодишните президентски избо
ри са били вписани 9 145 гласо
подаватели.

В общо 34-те избирателни 
пункта най-много гласоподавате
ли са записани в списъка па изби
рателната секция “Босилеград 2” 
- 819, а най-малко в секция 29 - 
''Броеница” - само 89 пълнолетни 
граждани.

Избирателите, чиито имена 
все още не са включени в спи
съците, могат да направят справ
ки в Общинския съд в Босилег
рад най-късно до 24 часа на 13 
ноември 2003 година, т.е. 48 часа 
преди началото на изборите.

Раде Станоев, секретар на Об
щинското управление при ОС в

В По повод предстоящите пре
зидентски избори в Сърбия пред
седателят на димитровградските 
социалисти каза, че те се насро
чени, за да се провалят. “Тези 
избори са нужни на ДОС, за да 
запази властта си за още един 
кратък период от време. С тези 
президентски избори само се 
харчат парите и енергията на 
народа, изтъкна Колев и добави, 
че СПС настоява за провеждане 
на парламентарни, местни и 
президентски избори в Сърбия. 
Той съобщи, че СПС енергично е 
против предложението на някои

у--. I град м-р Драган Колев миналата
Димитровград | седмица проведе пресконферен-

рателни пунктове. Те са съставе- ' ^ия’113 която запоз|,а журналис-
ни от 6 души - председател, двама УУЗ * У ! тите с инициативата за про- 

| веждане иа разговори за прео- 
I доляваието на трудната иконо

мическа и социална обстановка в 
общината. Отборът запозна с 
инициативата си изминалото ля
то настоящата общинска власт, 
както и всички съвети на поли
тическите партии в общината. 
Колев съобщи, че досега е поу
чил отговор от няколко от тях, но 
не ги посочи. Той изрази разоча
рованието си, че досега не е

избирателичленове и заместници на предсе
дателя и иа членовете. Той 
уточни, че най-късно до 10 ноем
ври всички представители па ки избори право на глас в Димит- I 
предизборните щабове на прези- р0вградска община имат 9 679 из- | 
дентските кандидати трябва да биратели. Това е окончателният I 
предложат на Комисията по две брой с последна дата 31 октомври 
лица за членове в разширения 2003 г. Дотогава гражданите нма- 
състав на секционните избира
телни комисии.

Говорейки за техническата
подготовка, необходима за успе- Отттук нататък промени мо
щното провеждане на изборите, гат да се правят само със съдебно 
Станоев изтъкна, че през след- решение и то иай-късио до 13 
ващата седмица ще се проведе 
инструктаж за председателите на 
секционните комисии, когато ще 
им бъдат предоставени и избира
телните материали.

На предстоящите президенте- ;

ха възможност да правят справки 
и промени в избирателните спи
съци.

Инициатива на ОО на СПС в Димитровград
Като имаме предвид трудната социална обстановка в общината ни и 
тенденцията за по-нататъшно влошаване на икономическото 
положение на гражданите, с което в никакъв случай не можем да се 
примирим, ние започваме инициатива за излизане от трудната 
ситуация. Смятаме, че трябва да се съберат всички влиятелни 
субекти в общината ни, които да започнат разговори за нейното 
бъдеще. Целта на разговорите трябва да бъде намиране на 
концепция, визия, начин за решаване на натрупалите се проблеми. 
Това предполага преодоляване на всички подялби, омраза и завист 
и в толерантна и конструктивна атмосфера да започнем да търсим 
възможните решения. Смятам, че е нужно да отхвърлим личната 
суета и политическите страсти, за да можем да тръгнем към 
създаването на една съвсем по-различна политическа атмосфера, 
както и към съвсем различни политически отношения. Нашата среда 
е прекалено малка, за да харчим енергия само за политически 
стълкновения.
Всички сме готови за откровени разговори по проблемите, 
измъчват тази среда. Готови сме да предложим възможни решения 
за много от тях.
Изход от тази обстановка трябва да търсим всички ние, за да 
помогнат евентуално и другите. Ако не проявим желание сами да 
подобрим положението си, не можем да очакваме други да направят 
това вместо нас.
Предоставяме на ОС инициативата. Смятаме, че в настоящия момент 
най-целесъобразно би било стожер на сплотяването ни и реализатор 
на инициативата ни да бъде председателят на ОС в Димитровград. 
Надяваме се, че тази инициатива ще бъде разбрана и приета 
добронамерено”.

ноември т.г.
На територията на общината 

гласоподавателите ще могат да 
гласуват на 17 места, четири от 
които в града. А.Т.

П.Л.Р.

Димитровград Регионална конференция в 
ПрешевоЖените подкрепят 

Мичунович Диалог на 

местните власти
Женската политическа мрежа, която от скоро 

съществува в Димитровград, тези дни подкрепи пре
зидентския кандидат на ДОС г-н Драголюб Мичу- Ре,|ция из тема “Диалог и сътруди 
нович. ЖДУ местните власти в региона”. На нея при

съства министърът за човешки -и малцинст-

които
В Прешево се проведе регионална конфе- 

ичество ме
ни

“Ние, жените от всички политически партии в 
Димитровград, както и преди три години ще поведем вени пРава Расим Ляич, както и представители 
решителна предизборна кампания за Вас, единствения 11а общините, където населението се състои от 
демократичен кандидат за президент па Сърбия и ще национални малцинства, 
направим всичко възможно по време на изборите Бяха обсъдени конкретните възможности 
жените да изкажат своето ясно формулирано стано- иа Министерството за човешки и малциистве- 
вище - демократични реформи, европейска Сърбия, ,1И права да съдейства на органите на местното

управление, както и за осъществяваме на пре
ки контакти на местните власти с правител- 

йото, отправено до кандидат-президента Мичуно- ството и неправителствените организации. 
‘ Твърде важно е министерството да помага иа

икономическо развитие като стойности, които 
поддържаме и цели, към които се стремим”, се казва в влиятелни партии от коалицията 

ДОС, според които президентът 
па Сърбия трябва да се избира от

пристигнал никакъв отговор от 
общинската власт. “Ние сме мал-II ИС
ка среда и неможем да си позво
лим да се делим и да се отказваме парламента на републиката.

Отговарайки на въпроса защо

вич.
В писмото си Женската политическа мрежа от Ди- ст°паиските камари и за контакти с чуждест- 

митровград изтъква още, че движението подкрепя кан- от кадрите, които и без това не са 
много. Трябва да обединим сили- в 00 ие са организирани прес- 
те си и да започнем разговори без конференции повече от три го- 
каквито и да е предразсъдъци, Колев между другото каза,
подчерта Колев, говорейки за че Димитровградските социално- 
инициативата па ОО на СПС. ти просто са искали да дадат шанс 
Според него в ОО иа СПС не са

ранни камари.
Целта на конференцията бе бързо създа-дидатурата му, защото жените, членуващи в него, вя

рват че той е единственият авторитетен политик, ваие на малки и средни предприятия и обмен на
информации и опит между тях и чуждестраи-който ще подпомогне развитието иа демократичните 

институции в Сърбия, който ще допринесе да се намали ните фирми от съседните страни чрез
меката камара или без нейното участие.

стопа-
политическото напрежение в страната и ще осигури 
по-нататъшното провеждане иа икономическите 
реформи в Сърбия.

на други и са внимавали да не им
С.Н. Б.Д.искали да се говори, за тази нни- пречат.А.Т.



У ноември 2Й0§ 5

След приватизацията на босилеградския „Прогрес” Работниците от „Циле" са в принудителен 
отпуск_________ _________ __________

Токът спира 

производствотохлеРб^онии1тГзаТч?7Пчп п^е продадено 1рез аУ<Цион, са купени нови съоръжения за хлеоарницата за 1 927 050 динара, а цялата фирма е продадена за 1 600 000!
Общинската прокуратура в ко Караджов притежават по -се казва между другото в писмо- 

Сурдулица заведе дело в Общнн- шест процента от него. Остана- то на работниците, което освен 
скня съд в осилеград срещу лите 30 процента са разпреде- на Агенцията е предоставено и на 
Васко Караджов, директор на лени чрез безплатни акции па 36 Търговския съд в Лесковац, на 
боснлеградското предприятие бивши и сегашни работници, ОС в Босилеград и на Отдела на 
“Прогрес , поради нередности в които са получили по една акция вътръшните работи в Босилег- 
оценката па капитала на за всяка година трудов стаж във рад. Същевременно те задават и 
фирмата и^ приватизирането й. фирмата. Стойността на една ак- въпроса: “ Не ли е абсурдно в 
През май фирмата беше ция е 1000 динара. цената на фирмата да не бъдат

включени средствата от 2 400 000 
динара, а тя да бъде продадена за 
1 600 000 динара!?”.

Над 70 на сто от работниците в мебелната фабрика „Циле-Ук- 
рас" в Димитовград отпреди две седмици са в принудителен 
отпуск.

На въпроса защо се стигна до дължи цели 12 милиона динара и 
това, управителят на “Циле” г-н никой не им изключва тока”. Той 
Даича Ангелов отговори: казва, че в момента “Циле” има до-

"Производството в “Циле” спря статъчно материали и производст- 
поради това, че “Електроразпреде- вото не би спряло, ако не беше 
лителното” от Димитровград не изключен токът. Въпреки всичко 
позволява на десетки семейства от те са успели да довършат предвиде- 
града да си изкарват прехраната”. ните мебели за панаира в Белград, 

Факт е, че най-старата димит- който ще се проведе на 10 ноември, 
ровградска фабрика за произ- Както и досега, на панаира ще 
водство на мебели, която отпреди бъдат изложени маси, столове, 
няколко години е в състава на поставки за телевизори, секции за 
“Украс” от Бела паланка, не си е антрета и др. 
платила тока. Дължимата сума е 
била около 700 000, но през пое- пределителния клон в Димитров- 
ледните няколко дни е спаднала на град Иван Димитров ни осведоми, 
650 000 динара. Поради това димит- че наредбата за прекъсване на 
ровградският клон на електро- електрозахранването в “Циле” е 
разпределителното предприятие от подписано от директора в Пирот и 
Пирот е изключило частично тока. те в случая само са я изпълнили. 
Това е причината производствени- Димитров подчертава, че с ръко- 
ят процес в “Циле” да не може да водството на “Циле” е било до- 
продължи, тъй като поради недос- говроено изплащане на дълга на 
тиг на ток не работят администра- няколко пъти и редовно плащане на 
цията, лакировъчният цех, цехът за текущите сметки. Въпреки това, 
монтаж на мебелите, сушилнята, а “Циле” не спазва споразумението и 
не може да работи и парното. В затова токът частично е изключен, 
момента част от фирмата работи Димитров също така изтъкна, че 
така, че материалът може само да ще разговаря с директора в Пирот 
се “скрои” и нищо повече. Но при отново да бъде сключен договор с 
положение, че тези дни валя дори “Циле” за неколкократно изпла- 
сняг и температурите през нощта са щане на дълга, 
под минуса, можем да си предста
вим при какви условия работят ще последва нов договор. Не е 
останалите десетина работници в известно и колко ще струва това 
“Циле”. прекъсване на фирмата, която е

Ангелов признава, че не са си една от малкото работещи в об- 
платили тока, но същевременно 
изтъква, че “Първи май” в Пирот

продадена чрез аукцион за 1 600 
000 динара, но прокуратурата 
смята, че преди това капиталът й 
не бил правилно оценен. Именно,
тя го обвинява в това, че през начина, по който е приватизиран 
септември, когато е открита “Прогрес”, не са съгласни и бив- анУлиРан 
процедурата за продажба на шите, и настоящите работници.
предприятието, той е “увеличил Някои от тях са поискали от нието на ръководителите във 
стойността на капитала с 1 927 Агенцията за приватизация да връзка със становището на Аген- 
050 динара”. Всъщност за преразгледа процедурата за при- цията за приватизация, работни- 
толкова пари са били набавени ватизацията. Те казват, че под ците - акционери на “Прогрес” си

И работниците не са 
съгласни

С оценката на капитала и с
Искат аукционът да бъде

Ръководителя на електрораз-
Доколкото е точно обоснова-

нови съоръжения, но тази сума въпрос не са само средствата, задават и въпроса дали и каква е 
не била включена в стойността които са дадени за нови съо- тази практика на Агенцията да 
на капитала. Прокуратурата ръжения и които не са включени намалява стойността на капитала 
смята, че Караджов е направил в общата стойност на капитала, в предприятията с цел те да бъдат 
това без съгласието на но и още 400 хиляди динара, кои- привлекателни за продажба. 
Агенцията за приватизация, като то са дадени за ремонт на пок- Иван Пенев, бивш директор на
го подозира , че по този начин рива на административната сг- “Прогрес”, казва, че бившите и 
той и останалите купувачи са рада. сегашните работници изискват

- Ръководни хора на фирмата покупно-продажбата да бъдеимали лична изгода.
Както вече писахме, 70 на сто ни осведомиха за взетите мерки анулирана, понеже не са доволни 

от целия капитал на фирмата във връзка с приватизацията. То- от начина по който е извършено 
беше купена от четири души: гава директорът Караджов ни приватизирането. - Засегнати сме 
Желимир Радонич и Симеон каза, че средствата за съоръже- не само материално, но и - 
Наков са собственици на по 29 на нията за хлебопекарницата и за морално. Затова изискваме да се

ремонт на сградата не са вклю- премахне тази неправда и да се

Засега не е известно дали това

щината.сто от цялата стойност на капи
тала, а Иван Стаменкович и Вас- чени в цената на капитала, по- утвърди дали е виновна Агенция-
______________________________  неже Агенцията е изисквала това та или Караджов, който е един от

под претекс, че в този случай собствениците на предприятието, 
фирмата ще бъде по-евтина и

А.Т.

Продължава 
изграждането на 
двете жилищни 
сгради в Босилеград

Решение на ИО на ОС в СурдулицаВ. Божилов
по-привлекателна за купувачите Стоп на директорските 

заплатиКОБОС БосилеградОбщината и 

държавата 

строят 
апартаменти

Членовете на Изпълнителния отбор на ОС в Сурдулица 
решиха стриктно да бъдат спазвани постановленията и 
разпоредбите, които определят заплатите на директорите в 
организациите и ведомствата, финансиращи се от общинския 
бюджет.

Назначен е и.д. директор
Изпълняващият длъжността ди- директора Миле Ристич.

Изготвянето на социалната про-ректор на ЮМКО АД Миле Ристич
назначи Никола Крумов за изпъл- грама продължава, обаче работе- 
няващ длъжността директор на щите в КОБОС вече губят падежа, 
босилеградския КОБОС. че тяхното положение в скоро

Изгоажпането на жилищните От 3 ноември в боснлеградското време ще се изясни. Подготвят се и 
сгради в Босилеград върви според предприятие започна инвеитариза- документите на работещите за 
п7а™ и ако Гоенето позволи, до пия на имуществото му. Сформи- здравни и пенсионни осигуровки, 
края на годината ще бъдат рани са три смесени комисии, наз- По думите на Никола Крумов, до
нострое11и таите етажа ,ш едната начени от и.д. директора Миле Ри- момента са изготвени документите
сграда, втората ще бъде покритш 1,3 “Г™" ще "издължи зап-
Миналата седмица работниците на описани всички основни ре- датите на работниците, които са
Изградил изляха и втората бе- Д б т0 какт0 и го- работили от февруари тази година,

тонна плоча на един от обектите н Хата и недовз^рше^ата конфек- но във връзка с изплащането па
ция, останала в предприятието. На осигуровките още няма решение и 
инвентаоизацията ще присъства и не е известно кой ще плати задьл- 

Милча Стоичков, ^Р°и™е" криминаРле„ инспектор от босилег- женията за периода, през който ра- 
инженер в Изградня , заяви, 1е та Р р исдане па СВП ботещите са били наети от Нос-
зи фирма е осигурила необходимия Р;*“;яи°ВР “ето на и.д. талгия". С. Н.
строителен материал за продъл- ори»»* И 1 1

на строителството и добави, ------------
^"“опъХГче три” Нова възможност за димитровградската
ина работници от фирмата 
момента са ангажирани със строе-

Общинското правителство зае това становище, понеже директорите 
на почти всички общински организации имат много по-високи заплати, 
отколкото позволяват републиканските и общински разпоредби. За да 
могат да имат по-високи заплати, директорите в някои институции са 
увеличавали и заплатите на работниците. На заседанието беше 
подчертано, че заплатите на директорите надвишават 25 000 динара. 
Някои от тях получават и към 35 хиляди динара, което е в разрез със 
закоиопредписанията и фииансивите възможности на общината.

- Директорите и управителните отбори в държавните фирми, 
финансират от общинския бюджет, както и в останалите общински 
ведомствата и организации трябва да преразгледат документите и 
заплатите. Доколкото до 15 този месец не съгласуват заплатите 
републиканските поставления и общинските решения, респективно 
намалят, ще им даваме по-малко средства от бюджета, казва Драган 
Дипчич, председател на ИО па ОС, като уточни, че “средствата, конто им 
отпускат от бюджета, ще бъдат съкратени с 20 на сто .

конто се

си с 
не ги

вече започна строежът на втория 
етаж.

В.Б.

жаване

конфекция „Свобода"В

Част от фабриката ще бъде 
дадена под наем?

жа.
Строителството на двете жи

лищни сгради с 19 апартамента 
започна още преди четири години, а 
работите бяха подновени тази есен. 
Това стана след договора за 
съвместно финансиране на проекта

Работниците на общественото предприятие Свобода в Димитровград 
предложението на двама сърби от Франция, които имат 

5 години новия цех на фирмата.тези дни приеха

Е
Републиканската дирекция и Фон- 50-ина р
Дът трябва да подсигурят по три Ра0°™ ‘ ’ ..Св0б0да'’ е фирма, която трябва да се приватизира, новият 
милиона динара, с което ще '' бъде даден под наем, ако Агенцията за приватизацията на
приключи строежът на единия ^^едобри^ова смятат работниците.
слздвТаиХ бетони "гшоча.6 Те запознаха аге,.цията с решението си и сега очакват отговор.

Б.Д.П.Л.Р.
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Акция на пътната 
полиция в Пиротски 
окръг________________
Изправно 
возило - сигурен 
транспорт

ЦХФ помага на Долно ТлъминоТелеком Сърбия ремонтира линиите 
Босилеградско_________ _________

в

Продължава 

реализирането на 

проектите
Ще бъдат възстановени 
най-застрашените участъци

На 25 октомври започна ремои- рапа телекомуникационната линия 
на територията на МО Д. Тлъмино,тът на телекомуникационните 

връзки на територията на община- където от доста време връзките са 
га. Ремонтират се линиите на рела- прекъснати. По думите на Драган 
цинте Босилеград - Бистър, Боси- Ранджеловнч, отговорник за мес- 
л е град - Любата и Босилеград - Бо- тните телефонни връзки, тези

проводници, както и по-голямата 
Ще бъдат ремонтирани най-за- част от мрежата па територията па 

сегпатите линии. Проводниците общината, са пострадали заради 
или липсват, или са в много лошо иеотговорното отношение 
състояние. Голям брой от стълбо- леипето. 
вете са повредени и трябва да бъдат

От 3 до 8 ноември т.г. Секретариатът 
вътрешните работи в Пирот и 

центровете за технически контрол на 
превозните средства в Пиротски окръг 
провеждат превантивната акция “Из
правно возило - сигурен транспорт . 
Полицаите но движението контролират 
техническата изправност на возилата и 

собствениците на ав-

на

жица.

ма насе-

Факт е обаче, че не само пасе- предупреждават 
томобилите да премахнат забелязаните 
дефекти. По време на акцията във 
всичките центрове за технически кон
трол на превозните средства в окръга 
може да се извърши безплатен контрол 
на превозните средства.

От Секретариата на вътрешните 
работи в Пирот призовават гражданите 
да контролират изправността на вози
лата си. Пътната полиция съобщава, че 

на 2003 г. в

подменени. леипето поен отговорност за пов-
Големи трудности на Телеком редите, за прекъсванията и за ло- 

създава и населението с неодгово- шите телефонни връзки. Като цяло
системата е стара и има нужда отрността си при сеченето на горите.

Често се късат проводници, дори се основен ремонт, 
стига н до повреждането на стъл- От Телеком се надяват, че до 
бове. Работниците от Телеком не- един месец ще успеят да ремонти- 
вииаги успяват да отстранят навре- рат най-застрашените участъци от 
ме всички повреди, понеже ремои- мрежата, а населението ще оцени 
тите изискват значителни финансо- усилията им и ще започне

ворно да се отнася към телекому- 
С. Н.

по-отго-
ви средства.

Също така ще бъде ремонти- никацнонната мрежа.
през първите девет месеца 
Пиротски окръг е имало 245 пътни 
произшествия, в които са загинали 6 
човека, 33 са имали тежки, а 95 леки 
трамви. Материалните щети от произ
шествията са оценени на 8 587 000 ди-

В б ос и л еградската Служба за здрав на защита

Започна ваксинирането 
срещу грип

Долнотлъминчани в момента благоустрояват центъра 
селото си, правят игрище за малък футбол и ограждат 

училищния двор.
Милан Любенов, отборник на ОС Босилеград от Д.

Тлъмино, заяви, че е доволен от сътрудничеството с аме
риканската неправителствена организация ЦХФ и от 
нейната помощ при благоустрояването на селото.

Въпреки постигнатото в местната общност досега, там 
| се сблъскват и с доста проблеми. Селяните закъсняват с !
реализацията на проектите, но въпреки всичко успяват да ’ **
доведат работите до кран. ДВИЖ6НИ0 ПО

Сериозна трудност за долнотлъминчани представяват 
лошите, а сега вече напълно прекъснатите телефонни ПЪТИЩс11 СА 
връзки. Милан Любенов изрази недоволството си от нере- 
шаването на проблема, въпреки, че той е дежурна тема на 
всяко заседание на Общинската скупщина.

Любенов подчерта, че жителите на селото са доволни 
от поддържането на пътищата в местната общност и 
изрази надеждата си, че ще започне изграждането на пътя 
в махала Дръндупци.

Б.Д.нара.
на

ОВР в Босилеград и 
службата за технически 
прегледи на една и съща 
задача_________________

* В тукашната служба, която работи в състав на Завода за 
здравна защита във Враня, са подсигурени достатъчно 
ваксини срещу грип.

Право на безплатна ваксина навреме. До момента са ваксинира- 
имат всички жители на общината, ни около 200 човека. Освен в 
които са с хронични кардиологични службата, помещаваща се в мес- 
заболявания, с увреждания на бел- тиня Здравен дом, ваксинираме се 
нте дробове и на бъбреците, както провежда и по домовете, а е зап- 
и болните от инсулт. Освен това ланувано акция да бъде проведена и 
ваксината е безплатна и за всички в амбулаториите в Горна Лисина, 
лица над 65-годишна възраст.

Грипна ваксина могат да по- Любата.
Долно Тлъмино н в Долна и Горна

Той казва, че са подсигурени дос
татъчно специални безплатни вак-

лучат м всички останали граждани.
Цената и е 270 динара.

Д-р Васил Захариев, шеф на мес- сини за деца над 7-годишна възраст, 
тната епидемиологична служба, които имат сериозни увреждания на 
заяви, че тук навреме са подсигу- белите дробове, 
рили достатъчно ваксини от Инс-

ОВР в Босилеград и местната служба 
за технически прегледи на моторните 
превозни средства се 
акцията за безплатна проверка на тех
ническата редност на возилата, която се 
проведе от 3 до 8 този месец в цяла 
Сърбия.

Нейната основна цел е повишаване 
сигурността на всички участници в дви
жението през настъпващите зимни 
месеци, когато движението по пъти
щата е затруднено поради снеговалежи, 
мъгла, падащи камъни и др.

По време на безплатния технически 
преглед собствениците на автомобили и 
на други превозни средства могат да 
проверят спирачките, системите за 
управление и осветление, а особено 
внимание се обърща на подготовката на 
автомобилите за движение при зимни 
условия.

Доколкото по време на акцията 
бъдат констатирани определени техни
чески нередности, пътните полицаи 
няма да ги санкционират.

включиха в

Захариев призова гражданите да
титута за имунология и вирусоло- се ваксинират навреме и да се пред- 
гия Торлак” от Белград и подчер- пазат от опасните грипни вируси, 
та, че тазгодишната акция за вас- 
киниране срещу грип е започнала

П.Л.Р. с. н.

Димитровградско 
природолюбителско 
дружество „Натура 
балканика” се присъедини 
към „Терас”_____________

Димитровградското природолюбителско- на договора “Натура балканика" се сдоби и с 
то дружество “Натура балканика” неотдавна правото, което имат и другите дружества, 
стана член на Сружението за екологични занимаващи се с производство на екологично 
храни “Терас” от Суботица. Договорът за чисти храни, да предлага специализирани 
присъединяването беше сключен от д-р услуги на достъпни цени.
Треза Хорват Скеидерович, председател на Сдружението за екологично чисти храни 
“Терас”, и д-р Сузана Джорждевнч-Мило- “Терас е основано през 1990 година с цел 
шевич, председател па “Натура балканика”. установяване на по-здравословен 
Влизайки в състава на “Терас”, Димитров- живот сред жителите па град Суботица. Като 
градското дружество се сдоби с правото да неправителствена и непечалбеиа организация 
участва в различни програми за обучение и “Терас” залага на равитието на екологичните 
проекти за развитие на органичното селско- храни и координира дейностите в областта на 
стопанско производство, които “Терас” и тяхното производство, преработка, пласмент 
всички организации, членуващи в нея, про- и употреба, 
веждат в страната и чужбина. С подписването

начин наВсичко е
подчинено на 

прехраната
Б.Д. П.Л.Р.

От свой ъгъл
* Време е врелото да бъде почистено

Всеки добросъвестен гражданин на Димитровград може 
да прецени колко ценно е да имаш водоизточник с хубава и 
незамърсена вода в самото селище. Преди време водата от 
врелото, която през зимата е топла, а през лятото - студена, 
бе хваната в тръби, за да се ползва за промишлени нужди, а 
самият воден басейн бе покрит с железобетонна плоча и 
прилича на саркофаг за съхраняваме на ядрени отпадъци. 
Това беше законнонаказуемо, но за съжаление никой не 
възропта публично. На края на посочения похлупак е 
оставен отливник или отводнителна решетка и когато има 
повече вода, тя оттича и се образува ново врело, с много слаб 
дебит.

Новото врело, особено през лятото и есента, се затлачва, 
покрива се с плътна покривка от водна растителност, 
застоява се и вмирисва. В него плуват буболечки, жаби и 
пластмасов амбалаж. Канализацията се запушва много често 
и нечистотията се влива във врялото. Така минават дни, до- 
като пристигне машина за чистене па канали с вакуумпомпа, 
за да отпуши канализацията. От врелото се разнася смрад и

Врелото когато царибродчани са го почитали ... ... и днес
Ползващите водата за поливане_ ^ ие намериха време, а

към близките къщи, и към гимназията. Самият водоиз- може би и нямаше кой да подеме инициативата да се 
гочпик е заприличал ма клоакгд или на малко мочурище. врелото от боклука.

Казват, че хванатата от врялото вода и сега се ползва от Заради това като гражданин се обръщам към компетент- 
някакъв частник за промишлени нужди. Той си е направил и ните органи, длъжни да стопанисват врелото, да го възстано

вят, за което са нужни малко средства. Защото при

личието на глобално затопляме на планетата водата ще бъде 
най-ценният капитал през насотящото столетие.

почисти

Власитмир Вацев
шадрван. на-
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Заместник-министърът на културата на 
Република България посети Босилеград Литературна вечер в Босилеград

60 години от смъртта на 

Емануил ПопдимитровПодобряване на 

сътрудничеството * На тържеството присъстваха Йордан Колев - представител на 
Агенцията за българите в чужбина, Бойко Соколовски - директор на 
новооткрития Славянски институт в Кюстендил, Кирил Поромонов и 
Иван Сапунджиев - културни дейци от Кюстендил.

По покана на Матицата на 
Българите в Сърбия на 31 октом-

мят да иаправат все по-интензив
ни връзките между двете дър- 

ври на посещение в Босилеград жавни. “Ще потърся съдействие- 
бе госпожа Анда Палиева, замес-

Матицата на българите в година в босилеградското село и какви 
Сърбия организира миналата Груинци, говори Миле Николов с 
седмица в Босилеград литератур- Присойски. 
на вечер, посветена на живота и

то и на другите министерства да 
тник-министър на културата на организираме за децата от Боси- 
Република България. Тя присъс-

а
нуждит

- На младите поколения не е е
творческата дейност на Емануил известно, че по време на кралска българ

Югославия след Ньойския мирен ите 
Програмата беше открита от договор на българите им било Кралство Югославия. Призивът 

Пене Димитров - председател на забранено всичко, което изразя- бил приет - каза Присойски. Той 
Матицата на българите на Сър- ва или дори символизира българ- особено подчерта, че цялото 
бия, който изтъкна, че за втори ска национална принадлежност, българско малцинство с почит и 
път тази година в Босилеград се Емануил Попдимитров е един от уважение трябва да се отнася 
организира среща, посветена на интелектуалците, който води към делото на Попдимитров. 
великия поет и общественик от безпощадна борба българите у 
нашия край - Емануил Попди- нас да получат основните нацио- ното училище и гимназията ре-

налии права. Един от най-блест- цитираха стихотворения от Ема- 
За литературната, творческа- ящите моменти в дейността му се нуил Попдимитров, а поетите

Михаил Калдъръмов от Кюстен
дил и Арсо Тодоров от Боси-

иалеград посещения на театри, кон- 
тва на културната програма, коя- церти, изложби и други културни 
то организираха съвместно Цеи- мероприятия в България. Отдру- 
търът за култура, основното учи- га страна, ще съдействаме и при 
ли ще и Матицата на българите в гостуванията на театри от Бълга- 
Сърбия по повод 1 ноември - рия, ще организираме обмяна на 
Деня на народните будители.

- Тук вие сами си празнувате

Попдимитров. в

опит между специалисти, педа
гози, ще предоставяме различна 

българския празник, пазите си литература и пр. Бих помолила и 
традициите, костюмите, които не от ваша страна да има инициа- 
са ушити сега, а са събрани от тива 
баби, от дядовци, което за мен е

След това ученици от основ-
от какво конкретно се

митров.нуждаете и какво ви липсва - каза
изключително ценно - каза гос- Палиева. 
пожа Палиева след края на прог
рамата. Тя подчерта, че това оз- можно Министерството на кул- 
начава, че в Босилеград има стре- турата на България да окаже 
меж да се запази българското, помощ за обучението на учител 
националното, както и въз- по музика от Босилеград, понеже 
рожденският дух. “Аз просто се тук години наред липсват такива 
чувствам неудобно колко малко кадри, Палиева отговори, че 
сме правели досега като към пречки за това не съществуват и 
сънародници от българска стра- всеки заинтересован кандидат 
на. Всичко, което бихте поиска- може да се запише, също както и 
ли, ние ще намерим начин да ви студентите в другите факултети.

Тя добави, че също така в Бо-

На въпроса ни дали е въз-

КИЦ „Цариброд" ще организира леград, както и млади, начинае
щи поети от нашия град дек
ламираха свои творби.

В препълнената тържествена 
зала на Центъра за култура в 
Босилеград публиката поздрав- 
ляваше въодушевлено и с бурни 
аплодисменти изпълненията на 
изключителните творби на ве
ликия поет - “Груинската река”; 
“Пролетни бури”; “Чернозем”; 
“Майка ми”; “Ирена”; “Лаура”; 
“Граница” и др.

В края на срещата присъст
ващите единодушно приеха пред
ложенията на Миле Николов 
Присойски: пред сградата на 
босилеградската гимназия, която 
насоро би трябвало да получи 
името на поета, да бъде поставен 
бюст с неговия лик; горната ули
ца в Босилеград да носи името на 
известния нашенец; Управител- 

та и обществената дейност на е случил по време на заседанието ният съвет на Матицата на бъл- 
Емануил Попдимитров говори на Обществото на народите в гарите в Сърбия да изготви пред- 
ЛюдмилаГлигорова, старши нау- Женева през 1929 година, когато ложепие до ОС в Босилеград от 
чен сътрудник и представител на сс обръща към международната следващата година да се празнува 
Съюза на българските писатели, общност с призив за сформиране седмица, посветена на Емануил 
В речта си тя изтъкна, че той е анкетна комисия, която да Попдимитров. 
изключителен поет-майстор на утвърди в какви условия живеят

Кръгла маса за езика в 
образованието

В края на ноември или началото на декември в Димитровград тря
бва да се проведе кръгла маса на тема: “Състоянието и перспективите 
на образованието на български език”. Организатор на кръглата маса е 
КИЦ “Цариброд”.

Както ни освеодмиха в КИЦ, целта на проекта е съвсем откровено 
да се разговаря за проблемите в образованието на българското мал
цинство в СЧГ на майчин език. От друга страна, това ще бъде и един от 
начините да се помогне на новоучредения Национален съвет да заеме 
правилно становище по въпроса за употребата на майчиния език в 
образованието, да се направи план за работа в тази насока и да се 
проведат необходимите реформи.

Запланувано е в рамките на два дни мнения да обменят около 30 
участници - представители на Националния съвет на българското мал
цинство, представители на училищата, на местното самоуправлнеие, 
на просветното министерство и представители на “Отворено обще
ство . В кръглата маса ще участват и представители на словашкото 
национално малцинство, Матицата на българите в Сърбия и на Ми
нистерството за националните малцинства.

помогнем.
Говорейки за споразумението силеград могат да дойдат и кадри 

между Сърбия и България, склю- от България.
Заместник-министърът начено от министрите на външните 

работи Горан Свиланович и Сол- културата подари книги на учи- 
омон Паси, което включва и вза- лищата и на градската библио-
имно сътрудничество в областта тека. 
на културата, госпожа Палиева 
изтъкна, че в България се стре-

П.Л.Р.

А.Т.
Днес започва есенната ваканция

На почивка с оценки
За пръв път през тази година учениците от основните училища в 

републиката ще имат есенна ваканция. Според програмата на 
просветното министерство ваканцията започва днес и ще продължи до 
17 ноември.

Пене Христов, помощник директор на основното училище “Георги 
Димитров” в Босилеград, заяви, че класните ръководители ще дадат на 
учениците лисчета с отпечатани оценки, получени през първото 
тримесечие. То- поясни, че според новите законопредписания през 
първия срок учениците трябва да получат на -малко по две оценки по 

предмет, докато преди е било задължително да имат наП-малко 
по една бележка.

То1 оповести, че след есенната ваканция ще бъдат проведени 
родителски срещи, на които ще се разискват успехът и поведението 
през първия срок на учебната година.

Христов подчерта, че успехът и поведението на учениците за този 
период са задоволителни и добави, че учебната програма е била 
реализирана според плана за работа. П.Л.Г.

П.Л.Р.
стиха, неговите женски портрети 
са бисери на любовната лирика.
Творил е и проза, превеждал е УсПвХ НЯ 
Шекспир, Шилер и пр. Емануил димИТрОВГраДСКИТе 
Попдимитров е поет, който е радиолюбители 
гордост на Крайщето, подчерта г п - - 
Глигорова.

За обеществената дейност на 
поет, роден през 1885

всеки

Деян Цветков 
спечели трето 
място

великия

Заседание на Инициативния комитет за изработване на МЕАП в 
Димитровград  ___________ ______________________ _

В сбора на радиолюбителите от 
СЧГ който се проведе от 17 до 19 
октомври в Ниш, взеха участие 
общо 600 души от СЧГ и от всички 
балкански страни.

В съревнованията по бързо 
- приемане и предаване на сигнали с

През миналата седмица в Димит- Успешното решаваюшт*зн „роб- Д|и,дамтр, помощта на морзеовата азбука, а
ровград се проведе заседание на леми в Димитровградска оби^и',а 0бшини в Сърбия - Ниш, Бор и което гостите от балканските стра-
Инициативния комитет за изготвя- предполага преди всичко "^пие -Зайчар. В близко бъдеще всяка ни участваха извън конкуренцията,
не на местен екологичен акциопен ване на екологичното Iз ь питан о6щина щв има законното състезавайки се със сто участници тръгвайки по
план (МЕАП), па което, освен чле- на всички жители на общината и ; жв^ив прИеме такъв от СЧГ, димитровградският радио- 1 баща ’ си Владимир,
пояете па комитета присъстваха и тяхното активно включване в , М н любител Деян Цветков е постигнал стъпките на оаща с _ " Ц
представители^ Гшите учи- реализирането на бъдещия еколо- |В№"■ много добър резултат. Той е спе- телефонен те™^-к“*™,яТ„ир-
лища и иа местните медии. Тимът е гичен план. - Освен ^ тоябвГла У|1гаРия с "ел «а помоп1е ПРИ Р®' челия трето място и бронзов медал. ™“„^^^'"клуб Р‘ Спечеленото
сформиран преди няколко месеца, изработването на плана трябва да шав!шет0 па екологичните проб- Тъй като това съревнование пред- и вероятното участие о
Съставен е от девет души - Биляна иземат активно участие и месгните лемивстраните от Централна и Из- ставлява класификация за Евро- са безспорно
Рангелова, Радко Манчев, Слобо- власти, както и местните иепр точна Европа. Очаква се фииансо- немското първенство през май 2004 "Одобрите постижения иа Деян.
дан Антов. Славица Ранчева, Анге- авителствени организации, казва ва помощ и от ОС в Димитровград. г„ очаква се Деян да бъде поканен “И,”„Реочаква1,нТоГ,ееди„от
липа Такова, Зорица Василева. Ва- Рангелова. На заседанието бяха оформи- от селекционера на радиолюбите- ”°„™ „ най.талантливи
лентина Георгиева, Вилдаика Цо- Изготвянето на МЕАП финан- а|ш три работни групи, които през лите на СЧГ. членове на оуба Всичко това той
лова и Никодия Велинов. сово ще бъде подпомогнато от Ме- ^ м‘еС(Гц ще поЛожат усилия за Първо място е спечелил Горан упорит труд. Дори като

Както изтъкна координаторът ждународния център за Це,т,залпа и„те]1зифицира1|е „а МЕАП. Хайошевич от Нови Сад, второ - ве Ус"оТказваот хобито си и
па тима Биляна Рангелова, основ- и Източна Европа (РЕК). 1ази Марко Маринкович от Севойно. В ^е"в'ава запимат,ятасивсту-
ните цели на МЕАП са решаване на неправителствена ор^чизация е .Д. момента Деян е студент в трети "Р°«ъл* радиолюбителски клуб
проблемите, свързани със замърся- сформирана през 1990 година от курс във Факултета но туризъм в дантския р.д д
ването на околната среда. САЩ, Европейския съюз и Ниш. С радиолюбителство се зани- Ниш-

За нова екологична култура

в
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X културни манифестация 
"ПОСТЕЛШИК ОКА СШ Е И Л "Ча х-те срещи „Костелникова есен" в Руски Кръстур 4

Щ-

11
“Иво Андрич” от

НЯКОЛКО
Ръководителят ма фондацията 

Белград, постът Драган Драгойлович прочете
прозведепия, преведени*на няколко чужди езика, а 

писателите в Сърбия

■/ч.

свои Основоположникът на литературата и на 
русинския литературен език във 
Войводина д-р Хавриил Костелник, 
свещеник, писател и философ е роден 
през 1886 година в Руски Кръстур. 
Основно училище е завършил в родното си 
място, а гимназия учи във Винковци и 
Загреб, след което следва теология и 
философия в Загреб и в Лвов (Украйна). 
Костелник продължава образованието си 
и на 27-годишна възраст е докторирал 
Фрайбург (Швейцария).
Преди почти едно столетие -1904 година - 
Костелник издава първата си стихосбирка 
„От моето село", която се смята за 
първото литературно произведение, 
създадено на русински език, а две 
десетилетия по-късно (1923 г.) издава и 
„Граматика на бачко-русинския говор" - 
първата граматика на войводинските 
русини.
Като поет и белетрист, социолог и 
езиковед, философ, теолог и историк, той 
е оставил дълбока следа в културата и в 
науката не само на русините във 
Войводина, но и в Украйна и в Хърватия. 
Писал е на русински, хърватски, 
украински, полски, немски и латински 
език. Костелник е автор и на първата 
драма на русински език „Евтаевата 
дъщеря” (1924 г.), а две години преди това 
и на първия разказ „Стари приятелки".
Д-р Хавриил Костелник е убит при атентат 
в Лвов към края на 1948 година.

Яде • секретарят на Сдружението на 
Мамо Димим прочете извадки отиай-иовия си пътепис за 
Санкт Петербург.

Като гости на колегите си в Руски Кръстур със 
стихотворения се представиха и пашите сънародници 
Мнлорад Геров од Белград и Велимир Костов и Денко

на списанията и на

ч:. . ■ ’ Г4,
|!

свои

х >х^, . Д ?1* Рангело» от Ниш. Главният редактор 
издателската дейност в “Братство Денко Рангслов за
позна домакините с досегашната продукция на нашето

В. Богоев
’ Ч 41 ВЪВ

ег издателство.I §Ш
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От 30 октомври до 2 ноември в Руски Кръстур се проведоха 
юбилейните - десети поред културни прояви “Костелникова 
есен 2003”, с която русините във Войводина почитат паметта 
на основоположника на русинския литературен език и на 
малцинствената си литература - д-р Харвнил Костелник. |

Особено богата беше литературната вечер, състояла се на 
31 октомври в Руски Кръстур. Пред почитателите на худо
жественото слово най-напред бяха представени най-новите ; 
книги на поетите-русини Мария Доропки, Владимир Бесермен 
и Михал Рамач. Освен авторите, творби от най-новите им 1^.' 
стихосбирки четоха и артисти от местния театър, съпро- ■ ' 
вождани от триото “Позитив” - пианино, флейта и кларнет. |Н1

\Ш ; Ч
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(„Братство" бр. 443/444, 1970(^)|В пленера „Мостовете на 
Балканите” в Крагуевац

Бисерите на 
Свобода» Кръстим
Нашенци - майстори 
на изкуството______

Босилеград

Щ§Две програми в чест на 

народните будители
Участваха Илиев 
и Йосифов

Васил
Гелев

Димитровградският 
Димитър Илиев участва в края на 
миналия месец в Международния 
художествен пленер “Мостовете на 
Балканите”, който събра 32-ма ху
дожници от балканските страни и 
Германия. Организатори на плене
ра бяха ОС в Крагуевац и органи
зацията на УЛУС в града. Покро
вител на проявата бе международ
ната неправителствена организа
ция АИДСВОКА. Илиев каза, че е 
оставил на организаторите две свои 
скулптури. В Крагуевац пристигна
ха и някои от участниците в художе
ствения пленер “Погановски мана
стир”. Сред тях беше и новосадски- 
ят художник Георги Йосифов, ро
ден в Димитровгра д.

Димитровградските фолклористи 
гостуваха в България

скулптор шШйБ навечерието на 1 номври - Деня на народните будители - в Бо
силеград бяха изнесени две програми. Първата беше организирана от 
местния филиал на КИЦ “Цариброд”, а втората от Матицата на 
българите, със съдействието на Центъра за култура и основното учи
лище.

/ * :Г . -
_Член на Белградската 

филхармония Ц
Вече няколко пъти Васил Гелев

Програмата в салона на КИЦ-а откри председателят на програмния му 
съвет Иван Николов, който посочи, че това е четвъртото поредно чес
тване на празника в Босилеград, организирано от това сдруже
ние."Надяваме се, че по този начин ще допринесем за пробуждането на 
националното самосъзнание и сред сънародниците си у нас”, добави Ни
колов.

За значението и историята на празника на народните будители го
вориха историците Ангел Джонев и Тодор Димитров от съседния град 
Кюстендил.

Директорът на музикалната агенция “Сапунджиев” от Кюстендил 
Иван Сапунджиев връчи златни медали на музиканта Радко Стоянчов и на 
младите певици Сандра Милева и Саня Димова от Босилеград, спечелени 
на фолклорния фестивал в “Неделино 2003”.

Вечерната програма, изнесена в голямата зала на Центъра за култура, 
откри представителят на Агенцията за българите в чужбина Йордан 
Колев, който посочи значението на празника на нарециите будители.

След това на сцената се редуваха декламатори, певци, фолклористи...
На тържествата в Босилеград присъстваха и българският 

заместник-министър на културата А ида Палиева и дипломатът Георги 
Юруков.

- \ -

се намери на страниците на нашия || 
вестник. Става дума за един млад |] 
музиколог, студент на Академията || 
за музика и най-младия член на | 
Белградската филхармония. На 23 ! 
март 1970 стана член на този И 
проявен ансамбъл на 21-годишна

1
възраст.

- Това е ден, когато с радост ще си спомним. Незабравим момент в 
моя живот. Имах голямо желание да стана член на Белградската 
филхармония, но не очаквах, че това ще постигна така рано.

Въпреки, че стана виден в своята професия, той остана такъв, 
какъвто сме свикнали да го виждаме. Често си спомня за уче
ническите години в Димитровград, когато за пръв път започна да се 
занимава с музика. Това изкуство той обикна благодарение, на своя 
учител по музика Георги Шукарев. След това продължи музи
калното си образование в средното музикално училище “Корнелиус 
Станкович” в Белград. Сега е студент на Академията по музика и се 

Първият фолклорен състав на •. намира в класата на Бруно Бруна. 
димитровградското КХД изнесе ; Той обича своя кларннет и трудно се разделя с него. Въпреки че е 
концерт на 31 октомври т.г. в град ; още млад той получи няколко награди, а вече две години наред 
Своге. В проявата се включиха мла- ; получава първо място на своя инструмент в Сърбия, 
дите димитровградски певци и ак- ! Като ученик на средното училище по музика, и като студент на

академията той мина из цяла Западна Европа където участвува на 
концерти и там получи много признания.

Имаше намерение да организира соло концерт в Димитровград, 
обаче това не стана.

- Имам голямо желание да се преставя пред свои хора, но хората 
които са задължени за културата в Димитровград не проявяват 
никакъв интерес към моя концерт. Все пак, не се отказвам от 
намерението един ден да организирам солоконцет в моя роден град.

Гелев изпълнява с лекота делата на Моцарт, Бетовен, Вагнер и др. 
Но неговото най-голямо желание не е изпълнено с това, че е станал 
член на Белградската филхармония.

- Моето желание да постигна още по-големи резултати на моя ин
струмент - кларинета и да завърша трета степен на Музикалната 
академия - да стана магистър.

Разделихме се с Гелев, на когото престои блестяща кариера в 
областта на музиката. Ние му желаем много успехи в работата в 
областта на музикалното изкуство.

Б.Д.

Успешнос.н представяне
Тази вечер в Градската галерия в 
Димитровград__________________

Изложба в чест на Синиша 
Паунович

Тази вечер в Градската галерия в Димитровград ще бъде отркита 
изложба в чест на някогашния кореспондент на в. “Политика” от София 
Синиша Паунович. На нея ще бъдат представени картини и фотографии 
от сбирките на журналиста, както и книги, които той е превел от 
български на сръбски език.

Според ръководителя на галерията Димитър Илиев, в сбирката на 
Паунович има творби, които са дело на такива известни художници като 
Дечко Узунов, Слободан Сотиров и др.

Очаква се на откриването па изложбата да присъстват и роднини на 
Паунович, които преди няколко месеца подариха на димитровградската 
Народна библиотека много ценни книги от домашната библиотека на 
журналиста.

твори.
Сътрудничеството между фолк

лорните ансамбли в Димитровград 
и Своге започна преди две години. 
Това е второто гостуване на димит- 
ровградчани в този град. Фолкло
ристи от Своге също гостуваха два 
пъти в Димитровград в рамките на 
културното мероприятие “Нишав- 
ски хоровод”.

Както ни информира ръководи
телят на фолклорните ансамбли 
към димитровградското КХД Шпи- 
ра Тричков, следващият концерт на 
първия димитровградски фолкло- 

Тази проява се организира от Народната библиотека в Димитровград рен ансамбъл ще се проведе в Драг- 
със сътрудничеството на Цешгьра за култура - Градската галерия. оман в края на тази година. 

Запланувано е и гостуване на драго- 
манчаии в Димитровград.

Подбор: В. Димитров
Б.Д.

Б.Д.
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Руски_Кръстур стана столица иа църковна област Владика кир Дюра Джуджар,
апостолски екзарх на

Апостолски екзархат на 

гръкокатолиците в СЧГ
гръкокатолиците в СЧГ, е роден
през 1954 година в Дюрдьова
(Украйна). Основно училище е
завършил в родното си място, а 
гимназия в Рим, където учи и . 
семинария, след което Ц

богословие. Станал свещеник, той 
постъпва в Юридическия

продължава да следва

факултет към Източния папски
институт и приключва студиите си 
с докторат. Докторската му 
дисертация „Католическата :'ЩПреди няколко дни Руски Кръстур
църква с византийско-славянскистана столица на първия Апостолски
обреди в Югославия" е издадена векзархат на гръкокатолиците в държа-ш.. е Рим през 1996 година като книга с

вната общност Сърбия и Черна гора. 
Решение за установяването на екзархия-

взела Светата столица на 28 августта е
2003 година, с което за пръв гръкокато- папата Йоан Павел II през март 

2001 година.лически екзарх е назначен владика кир 
Дюра Джуджар, а черквата “Св. Никола” Тържествата по случай установяването на 

екзархата в Руски Кръстур започнаха на първи 
номври с вечерна и продължиха в неделя ( на 2 

ноември) с тържествена литургия на 
П Йоан Златоуст. В тържествената 

литургия участваха над 30 епископи 
Й и около стотина свещеници от няко- 
1 лко държави и от различни христия- 
| нски църкви, както и представители 
| на обществено-политическия живот 
| в Сърбия и в АП Войводина.

Новоустановеният Апостолски 
1 екзархат има 17 свещеници, двама от 
и тях са йеромонаси, които обслужват 
1 вярващите в 16 активни и две вре- 
1 менно закрити парохии. Екзархатът 
а разполага и с няколко мъжки и 
I женски манстира, главно около Ру- 
1 ски Кръстур, Върбас и Кула. 
я Гръкокатолическият екзархат в 
Я Руски Кръстур има своя издателска 
I къща “Дзвони” (“Камбани”), която 
I издава седмичен вестник “Дзвони” , 
И “Християнски календар” и друга 
■ религиозна литература.

в това градче е провъзгласена за съборна църква и
централен духовен храм за около 25 000 изповядва
щи гръкокатолическа вяра у нас.

В тържествената литургия участваха над 30 епископиЧерквата "Св. Никола" в Руски Кръстур е централен 
духовен храм на гръкокатолиците у нас В.С.Б.

Нашите села: Топли дол (7)
Учени хора от Топли дол

Махали с по 2 ■ 3 старчески семейства В периода след Втората световна война немалко млади 
топлодолчани завършиха средни и полувисши училища, 
както и факултети. Тук споменаваме най-изгькнатите от 
тях: Никола Костов, военен лекар; Любен Христов и Иван 
Костов, инженери; Александър Рангелов и Васил 
Ненков, лекари-специалисти; Радко Груев и Васил 
Василев, агрономи; Симеон Костов, икономист и 
писател; Михаил Богданов и Златка Н. Рангелова, 
гимназиални учители по сръбски език и литература;

‘В миналото продължение на сериала за Топли дол между другото бяха посочени семействата, които 
махалите Село, Доганова, Качаре, Николчини, Чипилови и Цветанова. Ето 

сведенията и за останалите топлодолски махали.
В Груш.а махала някога имало 5 къщи, но днес в пея не лева (има син в Русия и дъщеря в Босилеград). В Да,а ДР*ГДНВ“И^ 

живее пито един човек. Във Велкова махала живеят 5 махала живеят3 семейства. Крум Цветков - сам (дъщеря К1(Рил Квстов и Славч0 Ангелов, техници, и др. 
семейства- Цветанка Тончева - 3 члена, от които един в Сурдулица), Генади Цветков - 2 члена (син и дъщеря в по-ново време учители на топлодолските деца бяха: 
„еоженен син (двама нейни сина живеят в Сурдулица и във Владичии хап) и Радко Петров - сам (един от си- Лиляна Костова, Станка Андонова, Цветан от 
Н„„д Стояп Тончев - сам (има двама сина в Сурдулица и иовсте му е в чужбина, а останалите живеят в Сурдулица, Босилеград, Сипвана Величкова и Зоран Тасев,
^цер^в нйиДЗдравчо^асилев - 3 члена, от които един Нищ и Стара Назова). Пенчева махала - 2 семейства: 
неожепен син (другият му син живее със семейството си в Бина Михайлова с 2 псожспсни сина (други1‘с" с‘"‘‘ толлодолскотоРучилищв учеха много деца. Например 
Сурдулица) Стоичко Тончев - 2 члена (има 2 дъщери, семенни и живеят в Ниш и Белград) и Станка Мир юва - през уче6ната 1943/44 г. тук учеха чак 159 ученика, а през 
които живеят в Сурдулица и Белград) и Любен Генчев-4 сама. Мах. Райкови - 2 семейства: Вилка Тасева - сама 1965 г. две учебни стаи бяха пълни с ученици! 
члена от които 2 деца - ученици в Божица. В тази махала (трите й дъщери живеят във Владичии хап, Крагуевац и 
,леиа, ог кои1о д ц у Семействата в махала Белград) и Надежда Тасева - сама (син в Аранджсловац и
сега има 5 за™°Р ' айлов . 2 члена (трите му дъщеря във Върнячка баня). Две семейства живеят и в средства е застрашена от пороите, както и от иередов-
Караданови са 3. Йордш Михайлов г л (РУ « Р а. к Тасева - сама, и Иванка Трайкова - ното поддържане, за което е виновна общинската пътна
дъщери живеят в Сурдулица. Вади жи хап и Р ), , и „ Сурдулица). И семействата в мах. служба от Сурдулица. От “сепарацията в Божичка река
Тодор Михайлов - сам (3 негови д-г.щер ' е. Павле Станчев - 2 члена (има син в до центъра на селото е направен тесен асфалтов път,
Босилеград, а 2 в Белград) и Владс.Михайлов-е ( ^ а и щеря във Владичии хап) и Станка Станчева обаче и топ пе се поддържа както трябва. Въведено е
дъщеря в Сурдулица и 2 сипа в Белград). V , сама (3 сшш в Сурдулица и дъщеря в Алексииац). Мах. местно самооблагане, но събеседниците ми Нада Ва- 
болиини живее само двучленното ^“си“В°^,а „ържини - 2 семейства: Никола Спасов - 2 члена (2 сина в силева и Мирослав Миланов казват, че на топлодолчани
Митов (неговият син живее в Сурдулица) Мах. Сам р • н Власина и 2 дъщери и Божица и пс е известно за какви цели се харчат събраните по този
джиини - 4 семейства: (нРш) Белград) „ Владимир Спасов - 3 члена, от които един начин пари. Селските гробища са оградени и се под-
му дъщери живеят във Враня. Върш«« бами Н ^ I шо™н си„ (има и СИ11 „ Белград и 2 дъщери в Бо- държат добре. Черквата обаче се нуждае от спешен ре- 
Драган Стоянов (2 дъщери в ), < ч Влапо СИЛсград и Белград). В Лазарова махала живеят 6 се- монт, особено покривът й.
члена (син в Прекодолце и дъщеря в Суботид,) д ^ Лиля|]а' Йорданова - сама, Мито Тасев - сам, Топли дол е електрифициран още през 1960 г„ а за
Стоименов-сам (има син в Сурдулица). Ма У Никола Тасев - 2 члена (има 2 дъщери, от които една електромрежата бяха използвани дървени стълбове.
5 семейства: Драган Ристов - 2 .лена си, д Р ^ Владичии хан), Иванка Лазарова - сама По-късно тези стълбове бяха подменени с бетонни, така
Ниш), Крум Пейчич - 2 члена (син и дъщ Р > , й живеят в Сурдулица и Парачии), Борис и Ана чс сега селяните имат сравнително стабилно електроза-
Бона Пейчева - сама (дъщеря й е омъжена в Топли дол^ р |юоже||е„ ™ (дъщеря ,,м е омъжена в Г. хранвапе и без особени затруднения ползват домакинс-
син^ьв ФраГцияГиЛгГозда Джорджевич -2 'члепщ тя и Лисипа) и Станка Ристова - сама (син в Словения и 2 ките електроуреди, включително и около 15 фризера. 
неоженеиият й син (двете й дъщери живеят в Сурдулица прокарани пътища,
И Единственият жител на мах. Дунгерцн е Мара Баси- по тяхната годност за движение па моторни превозни

понастоящем живеят в

- Край -
Евтим РАНГЕЛОВ
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9уЯКО ПСПУЩПДребосъци от билковата спицерия на 
фелдшер Леко !:

На Кану не бнло свидно дека се Струмка удомила, истину?!... 
нело гьу налегла м^ка дека остала без друшку и машила Миту матропазинатога оплакувал коджа народ, 
да искана на сокак. Туговал и баща ньу, нопекьпга од Млого църне и бвле удовице, распущсшще и сиро ютия, 
мукье и заруца, па решнл да замоли Миту: “Байе Мито, од Загорйе до Пирот, Годеч, ьрп, рези , 
сви те знаю, сви те почиташ, с’уде си добредошъл, дай, Бабунпшцу, роиали дънноч дека пише никьига нема да
помагай н на Кану мужа да найдемо.поче детето давене, се сретну с наета. ...Мипуле годипе, лък-полъкгазда 
запече се, уседе се. Би дума да гьу прибере йсдъп удовъц Миту почели да забоварляю. Само Струмка и кана , 
оди Чукувезер ама се размаши работа. Ония кой узне Мптровдз.п му палило свечу за покой душе.
Кану иема да се покайе, малко йе саката ама нейе дали се Мита самотепал? 
чоратна, убав мираз съм вой прнтъкмнл!”

Мита, завутняк и майтапджня, а на човешката патила 
мек и жалостив: “Не ядуй, иете Капа да остане на 
пързалкьу. У разбойище у манастират слугуйе Стойча,

Нита
бля ГД» 

дУи»ии,А

ъ€■ о
0
0 т

с
11Леко: Изтъкнахме, че лица, превалено чувствителни 

могат да се “затаят", да
е в&етпа скокот, при силно дразнене

изгубят дъх от кикот и лошо да свършат. Печален край 
. очаква и индивиди, изключително чувствителни

сирак, голя, нема куче за кво да га дърспе, затова ^ к| За щастието са малко. За съжаление, едни от 
вредан, работльнв, честит, мирап. „ослушан, кьу.льив... У*"" ‘ бил и Мито,така му било писано...
Познавам га одмънечак, стопути ми йе помагал да малк°™ ^ ^ разликата между обикновеното и
гоннмо стоку у Годеч. Кана нема да се мисли, нело да как| ° 1 ' Г1ПП3 3 смъртното ужилване? Първото минава с пещи шо бол

ка, сърбеж и възпаление па кожата. Второто, ковар-
се осъществява в две етапи. Най-напред, иай-мал- как протича произшествието!

1
ЧИ<п7г1Ь

по
о ++ ; 1

пристане, а и ти, свате, нема да се пишманиш ако га 
прибереш за прнзетка...”

Тека Мита и на Кану би навалджия. На свадбуту ньу 
ариза стелну краву п три дуката, бльещу асъл 
слънцетия. Ютредън, по първуту ноч, пали текъв йе 
адетат. Кана нзнела кронднр с благу рекьию и паницу 
мед. Време се разубавпло па турили совруту надвор. 
Мита първ почел да подпра младоженьците и да прави

ното,
ко 10-15 дена преди трагедията, Мито стопроцентово е
преживял едно ужилване. То е било благополучно, строени, той претърпял анафилактичен шок (гръцки 
макар че чрез жилото си пчелата е вкарала в кръвта на ана=против, филаксис=защита). Кръвното налягане 
Мито отрова (антигени). Смъртната отрова обезателно внезапно паднало, настъпили остри сърдечни смуще- 
се вкарва в тялото парентерално, не чрез устата, а под Иия, дихателният ритъм се нарушил, сполетяло го гър- 

смешкье: “Айде, да смо живи и здрави и да су пи корави, кожата или напрано в кръвта. чене. неконтролирано напикване, губене на
на младите Господ да дава стоку рогату и децукурату, а Първата порция отрова е мобилизирала отбрани- Мъките продължили няколко минути, тялото не ус
па старите комшия чорбу да върца и жену ...! - телците сили на Мито (сензибирала го) и е създала в пял0 да ги овладее... Излиза, че при анафилактичен 
благосилял Мита, а гоейето заболела мешината оди неговата кръв “боеви припаси - противоотрова или шок организмът, обвзет от борбата срещу врага, не-

антитела. Когато ден след сватбата се случило второто волно убива самия себе си!... Билки, чаеве и бабешки 
И баш кига Мита машил да си кусне мед, йедиа пчела ужилване, макар и само от една пчела, организъмът на лекарства тук не помагат!

Мито вдигнал тревога и оказал акутна, спешна, нео-

съзнание.

смей...

од купат що се беше начокал на паницуту, литиу, залепи 
му се на шиюту под левото уше и га уапа! Мита се дърли, 
излелеча и док да продумаш “гък !” клону. Шията и 
лицето му се надуше, избечи очи, пребледе, поче да се 
гуши н, нечеш да веруйеш, издъну док да трепнеш!... Сви ръкопашен бои се отразил рушително върху

целия организъм.
Жизнените функции на Мито били раз-

Ф-р Леко 
(Протокол: С. К:)

писуемо жестока съпротива, трепаница между антиге
ните и антителата, с цел отровата да бъде неутрали
зирана... Разгорещилият се безпощаден

^Подправките 

Ъгтщм и лекарство
Пелин черен

Пелин горчив.су се чудили и дзверили кико човек-гръмда од 
ужъцкуванье само на йедну пчелу да отиде Богу на

ЯX Ш7Б1? о БТ] оеИ/\ци7 75
л Съставил: Драган Петров

Древните германи и келтите 
почитали пелина като „майка на 
всички билки“. В периода на ля- 
тоното равноденствие те се кичели 
с венци от пелин, за да се защитят от 
демони и вешици. За пелина като 
средство, подпомагащо храносмила
нето, пишат древните лекари Диос- 
курид и Гален.

Горчивият пелин е многогодишно, 
достигащо на височина до 120 см 
растение от сем. Астерови (Сло
жноцветни). Цялата надземна част 
има силно горчив вкус и приятен 
мирис. Негово отечество се смятат 
Монголия и Сибир. Култивира се в 
много страни, главно в Германия и 
Англия. Доскоро той беше забранен 
за отглеждане във Франция и 
Англия, тъй като там е използван за 
получаване на напитки, които 
оказват токсично действие. У нас 
растението е широко разпрост
ранено. Култивира се за опитни 
цели. В надземната част на пелина 
се съдържа до 0,80% етерично

Водоравно:
1. Съд за печене на кафе. 6. Грабители в район на 
военни действия. 14. Град (рус.). 16. Атлетическа Отвесно: 2. 15 и 4 буква. 3. Животно с широки 
дисциплина. 18. Вид памучен плат. 20. Мюсюл- разклонени рога. 4. Спиртно питие в Южна 
манско мъжко име. 21. Автономна покрайнина Азия. 5. Голямо наводнение. 7. Александър Мар- 
(съкр.). 23. Място за спиране и нощуване. 25. ков. 8. Неизлечкма болест. 9. Вид плодно дърво. 
Широка домашна дреха. 27. Град и река в Бъл- 10. Белградски ежедневник. 11. Мярка, образец 
гария. 29. Град в Източна Сърбия. 31. Самос- за сравнение. 12. Бразилски футболист от 
тоятелно изпълнение на музикално произве- мадридския „Реал". 13. Река в Австрия и 
дение или танц. 32. Английско мъжко име. 34. Германия. 15. Герой от детски комикс. 17. Бодлив 
Граблива птица. 36. Народна демократическа плевел. 19. Нация. 22. Държавно учреждение, 
партия (съкр.). 37. Тих, спокоен. 39. Името на което бди за вътрешния ред и спокойствието на 
певицата Драгович. 41. 15 и 12 буква. 42. Христо държавата и на нейните граждани. 24. Плод на 
(гал.). 43. Единица за електрическо съпротив- кокосова палма. 26. Топлина. 28. Избягал 
ление. 45. Чуждестранно мъжко име. 46. Нишка негър-роб, който се бори за свободата си. 30. Град 
фабрика. 47. Мярка за тегло. 49. Орган на обоня- в Италия. 33. Отрицателен отговор. 35. Сочен и 
нието. 50. Александър Николов. 51. Първата и кисел плод. 38. Музикален знак. 40. Течност в 
последната буква. 52. Унгарското море. 53. Жен- ядене. 44. Стена, вълнолом. 48. Предлог. 50.1 и 14

Този вид пелин е високо до 150 
см растение от сем. Астерови 
(Сложноцветни). Среща се в 
цяла Европа, включително и у 
нас. Използва се надземната 
част (главно листата), която е 
слабо ароматна и горчива. Тя 
съдържа етерично масло, 
горчиви вещества, полифеноли и 
др. В етеричното масло се 
срещат цинеол, туйон, фенхон и 
др. Те влияят върху 
стомашно-чревната и жлъчната 
секреция, като оказват и 
тонизиращо действие на 
организма. В готварството 
черният пелин понякога се 
използва вместо горчивия. От 
него се приготвят при домашни 
условия и в промишлеността

масло, на което се дължат гор- ™?°рИ “ ВИНа' 
чивият вкус и приятният мирис.' В , В наР°Дната медицина се 
него се съдържат алкохолът Туй«л, употребява главно при 
кетонът туйон, феландрен, пинфн, оезапетитие, възпаление на 
гайенолиди, някои от които при жлъчния мехур, безсъние и др. 
дестилация на етеричното масло се Дозите за вътрешно приемане са 
превърщат в хамазолен. В пелина еднакви с тези на горичивия 
има още и горчивите абсинтин и пелин, макар че, общо взето, той 
?Нча^сТлТлИНллпито ПРИ РазРежаДне действа по-слабо. Черният пелин 
Л°. °°° 000 Все още г°Рчат>' има същото токсично действие 
шни и др Щ органични кисе- какт0- ^рчивия „ зато“а тря6ва

Надземната част, приета вът- Да аа внимава при използването 
решно, възбужда апетита, действа ’му‘ 
спазмолитично и тонизиращо, като *
отначало възбужда, а след това
потиска централната нервна сис- ричното масло не се използва, 
тема. • В по-големи

букла.ско име.

Дози и при В българската народна медицина 
по-продължителна употреба расте- пелинът се употребява като 
нието и етеричното масло са конвул- апетитовъзбуждащо средство, при * 
сивна отрова. стомашни и жлъчни заболявания, •

Пелинът се използва често в неврози, безсъние и за общо 
кулинарията като подправка. Над- укрепване на организма. Прилага се 
земната част се поставя в началото във вид на извлек (1 чаена лъжичка 
на варенето на гозбите в прясно или суха, добре стрита надземна част се 
сушено състояние. Употребява се залива с 300 см3 кипяща вода, кисне 
главно при ястия от свинско месо, се 30 мин, прецежда се, разделя се 
овнешко месо, печена гъска и на 3 части и се пие преди хранене 
патица, риби (специално змиорка) и сутрин, обед и вечер). Могат да се 
др. Поставя се 1-2 пресни листчета приемат и счукани корени на върха 
или щипка изсушен пелин. С пелин на ножа 2 пъти на ден преди хранене 
се подправят вина и ликьори, при^чернодробни заболявания. Пе- 
Обикновено пелинът не се смесва с 
други подправки освен с лук, черен лечебни препарати, които се прие- 
пипер и чесън. В готварството и 
хранителната промишленост ете-

~ 50 Г-~“
.! :

::
Решение па кръстословицата 174 - Водоравно: 29. Ола. 31,'Задар. 33. Ода. 35. Кама. 37. Никое. 39.

линът влиза в състава на няколко

мат по лекарско назначение.



Спорт - Малки обяви
ШНнНВВ 117 ноември 2003

Футбол НФЗ -13 кръг

Двойна победа на
кадетите на СЧГ Лидерът бе туширан в „Парк”

мача се водеше истинска “борба 
в окопите” по средата на терена 
само с по един шанс на двете ст
рани. През второто полувреме 
домакините организираха жес
токи атаки и Момир Пейчев от 
пряк свободен удар реализира 
“еврогол”. След това гостите

Балкански" - „Мрамор" 2:0 рЩ^ача на игрището в СЦ 
1„Парк" са състоя малко

Димитровград, 1. 10. 2003 г. тържество. ГТП „Балкан", който 
СЦ “Парк”, зрители 300, съдия бе един от спонсорите на 
Боян Младенович от Алексинац [Мпадите национали, дари на 
(7,5). Голмайстори: М Пейчев в ^=ко^^=:(1°
54 и Миялкович в 75 минута. ГанЦузЙ)^^ '
Жълти каротни: Стоянов и Раи-

В рамките на подготовките си на среща в малкото крайграни- 
в Димитровград кадет,шят фут- чпо градче, годечани проявиха 
болен състав на СЧГ изигра два изключително 
приятелски мача със съответния към нея. Какво значение прида- 
отбор на България и постигна доха на мача българите свиде- 
две победи. Мачът в Пирот телства и фактът, че 
завърши с 2:0, а в Годеч с 4;2. Годеч присъства и министърът 

Особено интересен бе вторият на младежта и спорта на Бълга- 
мач в Годеч. Тъй като това беше рия Васил Иванов - Лучано 
първата международна футбол-

голям интерес

на мача в
заиграха открито, дори имаха ня- 

Станков 7, Раигелов 7, Иванов 7. колко шанса и една греда. Мачът 
Играч на мача: Момир Пейчев бе решеи в 75 минута, когато ре- 

от “Балкански”.

гелов от “Балкански”, Джураио- 
вич от “Мрамор”.

балкански”: Станкович 7.5, 
Н. Георгиев 6.5, Стоянов 7.5, В. 
Пейчев 7.5, П. Георгиев 8, М. 
Пейчев 8, Чурчич 6 (Христич-), 
Глигориевич 6 (Миялкович 7),

зервата Миялкович отбеляза
Д. С. Лидерът на НФЗ “Мрамор” втория гол.

В следващия кръг “Балканс-претърпя първото си поражение
рания за игра отбор на ки” гостува в Балайнац. 

“Балкански”. В първата част на
Пчинска футболна дивизия -11 кръг ОТ МОТИВИ

д. с.Неочаквано равенство Накратко12 кръг от първенството на НФЗ I„ „ „
„Балкански и „Желюша “„сГГн^между
загубиха като гости

* I; се игра, тъй като желюшани
В мачовете от 12 кръг от първенството на НФЗ и двата отбора от ; не изпълниха финансовите си 

Димитровградска община претърпяха поражения като гости. ; задължения към ФС РИС. 
Балкански загуби в Първа Кутина от “Будучност с 1 : 5. През 1 Компетентните органи на ФС 

последните 15-ина минути на мача домакините вкараха чак 3 гола. • рис ще решат дали
“Желюша” загуби в Балайнац от “Земльорадник” с 0 : 2. Желюшани ; желюшкият отбор ще 

играха добре, но пропуснаха няколко голови положения. Главният рефер 
не отсъди дузпа за желюшани.

Преди началото на мача 
между “Младост” и “Джерекар- Публиката на стадиона и .1 ир к н футболистите на „Младост"
це от Търговище в рамките на останаха недоволни от някои 
11 кръг от първенството в Пчин- съдийски решения. В началото 
ска футболна дивизия всички на срещата главният рефер 
очакваха сигурна победа на “зе- Милош Неделкович от Враня не
лените”. Срещата обаче приклю- °7.СЪД" ду,?па„ г „Младост , въпреки чечи с иаи-непопулярния резултат -
0:0.

I

в полза на

нападателят на „зелените"
Блажа Воинович бе фаулиран в 

През целия мач босилеградс- наказателното поле, а през 
ките футболисти непрекъснато второто полувреме анулира 
атакуваха, а гостите се бяха със- попадение на домакините

поради мнима засада.редоточили само върху защитата 
на собствената си врата.

През първите 45 минути папа- уцели напречната греда, а Ми- 
дателите на босиелградския от- рослав Георгиев не успя да реа- 
бор Мирослав Георгиев и Блажа лизира няколко възможности, 
Воинович пропуснаха няколко въпреки че излизаше сам пред

вратаря Пешич, който може би е 
И през второто полувреме и най-големият “виновник” тази 

босилеградчани атакуваха, а гос- среща да приключи без голове, 
тите се защитаваха. Единствена-

продължи да се състезава.

Д. С.Д. С.

ШК „Цариброд” 
е четвърти

Възпоменание
На 16 ноември 2003 г. се навършват 18 ГО

ДИНИ от смъртта на 
НИКОЛА НИКОЛОВ 
от с. Трънски Одоровци

Годините минават, но той продължава да е 
жив в мислите и спомените ни.

На този ден ще посетим гроба му на гроби
щата в Трънски Одоровци. Каним близки и поз
нати да ни придружат.
Семейство Николови

Последните пет кръга от пър
венството на Сръбска лига - 
група Юг се играха в края на ми
налия месец в Нишка баня. ШК 
“Цариброд” победи отборите на 
“Економист” с 5 :1, “Радник” с 6 : 
0 и “Вучйе” с 4,5 : 1,5, а загуби от 
ПТТ “Телеком” с 1,5 : 4,5 и “Фе
никс” - 2,5:3,5.

За ШК “Цариброд” играха Дра
ган Илич, Иван Стоименов, Георги 
Петров, Владан Игич, Драгана Пе- 
ич - Ранджелович, Драгиша Йонич 
и Боривое Андрич.

В крайното подреждане димит
ровградският шахматен отбор е 
четвърти.

голови положения.

,Младост”: Д. Николов, С. 
та сериозна заплаха за вратата на Стойков, С. Димитров (Л. Ди- 
“Младост” гостите създадоха в нов), Д. Йованович, Д. Димитров, 
началото на втората част. С. Д. Мицов, М. Георгиев, Г. Гли- 
Димитриевич изпълни пряк сво- горов, Б. Воинович, В. Владими- 
боден удар от около 20-ина метра ров (М. Йоич) и Й. Григоров, 
от вратата на Николов и улучи 
напречната греда. До края на Стошич, А. Савич, С. Димитрие- 
срещата на терена като че ли вич, М. Стошич, С. Тасич, В. Ни- 
съществуваше само един отбор, колич, Р. Младенович, И. Павло- 
Футболистите на “Младост” за- вич, М. Стоянович и Б. Коцич. 
тегнаха обръча около вратата па 
гостите, създаваха шансове, но за рамките на дванадесетия кръг 
съжаление пито веднъж не босилеградска “Младост” ще 
успяха да улучат целта. След гостува на “Пчиня” в Търговище, 
един от многобройните ъглови 
удари Блажа Воинович с глава

Възпоминание
На 10 ноември се навършват ПЕТ ТЪЖНИ 

години от смъртта на нашата мила майка, све
кърва, тъща, баба и прабаба
МИЛАНКА БОЖИЛОВА 
от с. Дукат

Майко, благодарим ти за безкрайната обич и 
за всичко, което ти направи за всички нас. Вечно 
ще пазим в сърцата си спомените за теб.

Поклон пред светлата ти памет!
Твоите дена: Васко, Лиляна и Вера със семействата си

,Джерекарие”: Д. Пешич, С.

Д. с.
На 9 ноември (неделя) в

Сдружена шахматна 
дивизия иа Пчински 
и Ябланишки окръг - 
пети кръг___________

П.Л.Р.

„Младост” не 
замина за 
Лебане

* На 4 ноември 2003 г. се навършиха 5 ГОДИНИ от смъртта на 
нашата непрежалима майка, свекърва и баба 

САВКА КИТАИОВА 
(1921-1998)

а на 8 август 2003 г. се 
навърши 1 ГОДИНА от 
смъртта на нашия непрежа- 
лим баща, свекър и дядо 
ЛЮБЕН КИТАНОВ 
(1917 - 2002)
от с. Долна Лисина,
Босилеградско

През фотообектива ' ■

П
В рамките иа петия кръг в 

Сдружената шахматна дивизия 
Пчински и Ябланишки окръг на 2 
ноември босилеградските шахма- 

трябваше да гостуват на 
“Радан” в Лебане. “Понеже повече- 
то от титулярите не можаха да 
отпътуват за Лебане поради обек
тивни причини, бяхме принудени да 
предложим на домакините срещата 
да бъде отложена - каза Новица Бо
жилов, треньор на босилеградските 
шахматисти и добави, че лебанчани 
са се съгласили с предложението.

Отменената среща е насрочена 
отново за 12 ноември.

В останалите мачове от 5 кръг са 
постигнати следните резултати:

“Ром” (Лесковац) - “Долна 
Яйна” (Долна Яйна) 2:6;

“Ябланица” (Медведжа) - “Бе
са” (Буяновац” 1:7 и

“Юг” (Буяновац) - “Пуста ре
ка” (Войник) 3,5:4,5.

В шестия кръг иа 9 ноември 
“Младост” ще посрещне “Ябла
ница”.

о на

тистиЧ *, • л
;

И С дълбока обич и благодарност се прекланяме пред светлата им 
памет!
От сина им Борко и неговото семействоБ 3
Тъжен помен

В събота на 15 ноември 2003 година се на
вършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта иа нашата 
мила майка и баба
ВИКТОРИЯ ТАКОВА
(1911-2002)
от с. Изатовци

Поклон пред паметта й! &
Панихидата ще се отслужи иа гробището в р 

родното й село в 11 часа. Каним роднини и прия- № 
тели да ни придружат. |
Семейство Такови

К ж.,;.

А
Този човек е заспал посред бял ден (неделя) на пейката в 
центъра на Димитровград. И както си му е редът - да не се 
спи с обувки, затова той си е събул „гуменяците . А 
есенният ветрец носи миризмата на чорапите му, така че 
неговият сън е напълно спокоен.

А.Т. П.Л.Р.и



Хумор - Сатира^ Забава ^
12 Ш&ш ...... ..... Уио8мврй'ЯШ

Манчин рабушСирочетия рекоше че гьи на- > 
мерим или на ® 
пазарището, или негде по 
чаршиюту. Па съга тебе 
сакам да питам, Манчо, нали 
си ти от ньиньите. Сирочетия 

немаю 
не гьи

Напред към ЕвропяЯН|||р Жчи новниче- 
тия дизаю 
п...у на ньи, ( 
затвараю им 
врата пред 
нос и они ядни 
се муваю по ко- 
ридорйете кико сирочетия. За 
сваку Шушу и Пушу общината 
че найде канцеларию, ама за 
новинарете на “Братство” - 
нема. Епа тъгай що се чудиш 
що не можеш да гьи найдеш?

-Ма не чудим се, бае Манчо. 
Само ме йе яд защо йе тека...

-Е-е-е, бай Ленчо, тека йе 
вечимка половин век, откико 
“Братство” йе почело да 
излази. Ако сакаш да будеш 
интересан и да те уважаваш, 
дърпай за ушите новинарете! 
Колко повече гьи заръкуйеш 
- толкова си по-ербап!

-Значи свак може да гьи 
подритуйе, а?

-А не гьи само подритую. 
Окаю гьи по судилища...

-Па кой гьи варди?
-Барди гьи истината, бай 

Ленчо! Голата истина им йе 
най-добрият приятель и све- 
док!

Ей Манчооо, арно що те 
срсто. Еве щурам се цел дън 
по пазарището и никико да се 
опраим! - изока тия петък 
Ленча Завалията тека, та 
баремка десет души се обър- 
нуше.

-По-кротко, бае Ленчо! 
Кво те мучи?

-Ако ватим да ти разпраям 
кво ме све мучи, свет че ти се 
завийе. Са сакам да изпратим 
йедно писмо, ама никико ца 
иайдем тия от “Братството”.

-Я колко знам писмата се 
даваш у иощуту...

-Знам и я. Ама това писмо 
йе малко по-другикво...

-Писмо, кико писмо! Защо 
па баш тия от “Братството" 
тражиш?

-Очу да гьи питам некойе 
работе...

-Кве работе?
-Па, първо оти не може 

човек да гьи намери? Питува 
и разпитува; йедни ми кажу у 
Културният дом су. Отидо 

| там, они ме погледаше кико 
I крава мъртво теле, па рекоше 

дека су у Комитет. Там ми 
рекоше дека су се изселили, 
ама не знаю куде, а трети ми

та сили су они, 
канцеларию или никой 
зарезуйе, а?

-А тува су , бае Ленчо...
-Тува су, ама да простиш не 

гьи ебаваю, а?
-А ебаваю гьи и от двете

стране...
-Кико па са от двете стране?
-Епа кига дойду госйе на 

опщинарете, а они кига почну 
да се вале: “Ете нийе си имамо 
вестник на майчин език,

си списания, имамоимамо
кньигье на майчин език, че
речеш, алал им вера, знаю да 
цене ората кво се прайи и кой 
им обелуйе образ...

-А другата страна?
-Она си йе наша, цариб- 

родска. Недай боже, да си не- 
кога малко наступил. Удърн- 
каю се телевонье до Ниш, до 
Белград, сипу се дървя и 
каменье, тражи се чак и главе 
да лету...Тъгай най-често за 
све су они виновни и за това 
що вабрикьете не работе и за 
това що млого работе не иду 
кико требе да иду. Свакиква

Й '.*&■' ■
Драган Стоянович

кг' \. аашшшшшзса&ш шш:

Злободневна

Защо оихме Пешо
Ндшенски|историйкиIИдва Пешо в гаража на Ки-По-рано само се подиграва

хме на Пешо н си намигахме рето и вика: 
заговоркически. А то и как да 
не му се подиграваш?!

- Жена ми - казва - се сдоби Да не би булка ти да е спе- 
със страхотна рокля! За хи- челила кожено палто от из- 
ляда лева! Обаче тя лев не е ложбата на хамстери?

- Глупости! - вика той. -
- Е, как така, бе Пешо? - Става дума за осем хиляди до

питаме ние.

- Момчета, ще черпя!
- Кво, бе Пешо? - питаме. - Да не пречат Няма мармалад без...

На въпроса защо почти | тресенетри години ОО на СПС в 
Димитровград мълча беше 
отговорено, че социалисти
те не са искали да пречат на

дала!
Нашенец учителствал в с. Нашушковица. Нашушковчаните били 

У добри, а нашушковчанките още по-добри и учителят решил да се 
I закуми в селото. Венчал и кръстил.

Като се има предвид вси- Ц Един есенен ден кумът - сега вече пенсионер, но още здравеняк, 
чко случило се, докато те I понесъл кошница и подаръци и отишъл при кумовете си. Вкъщи 
бяха на власт, по-добре е и 1 била само кумицата, все още хубава и засмена.

| - Кумице, аз дойдох за сливи, трябват ми за мармалад. Е, ама съм
|| позастарел и не мога да треса.

- Не бон се, куме, аз ще треса! - успокоила го кумицата.
Тя понесла шише люта ракия и черга и завела кума си в сливака.

| Постлала чергата под най-хубавата слива, наляла ракия в чаша и я 
|| сложила пред кума си. Той изпил чаша, две, три, ама не се сещал да 
Ц погледне поруменялата кумица. Все зяпал в короната на сливата. 
1 Когато видяла “колко е часът”, тя се качила на дървото и го затресла 
Ц толкова силно, че върху кума се стоварил град от сливи!
|| - Леле, кумице, ще загина без време! Спри да се изместя по-далече

от сливата...
- А, куме, няма мармалад без силно тресене! - отсякла кумицата и 

продължила още по-силно да друса дървото.

лара!
- Ми ей така! - обяснява - Спечелила осем хиляди 

той. - Вървяла си тя по “Ви- долара на изложбата на хамс- 
тошка” и хоп! - от един бутик тери?! - намигаме си ние. 
изскачат продавачките! “Гос- - Абе, кви хамстери, бе! - ; 
пожо, викат, вие сте милион- ядосва се Пешо. - Неизвестен

останалите партии.

занапред да не пречат.

ната минувачка, която мина Дарител й превел в банковата 
край нашия бутик и не влезе! сметка осем хиляди долара! 
Изберете си една рокля! По- Казвайте сега кой кво ще пие!

- Чакай, чакай, Пешо! -Пре
късвам^ го. - Как неизвестен

Граничари за 
пчелите!дарък от фирмата!

- И тя си избрала?
- Избраласи!
- И те й я подарили? 

*- Подарили й я!

В проектозакона за пче
ларството в Сърбия се пре
движда, че “в Сърбия могат 
да се отглеждат само пче
лите АПИС МЕЛИФЕРА 
КАРНИКА, които е забра
нено да се кръстосват с дру
ги видове пчели”. Неспаз
ването на тази разпоредба 
ще бъде санкционирано с 
парично наказание от 20- 
150 хиляди динара.

- Ако Скупщината гла
сува закона, държавата ще 
трябва да построи десетки 
гранични застави. Защото 
пчелите се оплождат дока
то летят! - коментира Вик
тор Йосифов, известен пче
лар от Димитровградско, 
чиито кошери са разполо
жени край границата.

дарител ей така и ей току- 
така ще тй преведе в банко
вата сметка осем хиляди до- 

- Ей, Пешо, ще черпиш! - лара?! Не се превеждат осем 
хиляди долара без нищо!

И пак си намигаме.
викаме ние и си намигаме.

И Пешо черпи. Много пие
не изкарахме от него!

Пихме, когато на жена му и не забелязва намигането 
бяха подарили (пак от бутик) Пешо. - На господин Костов 
италиански ботушки. Пихме, не осем, а двеста хиляди му 
когато тя си беше намерила преведоха неизвестни дарите- 
златен пръстен с диамант ли и кво? 
пред шкембеджийницата в Е, сега вече го бихме! 
Ботунец. Пихме, когато беше Много го бихме! Той може да

вицове Й. Миланов- Що да не превеждат? - хич

* * *
Пънкар минава покрай стф 

рец, седнал на пейка в парка, и 
веднага се заяжда с него:

- Какво ме

Американският президент е 
на посещение в Израел и заедно с 
израелския президент отиват 

гледаш, бе, дър- пред Стената на плача, 
так^! Не си ли виждал млад чо- Американецът пита: 
век‘ - Може ли да се помоля на

след-спечелила от радио-игра ком- е кретен, идиот, глупак и 
плект бельо на “Триумф” и рогоносец! Може да е къвто 
комплект козметика на “Кен- си ще! Там не му се бъркаме! 
зо”... Най-много .'пихме, кога- Обаче да сравнява той него- 
то жена му замина за две сед- вата фльорца с господин Кос- 
мици на Бахамите-награда от тов! Не! Това не можахме да 
списание “Земеделие и жи- изтърпим! 
вотновъдство”.

Сега обаче не пихме!

Старецът му отговаря кротко: Бога 
- Гледам те, момче, такъв един 

шарен,’ с голяма перушина на 
главата и се сещам как преди 
години на една забава се бях

да ми помогне при 
ващите избори?

- Може, но имай предвид, че 
говориш със самия Бог!

- А може ли да го помоля 
напил до козирката. На другия Израел да върне на арабите 
ден приятелите ми разправяха, че Западния бряг?
съм оправил един папагал. Сега - Може, но не забравяй, че го-И го смляхме от бой.
съвсем сериозно се питам дали не 
си ми син...

А. Т. вориш със стена.Димитър Бежански
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