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^втомобилна^катастрофа между Кралево и Рашка Кръгла маса за езика в образованието

Томислав Николич с леки 

наранявания
пътя между Кралево и Рашка. 
В инцидента сериозно е пос
традал и началникът на избо
рния щаб на радикалите Дра
ган Тодорович, докато Нико
лич има наранявания по гла
вата, ръцете и ключицата. В 
сблъсъка между “Голф”-а на 
Николич и “Фиат а, който 
се е движил в противополо
жната посока и двете коли са 
напълно унищожени, след ка
то са се запалили.

Секретарят на СРС Алек
сандър Вучич заяви, че в ни
какъв случай не става дума за 
атентат, а за обикновено път-

Катастрофа на пътя недалеч от Кралево

Заместник-председателят пострада 
на Сръбската радикална пар- билна катастрофа. Произ- 
тия (СРС) Томислав Николич шествието се е случило на но'тРанспоРтно

твие, предаде агенция “Бета”.

в тежка автомо-

произшес-

Прищина

Представени са Стандартите за Косово
* На 5 и 6 декемри в Димитровград, КИЦ „Цариброд", 
организира кръгла маса на тема: „Състоянието и 
перспективите на образованието на български език"
* Занятията по български език да започнат в заведенията за 
предучилищна възраст, през основните до средните 
училища, а в програмата да бъдат застъпени и елементи на 
сръбски език, като официален държавен език.

Встъпителни слова по темата произнесоха Пене Димитров, пред
седател на Матицата на българите в СЧГ, Милисав Николов и.д. 
директор на гимназията в Димитровград и Дежка Георгиева, пред
седателка на комисията за език към ОС в Босилеград и просветен 
инспектор.

* На представянето на документа не присъстваха представители на косовските сърби
В Прищина цивилният администратор на ските институции трябва да постигнат преди 

ООН за Косово Хари Холкери и премиерът започването на преговорите за окончателния 
на Косово Байрам Реджепи представиха до- статут на Косово, 
кумента за основните стандарти, които косов- (На 3 стр.)

Дни на пловдивската 
култура в Лесковац

(На 7 стр.)

Сътрудничество на
Балканите срещуТеатър, 

концерти, 

изложби

организираната
престъпност

Балканските държави трябва
да изграждат институции, които
ще могат с успех да се противо-■ ■ ■ поставят на организараната прес
тъпност и затова им е необходима
подкрепата на международната

(На 8 стр.) общност, преди всичко на ЕС.

Това бе изтъкнато между другото на двудневната международна 
конференция “Регионално сътрудничество в борбата срещу орга
низирана престъпност”. Конференцията е организирана от Балкан
ския
рмиран през 2001 година в София.

п
политически клуб на влиятелни политици от региона, сфо-

(На 2 стр.)

КЪМ АБОНАТИТЕ
Молим абонатите на вестник „Братство" да издължат 
абонамента си за 2003 година, кояуо възлиза 500 
динара / за чужбина- 2300 динара или 37 евро/.
Абонатите, които не се издължат, няма да получават 
вестника през следващата година.
От комерсиалната служба



Съседите - Балканите - Светът

Л ° в ‘ЧУШЬйьВЕШШВав
САЩ искат военни 

бази в България

2 кж+г*-****' 12 декември 2003

Белград е най-сигурният град
борбата срещу110 вправителство Зоран Живкович тероризма, 

заяви, ме Белград е пай-сигур- него ис трябва да има двойни 
пият град в региона и че орга- стандарти. Според него терориз- 

факта, че неговият напредък е ||пта престъпност в Сър- мът трябва да бъде включен в из
следван от организирана прсс- б е обсзглапе1Ш| по не е пре- тегориятата на злодеянията сре-

(От 1 стр.)

Светът е изправен пред

тъпност и тероризъм, конто 
спъват развитието. Балканският 
политически клуб трябва да под
сигури условия за създаване па

щу човечеството.
Министърът на външните ра

боти па БиХ Младен Ива пич

махната.
- И дон-днешен някои тсрориз- мои Паси и Николай Свииаров.НН гадекадя:

американските сили в Европа и за първи път в България е престоя- 
Р иа ВОенни бази в вала делегация е такива големи

пълномощия от президента на 
САЩ.

ма разделят па оправдан и неоп
равдан. Терористите а Косово и предупреди, че организираната 

регион, който няма да бъде 'Мстохия сп защитени, а най-го- престъпност отблъсква чуждест- 
нзточник на такава престъпност лямата престъП1|ост „ Европа е ранните инвестиции, а пай-опас- 
- каза председателят на Съвета имцшю там_ къдет0 има десетки ни са корупцията, укриването на

хиляди полицаи и войници на данъци п наркотрафикът.
Конференцията беше закрита 

на Балканския

разполагане
България. Това обяви говорителят 
на министерството на външните ра
боти Любомир Тодоров.

Според съобщение на американ
ското посолство в София, делега- 
цията, която включва представите- преструктуриране на американско- 
ли на Пентагона и на Държавния то присъствие извън САЩ в све- 
департамеит, се води от заместник- товен мащаб, заяви Велизар Шала- 
министъра на отбраната на САЩ манов от БАН. Американските ба- 
Дхглас Фейт. Американците разго- зи означават реално и ефективно 
варяха с президента Георги Първа- членство. Те са най-добрата гаран- 

премиера Симеон Кобурггот- ция за българската сигурност, до- 
бави Шаламанов.

Предложението за разполагане 
на американските бази в България 
е в контекста на концепцията за

па гражданите в парламента на 
СЧГ Драголюб Мичунович. Той 
добави, че в борбата срещу орга
низираната престъпност е важно 
да се изграждат правови инсти
туции, както н подготовка на 
гражданите и афирмнране на чо
вешките права.

Председателят на сръбското

международната общност,
няма воля тази престъпност да от председателя 
бъде спряна - каза Живкович. политически клуб Жельо Желев, 

Бившият президент на Турция бивш президент иа България, 
Сюлейман Дсмнрел изтъкна, че който изрази удоволствието си,

че участниците са се занимавали

но

неговата страна вече десетиле
тия наред е изправена срещу с практически въпроси.

нов,
ски, както и с министрите на вън
шните работи и на отбраната Соло-СЧГ в

Черноморската
зона

Европейският съюз

Нова експертиза по 

делото в Либия
Подкрепа на 

реформите в Сърбия
I

Държавната общност Сърбия 
и Черна гора е приета в Асоциа
цията за икономическо сътруд
ничество на страните от Черно
морската зона, предаде агенция 
ТАНЮГ.

На заседание на парламентарна
та асамблея на Асоциацията в Бу
курещ е оценено, че Сърбия и 
Черна гора ще изиграе важна роля 
в осигуряването на стабилността в 
цялата зона на Западните Балкани, 
допълни ТАНЮГ.

Съдът в Бенгази назначи щ, 
нова експертиза по делото Щ 
срещу шестимата български Щ 
медици в Либия. Новата сде- 
бна експертиза ще бъде 
извършена от 12 либийски ^ 
лекари. Лекарите ще поло- ; А 
жат клетва на заседание, на- Ку*Я 
срочено за следващия поне- ЩкШ 
делник - на 15 декември. Ли- гГЗИ 
бийският адвокат на бълга- М 
рите Осман Бизанти смята, Ш 
че ако документът не бъде ЩЯ 
готов дотогава, вероятно ще ■■ 
има ново отлагане на про- 8В 
цеса. Той е пояснил, че в това 
число влизат абсолютно 
всички доклади, експертизи и 
други документи, изготвени ЩвЦ 
от самото начало на делото, 
включително и докладът на 
световноизвестните експерти Люк 
Монтание и Виторио Колизи.

Европейският съюз очаква, че на предстоящите парламентар- 
! ни избори сръбският народ ще има шанса и ще се възползва от 
| него да потвърди подкрепата си за присъединяване на страната 

към ЕС, а Брюксел от своя страна ще продължи да подкрепя 
| демократичните реформи в Сърбия.
I Това се изтъква в заключенията за Западните Балкани, приети 
I от министрите на външните работи на страните от ЕС.

Министрите разгледаха ситуацията в региона на Западните 
Балкани и то във всяка страна поотделно. Що се отнася до Сърбия 
и Черна гора, съдейки по заключенията, в центъра на вниманието 

| им са сръбските парламентарни избори на 28 декември.
В частта от заключенията под заглавие “Сърбия и Черна 

гораУКосово” се изтъква значението на икономическите реформи 
; в Косово и се констатира, че приватизацията е ключов елемент в 
I тези реформи.
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Скопие

Първият 
македонски 
контингент

Новите обвинения укрепват се завърна от 
противниците на Трибунала Ирак

*-

Президентът на СЧГ за обвиненията от Хага Датата на следващото съдебно дело 
е 29 декември.

София

Открит е 24-ият 
Международен панаир на 
книгата

Контингентът от 29 македонски 
войници, членове на първата маке
донска мисия в Ирак, се завърнаха в 
Скопие, предаде агенция Бета.

Миналата седмица те бяха заме
нени от нов контингент от 39 вой
ници.

- Тези, които изпращат нови обвинения в Сърбия и Черна гора, 
трябва да разберат, че по този начин може би несъзнателно
подкрепят или, в дадения момент - навечерието на изборите, 
засилват позициите на онези в Сърбия, които са против каквото и да 
било сътрудничество с Хага - заяви президентът на държавната 
общност Сърбия и Черна гора Светозар Марович.

- Съгласихме се да сътрудничим с Трибунала и ние изпълняваме
исканията. Това е твърде болно, трудно и политически опасно но живи и здРави> ТУК с вас» каза след

’ завръщането капитан Методи Хад- 
жиянев.

В столицата на България в сряда беше открит 24-ият Международен 
панаир на книгата. Това е един панаир на рекордите. От участващите 500 
издателства от цял свят 150 са български, заяви Надежда Кабакчиева, 
председател на Асоциацията на българските книгоиздатели.

Прочетен бе поздравителен адрес до участниците от президента 
Георги Първанов, под чиито патронаж се провежда международният фо- 
рум.

- Радостен съм, че всички сме

нямаме избор, когато става дума за това сътрудничество - 
Марович на пресконференция в Цавтат по повод срещата 
Икономическия форум в този град на адриатическия бряг.

ние каза
Македонският министър на от

браната Владо Бучковски нарече
Според оценката на Марович, “би било добре и Европа, и злвърналите се военни герои, които 

Америка, по и другите значими политиче-.ки фактори да се гРадят новата история на Македо
ния, чиято амбиция е влизането в 
НАТО. На войниците бяха 
дени чекове от по 2000 евро' и па
кети, дадена им е двуседмична по
чивка.

на

Панаира откри българският министър на културата Божидар Абра-
шев.

В рамките на изложението бе открита представителна изложба на 
варненската библиотека “Пенчо Славейков ” на тема “Животът на кни
гите , която проследява историята на изложенията на книги в България.

договорят дали искрено желаят този регион по-скоро да се 
стабилизира, понеже това е в интерес и на народите, които живеят в 
него, и на Европа; или може би някои имат интерес тези въпроси да 
се отлагат, а ние да не знаем каква е целта на това отлагане”.

разда-

КНСБ оповести стачки

Ако излъжат за 13-та заплатаГермания

Съдът в Кьолн 

отхвърли иска на 

сръбските семейства

Ръководството на КНСБ и 
съюзи-членове на КНСБ лидерите на федерацията, синдикатите н

■ обРаз°ванНе, наука, култура, държавно управление и 
ИЗПЛЗПП11Р-ГГ, ^ 3ДРавеопазване, Българска армия, обсъди ситуацията с 
Министепгтвпх^ 3 л) заплата в тази сфера. От последните изявления на 
стапят и!,,. 1Ш Фш,ансите става ясно, че няма намерение да се предоставят целеви средства от фактическия
бкмжетнитр3ппг заплата в пълен размер на всички близо 440 хиляди в бюджетните организации и дейности в България
всичкие п^!шеиие опРе«еляме кат0 откровен цинизъм, тъй като на 
„пята ,1Р.‘,ЗВеСТН0’ работещите в образованието, науката, кул- 
спъп ‘ ’ мните в Българската армия, здравеопазването едва

Ако пп * * кРая ПР®3 гоДината, се казва в отвореното писмо. 
ни,™ГаВаЩИте броеии «ии ДО Коледните и Новогодишните праз- 
„Р‘ тгелството не изпълни поетия от него ангажимент за изп- 
^ Т° На а"Та заплата, заявяваме, че ще пристъпим към ефективни 

цинтеСТИ И 03341111 Деиствия, завършва отвореното писмо до институ-

синдикатите и съюзите-членове от бюд-

Съдът в Германия отхвърли иска на сръбските се
мейства, които се опитаха да съдят Германия за боб- 
мардировките на НАТО над мост, предаде Би Би Си.

При въздушния удар срещу моста в град Варварин 
през 1999 година загинаха 10 души, а 17 бяха ранени. 
Общо 35 души съдиха Германия, заявявайки, 
реки че гемански самолети не са участвали в рейда, 
правителството в Берлин носи отговорността за случая 
поради членството си в Алианса. Те искаха да получат 
компенсации в размер на 1 милион евро. НАТО от своя 
страна обяви, че ударът по време на конфликта в Ко
сово е основателен.

излишък по бюджета за изп-

че въп-
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Представители на ОССЕ в Димитро»,^ Представени са 

Стандартите за Косово
(От 1 стр.)

Йбрахим Ругова
- Стандарти за Косово е доку- 

мент, в който на 8 страници са из- НЕЗАВИСИМОСТ СЛ6Д 
ложени задълженията при функ- Стандартите 
ционирането на правовата дър- ^. Ч.
жава, върховенството на закона, Президентът на Косово Ибрахим
свободното движение на всички Р»гова °Чвни’ че представянето на документа за стандартите за 
граждани, завръщането и реин- Косово представлява важен мо- 
тегрирането на разселените, ико- мент за бъдещето на Косово, 
номиката, имуществените права, като изтъкна, че той се обявява 
диалога със сръбските власти и 33 независимост на Косово.

- Дойде време да определим и 
реализираме стандартите до 
2005 г. Стандартите на 

ка за Косово и за институциите, и международната общност имат 
за администрацията на ЮНМИК, за цел Косово да се развие и да 
и за международните фактори, се подготви за определянето на 
каза Холкери след представяне- окончателния статут, който по 

наше мнение трябва да бъде 
независимост, каза Ругова на 
церемонията по представяне на 
стандартите в Прищина.

Йоанис Рампелас и Томас Ри-
глей, наблюдатели от мисията на
ОССЕ в Сърбия, посетиха на 9 т.м.
Димитровград, където се срещнаха 
с председателя на Националния
съвет на българското малцинство и
председател на Общинската орга
низация на ДСБЮ д-р Ангел Йо
сифов.

Косовския защитен корпус.
- Сега започва истинската бит-

Посещението беше във връзка с
предстоящите парламентарни из
бори в Сърбия, за становищата 
НС и на ДСБЮ за Закона за

на

правата на малцинствата, както и за
избирателния ценз, осигуряващ Наблюдателите изтъкнаха, че най- Във връзка с Националния 
участие в парламентарния живот, добрият начин малцинствата да съвет “европейците” се иитере- 
Д-р Йосифов изтъкна, че се- бъдат представени в парламента е суваха кой финансира работата му 
гашната граница от 5% поставя решението, възприето от демок- какво е сътрудничеството с мест- 
малцинствата в неравстойно поло- ратичните страни в Европа, според ната власт (и каква е тя), какво е 
жение по отношение на останалите което малцинствата имат собствен

то на документа.
Реджепи каза, че стандартите 

могат да се постигнат единствено в
тясно сътрудничество между косов- 
ските институции и администра- лидери в покрайнината, но не и пре- 
цията на ЮНМИК. дставители на косовските сърби.

На представянето на този доку- Сръбският премиер Зоран Жив- 
меит присъстваха представители на Кович каза в Белград, че за него- 
косовските и на международните 
институции, както и политически

положението с образованеито. Д-р 
партии, понеже едва ли някоя мал- представител в парламента. Изказ- Йосифов ги осведоми, че поне за- 
цинствена партия може да над- ваики мнението на ДСБЮ и на На- сега има сериозни проблеми с 
хвърли тези 5%. С това твърдение ционалния съвет във връзка с пред- финансирането на НС, а що се от- 
се съгласиха и наблюдателите от стоящите избори. Йосифов из- нася до образованието, той изтък- 
ОССЕ. Те се интересуваха и от на- тъкна, че “в никакъв случай не тря- на, че българският език все още 
чина на организиране на ДСБЮ и бва да се позволи Сърбия да отиде 
кой подпомага финансово партията вдясно след изборите”, 
в избирателната кампания. Рампе- Говорейки за общото положе- 
лас и Риглей изтъкнаха, че парти- ние на малцинството и на общината 
ите на унгарците в Сърбия се под- изобщо, д-р Йосифов изтъкна пред 
помагат финансово от държавата наблюдателите от ОССЕ, че най- 
Унгария, където това е регламен- доброто решение е да се намери 
тирано в конституцията й. Самият начин Европейският съюз да се 
факт, че ДСБЮ се присъедини към намеси с преки инвестиции в тези 
коалицията на Чанак, Каса и Ляич, най-бедни райони на Сърбия, защо- 
беше оценен от наблюдателите то само икономическият напредък 
като добро решение. Обединяване- може да донесе и всичко останало, 
то на малцинствата в една коалиция В момента мисията, чиито предста
веше окачествено от Йосифов като вители са Рампелас и Риглей, е 
решимост от тяхна страна да не
позволят и занапред да изпълняват интересува и защитава малцинст- 
единствено ролята на подчинен.

вото правителство този документ е 
неприемлив.няма статут на майчин език.

А.Т. От канцеларията на Европейската агенция 
за реконструкция_______________________

Квартири за 
бежанците

Помощ за Димитровградско 
и Бабушнишко

Правителството на Сърбия 
е приело уредба, според която 
бежанците от територията на 
бивша Югославия временно 
ще могат да ползват около 100 
квартири, с които в момента 
разполага Републиканският 
комесариат за бежанци.

Уредбата за критериите за 
временно ползване на тези 
квартири от лица, които имат 
утврден статут на бежанци е 
най-подходящото решение по
ради несъгласуваността на ня
кои закони, се казва в съоб
щението на пресслужбата на 
сръбското правителство.

* За реализиране на програмата за подпомагане на 15 общини 
в Източна Сърбия Европейската агенция ще отдели 15, а 
самите общини - 3,3 милиона евро.

Миналата седмица в град Зай- Програмата между другото има. 
чар бе открита Канцелария на за цел да ускори процеса на 
Европейската агенция за реконс- децентрализацията в Източна 
трукция, която през следващите Сърбия и да доведе до по-високо

единствената институция, която се

вата.

две години ще провежда прог- равнище начина на управлението 
рамата си за подкрепа и фина- в общините в тази част на Сър- 
нсиране на 15 общини в Източна бия. Самите общини ще трябва 
Сърбия, сред които са Димитров- финансово да подпомогнат реа- 
градска и Бабушнишка община, лизирането на програмта с общо 

През периода на изпълнение- 3,3 милиона евро. 
то на програмата Европейската 
агенция ще вложи 15 милиона провеждане на програмата за под

крепа на общините в Източна Сър
бия е назначен Владан Йеремич.

По повод 10 декември - Ден на човешките 
права_________________________________

Универсалната декларация 
остана илюзия За директор на Канцеларията за

Приемането на Универсалната декларация за човешките права преди 
55 години остана само илюзия и през тази година, понеже почти един 
милиард хора в света все още са без основни икономически, социални и 
културни права - предупреждава изпълняващия длъжността висш ко
мисар за човешките права при ООН Бертран Ра.мчарън.

- Демокрацията, върховенството на закона и уважаването на граж
дански и политическите права са далеч от бедните в този свят. Борбата . 
срещу сиромашията трябва да остане сред приоритетите на борбата за 33
човешки права. На тази дата аз настоявам да се премахват всички видове 
нарушаване на човешките права, настоявам Универсалната декларация 
да стане действителност за всички хора в света - изтъква Рамчарън в 
изявлението си по повод 10 декември - Деня на човешките права.

евро за различни комунални и 
други инвестиции в общините.

Б.Д.

ГСС - по повод Деня за човешките права

алтернативна военна 
служба

Във връзка с отбелязването на Международния ден 
па човешките права и същевременно на деня на пар
тията, Общинската организация на Гражданския съюз 
на Сърбия организира в Димитровград акция в подк
репа на алтернативната военна служба и разясниха 
начините па служене във войската според убежде- 

се отбие военната

Заседание на ИО на ОС в Босилеград

Проекторешение за 

комунално уреждане нията и как алтернативно може да 
повинност, което е заложено и в Конституционната 
харта на държавната общност Сърбия и Черна гора в

Изпълнителният отбор на ОС в на ИО на ОС след проведеното чл. 58.
Босилеград предложи проекторе- заседание.

Съдебна хроника
Иванов да се върне в общинската управа

спортни терени гробища пазари и нията па Изпълнителния отбор. ласт „ Димитровград, въпреки ли делото на първа съдебна инстан- дателна присъда. С оглед на факта, 
прТновоторТшение^пред Членовете на ИО подкрепиха ста- обещанията, че ,!ЯМада има реван- ция с присъда от 30 юни 2003 г Раз- че Иванов е получил решението на
«иждат и^условията за отглеждане повището, че съществуващият пра- шизъм, ИЯкои от бившите управля- бира се, общинската управа обжал- съда па 1 декември т.г., съгласно
»а домашни животни в града вилник за работа на ИО не пред- „ащи останаха без работа, което до- ва решението на съда пред Ок- закона той трябва да се върне; на

Не ст м^ глГсен сФпрешоже- вижда такава възможност. Предсе- в ' до съдебни процеси между ръжния съд като втора инстанция, раобта в срок от осем дни т е до 10
иието което Предвижда отглежда- дателят на ОС Владимир Захариев, у^лнеиитеи общината. На 21 ноември т.г. Окръжният декември. Разбира се, трябва да му
„исто, което предвижда отглежда и пписъства на заседането, у и -п й като правдата е бавна, но съд в Пирот отхвърли жалбата на бъдат компенсирани и всички загу-
пежеГвТотивТреТиГсшвитере- каза, че ОС ще започне инициатива вннаги „тържествува, то епило- общинската управа в Димитровград би от момента, когато е уволнен от"=гг. жгжтгяг ™ ™ ,!Г,г„»
„а Г^яетобаниздаано'Селище и » лите на всички парламентарните Един от уволнените от работа в ровград. В решението се посочва, било редно да стане така тъй като

с!Ги —! НаИа П.Л.Р. тИешш°яВо"ЦСпЙо времето на ДОС =аб=Га=Гсно: ВОбЩИ"‘™'
казва Горан Стоянов, председател Това се случи в началото на 2002 коните и затова няма никакво осно А.Т.
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Маршичанин в ДимитровградЗаедно за толерантност" представя 
програмата си пред босилеградчани

, Предсрочни _
'.Ж^ЛАМЕНТАРНИ

ИЗБОРИ

▼(V ши
Кога ще се подобри
икономическото
положение?

ДСБЮ е против
сепаратизма и
прекрояването на границите
* В листата на Коалицията „Заедно за толерантност" са включени и десет кандидати за 
народни представители от редовете на ДСБЮ: Иовица Костов, Иван Григоров, Пене 
Димитров, Арсо Тодоров, Велин Стоичков, Миле Ненов, Велимир Костов, Ангел иосисров 
Драголюб Нотев и Иван Таков.

Коалиция “Заедно за толеран
тност”, в която е включен и Де
мократичният съюз на българи
те в Югославия, днес ще предста
ви предизборната си програма в 
Босилеград.

На представянето ще говорят 
лидерите на Коалицията - Ненад 
Чанак, Расим Ляич и Йожеф Ка
са. Очаква се на предизборното 
събрание да присъстват и гости 
от Димитовград. Ниш, Сурдули- 
ца, както и журналисти от Бъл
гария.

- Ще запознаем нашенци с 
програмата на Коалицията, коя
то, освен защитата на човешките 
и малциствените права, включва 
и икономическото развитие, сел
ското стопанство, социалните 
въпроси, образованието, здра
веопазването и пр.. казва Йовица 
Костов, председател на Главния 
съвет на ДСБЮ. Нашата Коали
ция предлага реално осъществи-

обсщапия. Като резултат от една 
такава политика с нарастнала 
безработицата, стандартът 
населението драстично е спад
нал, икономиката е в окаяно със
тояние, натрупани са проблеми и 
областта на инфраструктурата, 
образованието, здравеопазване
то и др.

- Нашата партия се застъпва 
за зачитането на конституцията и 
‘па законите в държавата, и която 
живеем. Ние сме лоялни граждни 
на Сърбия и Черна гора и ДСБЮ 
се дистанцира от хората, които 
искат ревизия на мирните дого
вори, автономии и промяна на 
границите. Нашата партия е 
ориентирана проевропсйски и

ма програма. Гласувайки за нас, 
българите в Сърбия ще гласуват 
за себе си, понеже по този начин 
нашите проблеми и интереси ще 
бъдат представени и в парламен
та и няма да бъдем дискримшш- 
раии като малцинство, поясни 
той. - Чрез дейностите на Репуб
ликанския парламент ние ще 
влияем върху по-ускореното ре
шаване на проблемите в Боси- 
леградска и Димитровградска 
община, за свободен трафик на 
капитали и стоки и привличане 
на инвестиции. ДСБЮ ще съде
йства при подобряването на сът- 
рудничетвото между България и 
СЧГ и ще създава условия за 
присъствието па български фир
ми в Босилеград и Димитровград.

Говорейки за политическата 
обстановка в Босилеград и Ди
митровград, Костов изтъкна, чс 
властите в тези общини не са 
изпълнили предизборните си

на

Присъстващите граждани и 
симпатизанти най-много се инте-

подкрепя идеята за създаване на 
мултиетнично гражданско об
щество и за бързо присъединя- ламентарни избори подпредседа- ресуваха от това кога и как ще се 
ване на СЧГ към европейската теЛят на ДСС Драган Маршича- подобри иконмическото положе- 
общност - каза Костов.

В рамките на предизборната 
кампания за предстоящите пар-

нин миналия петък посети ние на общината, намираща се на
последно място в републиката по 

В препълнената малка зала на заплати в стопанството.
Центъра за култура той, заедно с В отговорите си и Марши- 
Раде Обрадович, член на ръко- чанин, и Обрадович посочиха 
водството на ДСС, и нейните правовата държава като основа 
кандидат-депутати от Пиротски за привличането на чужди инве- 
окръг, между които и Донка стиции и по този начин да бъде 
Банович от Димитровград, пред- съживена икономиката, включи- 
стави в основни черти програ- телно и в Димитровград, 
мата на ДСС. Основното, за В отговора си за възможни 
което тази партия ще настоява коалиции след изборите Марши- 
след евентуалното влизане в чанин категорично изключи 
бъдещия парламент е приемане радикалите, СПС и всички пар- 

нова Конституция, правова тии “окаляли образа си по време 
държава и борба с корупцията, на участието във властта”, но не 
нещо, което е писано и много

П.Л.Р. Димитровград.

Томислав Николич в Пиротски окръг:

Всички граждани са равноправни
Всички граждани на Сърбия са равноправни, независимо от националната си 
принадлежност. Всички имат еднакви задължения и ако ги изпълнят, ще имат и еднакви 
права, каза в Димитровград 
Томислав Николич.

- Нищо не може да ни попречи [11$ 
да спечелим властта - заяви ми- 
налия четвъртък в Димитров- 
град заместник-председателят на НН 
СРС Томислав Николич. Гостът |^В 
и сътрудниците му - Гордана мН 
Поплазич, Драган Тодорович, 'ЩШ 
Драган Павлович и други, бяха к 
посрещнати в центъра на града 4 
от лидера на димитровградските Л 
радикали и кандидат-депутата в ■ 
листата на СРС Кирил Младе- г. 
нов, както и от група членове и Щ 
симпатизанти на тази партия в Щ 
Димитровград.

В изявлението си пред журна- р 
листи заместник-председателят Щ 
на радикалната партия между Щ 
другото изтъкна, че тази партия Щ 
желае Сърбия да стане капита
листическа страна, но не по та
къв суров начин, какъвто про
пагандираше ДОС. В Сърбия 
трябва да живеят всички, изтък
на Николич и добави, че разбира, 
че е дошъл в най-съсипаната в 
икономическо отношение об
щина в Сърбия, че днес всички 
граждани на Сърбия живеят 
трудно. - Днес в нашата репуб
лика са застрашени всички - и

Г

4 наь.а* I# посочи конкретно за кои партии
Дий пъти казано от лидерите на тази става дума. 

партия от началото на 2000-таЕГ7-тт А.Т.година насам.

Лабуристите посетиха Димитровград

130 хиляди фирми за 

малък бизнес
!^ЗУ|н Ш

Щ
' ■

Във вторник в Димитровград 
беше на посещение лидерът 
Лабуристичната партия и минис
тър на труда и заетостта Драган 
Милованович, 

думи всички своите 
граждани на Сърбия са равно- Райкович 

гашния процес на приватизация, правни без оглед на национал- ’
ще преразгледаме Закона за пата си принадлежност. - Всички 
образованието, ще се постараем имат еднакви задължения и ако 
всички жители па Сърбия да

Шй стимулира създаването на 130 
хиляди фирми за малък и среден 
бизнес. На тях правителството на 
Сърбия би отпуснало кредит на 
стойност 10 хиляди евро. Кре
дитът би трябвало да бъде 
върнат след три години с лихва 
пет
получават 15 дни след подава
нето на иска.

- В републиканския бюджет 
вече има опредлени средства за 
отпускането на кредитите. Прог
рамата трябваше да се реализира 
през декември т.г., но заради 
изборите тя е отложена времен
но, каза лидерът на ЛС и мини
стър на труда. Според Миловано
вич лабуристите ще настояват 
през следващите четири години 
да се построи автомагистралата 
от Ниш до София. Той изтъкна, 
че занапред Димитровград тряб
ва максимално да се възползва в 
икономическо отношение от 
граничния преход “Градина”.

на

българите, и сърбите, и унгарци
те... Затова, когато вземем власт
та, ние ще преразгледаме досе-

които имат пари, каза Николич. 
По неговите придружаван от 

сътрудници Небойша
председател на ИО на

ЛС, Иван Бошняк, председател 
на младежката организация на 
ЛС, Зоран Костич,

процента. Парите ще се

председател 
на Окръжния отбор на ЛС за 
Пиротски окръг, Трифун Стева- 
нович, подпредседател на коали
ционния

ги изпълнят, ще имат и еднакви 
могат да се лекуват, а не само права, подчерта Николич. 
това да е привилегия за онези,

Б.Д.
партньор на ЛС на

екологичен Михайлова. В предаването би пРеДстоящите избори - Селяшка- 
акционен план (ЛЕАП) проведе трябвало да бъде включен и та паРтия на Сърбия и др. 
заседание в Димитровградска об- координаторът на центъра за Те бяха 
щина.

Ще се 

подготви 

телевизионно 
предаване за 

ЛЕАП

не на локален

приети от димит-
изготвяне на ЛЕАП в град Ниш РовгРаДския кмет Боян Давитков 

Взето бе решение местната Андриян Тасич. и от неговия заместник Петър
В рамките на подготовките за йован°вич, които го запознаха с 

ви предаване, с което зрителите изготвяне на ЛЕАП Координа- икономическата обстановка в 
да бъдат запознати със значение- ционният център скоро ще обяви об1Дината. Според Милованович 
то на този план. Организаторите конкурс за изработка на афиш на сп0Ртната зала в Димитровград 
се надяват, че в него ще вземат локалния план. В конкурса би ще стимУл1фа развитието 

Миналата седмица работната участие изтъкнатите учени от трябвало да участват' предимно гРаДа н Шс задържи младите.
нашето малцинство проф. д-р ученици от местните училища. Милованович сподели, че ако 
Спас Сотиров и м-р Татяна спечели властта, през следващи-

• Д- те четири години тази партия ще

телевизионна станция да подгот-

на

група за информиране към Коор
динационния център за изготвя-

Б.Д.
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В хотел „Мир” в Звонска баня
Ветеринарите в Босилеград пак стачкуват

Готвят се за посрещане 

на Новата година Искат нов директор
Драголюб Йорданов, председател на синдикалната организация: - Не сме доволни от 

оставка3 Н3 ^и^ектоРа ^мил Пейчев и стачката ще продължи, докато той не си подаде
* В хотела ще бъде организирано посрещането на Новата 
година, а след това той пак ще бъде 5гйорен°до& На Работниците във Ветеринар- стративно лице. Като се има 

ната станция в Босилеград, които предвид, че трябва да обслужват 
обявиха стачка още на 24 ноемв- отдалечените и често без път 
ри, още стачкуват. Те оповестя-

Животновъдите носят 
тежко бреме

Стачкуващите работници каз
ват, че са организирали стачката 
в съответствие със закона и са 
съгласни да изпълняват необхо
димия законен минимум работа. 
За този минимум обаче нямат 
“черно на бяло” нито от дирек
тора, нито от основателя, така че 
в тази пат позиция в момента • 
изпълняват почти всички трудо
ви задължения, 
организирана по законен път, но 
се нарушава правото на стачка на 
работниците, 
искания на които са основателни, 
казва Иван Асенов, председател 
на синдикалното представител
ство на Самостоятелните синди
кати в Босилеград. Той пояснява, 
че работниците в едно ведомство 
“не могат да бъдат виновни, ако 
не съществуват или не действат 
управителните органи и ако не 
съществуват документи за вът
решната работа и организация 
или те не са съгласувани с новите 
закони”.

Каква ще бъде развръзката в 
станцията никой не иска да 
прогнозира. Най-лошият вари
ант ще бъде, ако проблемите не 
се решават, ако всичко остане 
постарому и тежкото бреме 
носят само животновъдите в об
щината. Още повече,че поради 
някои от проблемите, които и 
сега се посочват, такава стачка 
имаше и преди три години.

Тези дни в хотел "Мир" в Звонска баня ще 3 >: V' 
започне подготовката за посрещането на Новата I ® ЩШ* 
2004 година. Хотелът бе затворен за гости на 15 Ум'| : : планински села, те са, както 

ват, че стачката им ще про- самите подчертават, отрупани с 
дължи, докато директорът на работа. Нямат коли, с които да 
станцията Емил Пейчев не си

октомври т.г. и няколко дни след новогодишната 
вечер той отново няма да работи, така че новите 
си гости ще посрещне в началото на март.

По думите на Стоян Наков, и.д. директор на 
ГТП “Сърбия”, в рамките на което е и хотел 
“Мир , в момента няма условия този прекрасен 
туристически обект с три звезди да работи през 
зимата, тъй като гостите са малко, а разходите за 
отоплението - изключително високи. “Обмисля
хме варианта да отопляваме само определени 
етажи и помеще
ния, но се оказа, 
че и това е сложен 
въпрос в техниче
ско отношение”, 
сподели Наков.

Отговаряйки 
на въпроса ни как
во би трябвало да 
се направи, за да 
работи звонският 
хотел и през зима
та, Наков каза, че 
не само в хотела, 
но и в целия Звон-

д пътуват в селата и да оказват 
необходимата помощ. Затова 
отборниците на ОС неотдавна 
решиха да отпуснат 100 хиляди 
динара за ремонтиране на авто
мобилите, но май няма кой да на-

4
подаде оставка.
Нередностите пречат

Организирахме
събрания и след като не наме
рихме друго решение, обявихме 
стачка. Обстановката в колек- 
тива не е нормална и сме убедени, 
че тя няма да се подобри, докато 
начело на станцията е Пейчев, 
казва председателят на синди
калната организация във ведомс-

няколкоШГ

Стачката е_ ........Докато ветеринарите се 
„стремят да уредят отношенията 
си", животновъдите в общината 
не са доволни от работата им. На 
различни събрания те се 
оплакват, че ветеринарите не 
искали да се отбиват в селата и 

твото Драголюб Йорданов. Син- добичетата им често умирали, 
дикалният председател, който е 
начело и на стачния комитет,

Стоян Наков

почти всички

мери майстор.
Не успяхме да получим от

говора на въпроса кой е виновен 
договор, за обстановката в станцията от

посочва и някои от нередностите 
в работата на ведомството. - 
Нямаме колективен
който да е съгласуван с новия Емил Пейчев, понеже този ден 
Закон за труда, директорът ни беше в командировка. Коикре- 
налага да работим и след работноВсички, които искат да _ .

посрещнат Новата 2004 година в скн кРаи "Ф5*683 Да се инвестира мно- 
хотел „Мир", ще трябва да го’ за да се пР»влекат туристите от
платят по 2100 динара. Сумата страната и чужбина. - Например ако 
може да се плати на три пъти - в тозн кРан бъдат построени писти за
40% при резервацията, 30% на 15 СКИ*СП0РТ’това би било голям плюс и 
януари, а останалите 30 на сто на за хотела> и 33 този кРаи кат0 цяло. 
15 февруари. За деца до Без инвестиране в туристическо-гос-
12-годишна възраст посрещането тилничарската област няма напре- 
на Новата година се организира дък- Нне ПР0СТ0 загУбихме битката 
в отделна зала. Цената за тях е 
1950 динара и също може да се 
плати на три пъти. Гостите ще 
забавлява оркестърът „Сок от 
сливи", а ще бъде отворен и 
закритият басейн. По-подробни 
информации във връзка с 
работата на хотел „Мир" в 
навечерието на Новата година

тен отговор на въпроса не 
пожела да даде и ветеринарната 
лекарка Вера Александрова. Тя 

констатира, че затруд
нената обстановка в станцията

време, но за допълнителната 
работа не ни плаща, неговият 
мандат отдавна изтече, а конкурс обаче
за назначаване на нов няма, 
нямаме Управителен съвет, по
неже мандатът на сегашния

продължава от няколко години, 
но работниците са безсилни да я 

изтече преди две-три години, зап- подобряват. - Известно ни е, че 
латата за юли е последната,със страните в региона, които пред

лагат много по-добри условия, казва 
ръководителят на ГТП “Сърбия” 

Наков изрази надежда, че нещата 
ще се подобрят след приватизиране
то на “Сърбия”, което трябва да ста
не в началото на следващата година. 
В момента оценката на стойността на 
капитала на ГТП “Сърбия” се 
изготвя от работна група към репуб
ликанската Агенция за приватиза
ция.

животновъдите негодуват, но 
която взехме. При това “се- категорично заявявам, че ние, 
гашният УС е без председа- работниците, не сме виновни за 
тел,така че няма ни кой да свика това, че няма кой да организира 

работата. Пейчев нито я орга-събрание...
В станцията работят шестима низира както трябва, нито си 

души, сред които двама лекари, подава оставка, така че по всичко
В.Б.един от които е директорът, личи, че трудностите ще 

четирма техници и едно админи- продължат.могат да се получат на следните 
телефони: 010/332-522 и 
0190/332-778.

От Отдела за урбанизъм и 
строителство в Сурдулица 
оповестяват ________

Б. Димитров

Бившите работници в босилеградския цех на 
„Здравле" от Лесковац____________________

Няма страшно за 

вилите на Власина
Продават 

акциите си
В цеха в Босилеград, който е 
открит на 5 октомври 1983 
година, заварихме само пазачи, 
наети от страна на „Фармако". 
Дали някога цехът пак ще 
заработи и ще се възстанови 
преработката на плодове и 
зеленчуци, засега не е известно.

* Очаква се до десетина дни отборниците на 
ОС да решат какъв ще е размерът на 
облаганията, които ще трябва да платят 
собствениците на нелегално построените 
обекти

Миналата седмица в босилеград
ския цех за сушене на плодове и зе
ленчуци, който двадесетина години 
работеше в състава на “Здравле” от 
Лесковац, бе проведено заседание,
на което представителите на бро- евро за всяка година фудов стаж. 
керската фирма “Цитадел” от Бел- Основната причина за такова ре- 
град предложиха на бившите работ- шение, както тогава казваха те, е 
ници да продадат акциите си. била, че “новият собственик не бил

След като исландската фирма заинтересован от производството в 
босилеградския цех .

Почти всички собственици на строителство 
нелегално изградените обекти в към ОС, поясня- 
Сурдулишка община са спазили ва, че до 13 ноем- 
срока и са подали молби за лега- ври са получили 
лизирането им. Снежана Върбанац, общо 943 молби, 
началник Отдела за урбанизъм и Най-много от тях-380, се отнасят за два месеца след това служителите в

нелегално изградени вили на Вла- Отдела ще решат кои обекти ще 
сина. Според молбите най-много бъдат легализирани, а за кои няма 
такива вили има па Власина рид- да могат да бъдат дадени разре- 
248, на Власина Стойковичева-79, а шителни поради това, че не из- 
53 на Власина Округлица. Сурду- пълняват необходимите условия, 
личапи са подали 81 молби, докато -1Це се стремим всички вили да 
82 са пристигнали от селата: При бъдат легализирани при условие, че 
това около 400 молби за легализи- собствениците им платят необхо- 
ране са подали Телеком, ПТТ, ВЕЦ димите облагания, разбира се, и 
Власина и Елекроразнределение от доколкото обектите изпълняват 
Лесковац. предвидените от закона условия.

- Според нашите преценки не На Власина няма да могат да бъдат 
всички собственици на нелегално легализирани само вилите, които 
построените обекти са подали нарушават градоустрийството и 
молби, за да си ги легализират. По екологията на туристическата кра- 
този начин все още има “висящи” савица, оповестява Върбанац. 
обекти в Сурдулица и в селата,
чиито собственици ще отговарят по ганията, които ще трябва да платят 
Закона за изграждане на обекти, собствениците на нелегално 
казва Върбанац.

Власина: Ще бъдат легализирани всички вили, които 
не пречат на туризма и екологията

“Фармако” купи “Здравле”, 15 на 
сто от общата стойност на капитала 
е разпределена между работниците 
като безплатни акции. За около 20 
години работа в “Здравле”, колко- 
то имат повечето от работниците в 
цеха, те са получили средно по 35 
акции. Според сключения при про
дажбата на предприятието договор, 
стойността на всяка акция е 1567

П.Л.Р.

Заплатите според статистиката

Димитровград не изпуска 

последното място
Динара.

- Около 50 на сто от бившите 
работници приеха предложението 
на представителите на “Цитадел” 
за продажба на акциите си. Очаква 
се до края на годината акциите да 
бъдат предложени на борсата, а 
както ни осведомиха от “Цитадел”, 
парите от продадените акции ще 
бъдат изплатени на акционерите 
срок от 5 до 7 дни, поясни Сладжана 
Ангелова, директор на босилеград
ския цех.

След

статистически данни за месец октомври тазиСпоред последните 
година, средната заплата . “

и кога ще сеневероятните 1 397 динара и
повтаря месеци и дори години наред и не е известно дали

"Р°Някои ттеашн^спедТалисти казват, че статистиката не отразява 
истината, тъй като начинът иа изчисляване на средните заплати не 
отразява действителното положение. Може би с така, но все пак той е 
същият, както и за общините с най-високи заплати в Сърбия. 
Най-високи са заплатите в община Беочин. Там средната заработка е 
18 948 динара, а в Белград 15 360 динара. Никой не иска да поеме риска 
и да даде отговор на въпроса как хората в Димитровградско успяват да 
преживяват с такива заплати. Нека да не забравим, че болшинство от 
“работниците” от години изобщо не получават заплати.

Какъв ще е размерът на обла-

пос-
троените си обекти, още не е 

Началничката пояснява, че хо- известно. Това ще стане ясно до 
рата, които са подали искове за ле- десетина дни, когато отборниците 
гализиране на обектите си, трябва на ОС ще вземат решение, 
да предоставят всички необходими 
документи до 13 януари. В срок от

в

наприватизирането 
“Здравле” 90-те бивши работници 
‘ доброволно” напуснаха предприя
тието, за което получиха по 300

В.Б.
А.Т.

*
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Хората в някои села на Сурдулищка община вече не са без превоз

Общината купи микробус
който от години беше един от ос- дудицадо Вла организация кз,м отдалечените и обезлюдели се-
повните затруднения не само на се- И турист . ' т с мик- на под претекст, не нямали иконо-
ляните, по и па общинското упран- казват, |с шс ®'трж мически интерес, - Искаха ни, казва
лепне вече е решем. От няколко дни Р°буса су фин 'власина рид, той, високи субсидии, дори над 200 
с микробус се поддържат линии «гг Сда«ули^ *^“ева и Клисура хиляди динара на месец. С купува- 
към селата, които години наред са Власи . че хе,„ Д|1И щеиз- нето на микробуса не само ще
без превоз, включително и кьм ^ ят конкретно разписание, като решим един от най-належащите 
К'бштю двдК мшвиона динара, кол- Гючат о,Г,е ня^ои села и об-

"1ИТ купихме мнщшбу^—, ластта „а туризма.

обстоятелствата товари наложиха,

зшшя"“« ^кпаИ,поКвреме"на м^О^ОСв^лиК?^-

Часеданис па Съвета за устройчиво
селата към ОС в Димитровградразвитие на

Обсъдена е 

проектопрограмата 

за работа
Шестте бнка, които ще бъдат ку- биодиверзитет и културното иас- 

благодарение на споисроство- ледство в общината. Той ще пастоя- 
то на Посолството на Норвегия в ва за отделяне на средства за наг- 
Белград, ще бъдат разпределени в раждпване на най-добрите селс- 
Бурела (3). Висока (2) и Дерекула костопански производители, участ- 
(1), а част от средствата от про- вали в изложбата и панаира, 
дажбата им ще получат и стопа- Членовете на Съвета ще бъдат 

отглеждат. Това бе изпращани щ^курсове но английски 
решене на заседанието на Съвета език и компютърно обучение, а ще

посетят Новосадския селскосто
пански панаир, се посочва между 

коя-

11СП11

В.Б.

ните. конто ги

за устойчиво развитие на селата 
към ОС в Димитровград, на кое то
беше разгледана прокетопрограма- другото в проектопрограмата, 
та за работата на Съвета за 2004 г. то ще бъде разгледана и от ИО па 
Според нея, през първите няколко ОС в Димитровград, 
месеца на следващата година Съве- На заседаиеито бе дискутирано и
тьт ще купи 6 бика от симентал- по въпроса как да се разпределят 

монтофонската порода и ще милион динара, които Правителст- 
ги разпредели в районите на Димит- вото на Сърбия неотдавна отпусна 
ровградско. в които изкуственото на местното самоуправление за 
оплождане се провежда частично и компенсиране на щетите от тазго- 
по искане на животновъдите. Жи- дишната суша в Димитровградско, 
вотннте ще бъдат дадени на живот- Тъй като имаше няколко предло- 
новъдн, които имат оптимални ус- жения, бе прието заключението, че 
ловия за отглеждането им. След го- най-напред трябва да се чуе мнение- 
дина и половина или повече, което то на юридическата служба към ме- 
ще зависи от договора между Съве- сткото самоуправление, 
та и отделните животновъди, бико
вете ще могат да се продават. Част 
от парите от продажбата ще полу
чат стопаните, които са ги отгле-

СДРУжението на пенсионерите в Босилеград низация намери начин и започна да 
доставя стоки и за пенсионерите в 
най-отдалечените села в общината, 
каза Владимир Стоименов, секре
тар на УС на сдружението. - В 
момента предлагаме олио, захар и 
детергенти на цени, които са около 
5 на сто са по-ниски от тези в ма
газините. Подсигурихме тези про
дукти посредством частното тър
говско предприятие “Ибер” в Бо
силеград, а освен в Босилеград и 
Райчиловци, те ще се продават и 
във всички села в общината. За 
тази цел съветите на местните об
щности им предоставят своите по
мещения. Пенсионерите проявяват 
изключителен интерес към снабдя
ването с продукти по този начин. 
От тази продажба сдружението 
печели 1-2 % от стойността на про- 

у дуктите. Със спечелените пари е 
§ запланувано да се осигуряват осно- 
; вни хранителни продукти и лекар- 
з ства за най-бедните пенсионери в 

общината.
В сдружението казват, че когато 

3 задругата започне да работи, тя ще 
има възможност самостоятелно да 

! сключва договори със големите 
дистрибутори от вътрешността, 

; както и с пенсионерските задруги в 
' Ниш. Белград, Враня и др.
$ За коледните пости пенсионерс- 

ката организация планира тези дни 
да подсигури и риба.

Евтини продукти 

за членовете сиската и

Въпреки че процедурата за ре- членове основни хранителни про- 
гистриране на пенсионерската зад- дукти на изгодни цени. 
руга все още не е приключила, сдру- - Въпреки че процедурата за ре- 
жението ма пенсионерите в Боси- гистрирането на задругата в Тър- 
леградска община започна да дос- говския съд в Лесковац все още не е 
тавя от миналата седмица за своите приключила, пенсионерската орга-

Б.Д.

Фото окождалн.
Освен бикове, през първите ня

колко месеца на следващата година 
Съветът ще настоява за купуването 
на расови крави, овце и кози, както 
и за купуването на орехови,лескови 
и малинови фиданки.

Затанувано е да се организира 
школа по пчеларство, както и лек
ции по животновъдство, овощарст
во, здравната защита на животните 
и/ф.

През май ще бъде организирана 
общинска селскостопанска изло
жба, а през септември Съветът ще 
помогне при огранизирането на 
Втория панаир на балканския агро-

Пак чупят 

пейките
В понеделник сутринта жителите на 
Димитровград се изненадаха от 
неприятната гледка в центъра на града - 
една пейка бе изместена, а друга бе 
счупена. Димитровградските хулигани, 
значи, не мирясват. „Докога ли ще чупят 
това, за което отделяме пари всички 

?", питат се везмутените 
димитровградчани.
ние

П.Л.Р.
Запис от Висок

На път за Висок минаваме през забуления в есенна мъгла - името й е Евдокия Величкова, допреди за състоянието, в което се намираме, виновни са тези, които 
Видлич. Простори на пустош и вечен мир царят по тези няколко години работничка във фабриката за конфекция ни управляват. Преди да ги изберем, обещават всичко, а сега 
обезлюдени^ предели. Изведнъж ни стресва внезапен Свобода . Тя едновременно е животновъд, полевъд, трак- ги няма никъде. Обещаха водопровод в селото, телефон и 
кучешки вой, приличащ по-скоро на дрезгав извънземен зов торист, домакиня и какво ли още не. При това от време на други битови облекчения. От обещаното не изпълниха нищо. 
за помощ. Скоро след това усещаме облекчение: ние сме вече време отива да нагледа децата и съпруга си в Димитровград. Но сега предстоят нови избори? Как да различаваме кадър- 
под Видлич, до завоя пред Вълковия. Кучето само превеете - Не ми върви - споделя Евдокия. - Трудно е сама жена да ните от некадърните. Засега очевидно грешим Затова сме 
нашето пристигане. Отминаваме селото. Нашата крайна цел се справя с тежките селскостопански работи. Намалявам там, където сме.

СРизгряРванеДто на слънцето мъглата ленливо се оттегля щи^Дща Прт тов°а на°шата рабоГиее°^ рош.ГгшсоТвГмТразговора к^ГдругГтекГГ^Гдецата^а
към Видлич и Стара планина. Минаваме през Долни Кри- ни плащат по осем динара за литър, плюс 4 динара премия съпруга н Р Р ДРУ децата,
водол и тук отдалече забелязваме куче, което, като ни видя, Бик от 330 кг продадох за 22 хиляди динара. Това е много - Да, те са в Димитровград мъжът ми работи на гара Драг-
подви опашка и офейка към моста и полусрутения Културен малко според вложения труд. Всичко поскъпна, само нашите Оман поради реко„4укщшта на жп гарате в Димитровфад.

а децата - едното учи тук в града, а другото е в Белград.
Отдавна 
съм
при тях.

Замисля се, 
лицето й става 
тъжно,

| -УД1 очите й забе- 
•ЦР* лязваме сълзи. 
^ обръща

гръб, за да ги 
избърше. Ясно 
е, че разгово
рът е приклю
чил. Сбогува
ме се и тръгва
ме без думи ра- 
з о ч а р о в а и и. 
въпреки пре
красната глед
ка, заради коя-

че се познаваме

От прелестите иа природата не
слизала

а в
дом. Никъде жива душа. Само от два-три комина се извива 
пушек.

Стигаме и до двора на баба Найда в Горни Криводол.
Насядали навън, разговаряме за обредите и обичаите в този 
край. Уточняваме нашите знания. Увлечена от спомените, от 
изживяното през младостта си, бабата като че ли получава й 
някаква невидима сила, даже малко се поизправя, дори и 
гласът й се променя. Но, уви, това бе за кратко. Настрое
нието й се изгубва, когато започна да говори за настоящето.
Живее сама, мъжът й починал преди десетина години, трите 
деца хванали на три страни по света - едното е в Сърбия, 
другото в България и третото в Македония. Разделяме се с 
мисълта за тежката съдба на тази усамотена старица, но не
само за нея, но за малцината стари хора в този край, продукти запазват същата цена.
забравени от всички. Евдокия прекратява разговора и тича да върне добитъка т0 спряхме.

В тези мигове на тъжни размисли чак сега забелязваме, че да не влезе в току-що поникналото жито. Връща се «ч Обиколихме още някои села, навсякъде меланхолия, неи- 
слънцето отдавна е над Видлич. В същия момент вдясно от дъх и продължава. Щ ’ звестност, безперспективност. Поехме отново за' Видлич.
пътя преди Долни Криводол се открива прекрасна гледка - - Завърнах се на село с голямо желание да продължа тат Този път не обърнахме внимание нито на мъглата нито на
мираж или действителност. Спираме изведънж, излизаме от коватаработа. След като останах без работа „еижах ля хлъзгав»я път, нито на тъмнината която к!то чели 
колата, гледаме и не вярваме, че пак това е реалност. На стана “социален случай”. Все още съм млада и единственото "РВДаваше нещо зловещо на планината Виното™ чутст>
необятната и все още зелена ливада насят чисти хубави кози което искам, е да работя и честно да си изкарвам прехраната’ ПРе«и малк0 беше «но™ по-силно от всиТко доуго'и
и още по-хубави крави, а край тях-млада жена и игриво куче. Обаче едва ли бих мога да постигна това, като имам предвид каРаше «а “ замислим. Как да се спре агонията 
Гледка, неочаквана за тези краища, гледка която влива състоянието в страната. А за положението в общината ня пРекРас<;" край? Как да се върне вярата .п хората че и тек 
надежда. Първо към нас пристъпва миролюбивото куче и мам думи! Самият факт, че сме на последно място в дъп' може да се живее? Кой трябва дГ м п.тае възможност Д» 
облизва краката пи. След него идва и стопанката. Оказва се, жавата, казва всичко. Мнозинството от хората не са виновни Работят 11 «а живеят честно и човешки от^воя труд1
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Сретен Игов
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Езикът - въпрос на оцеляване Виера Болдоцки, председател на 
. Асоциацията на педагозите от 
словашкото малцинство:

Границата е предимство(От 1 стр.)
Има ли политическа воля проб

лемът да бъде решен?
Липсата на политическа воля за 

решаването на този проблем, пот- 
връждават думите на Дежка Геор
гиева.

- На 11 септември 2002 г. в Бо
силеград се проведе съвместно за
седание на двете комисии (от Бо
силеград и Димитровград), но 
постигна консесус във връзка с 
прилагането на програмата за бъл
гарски език като майчин език и 
реализирането на обучението от 
учебната 2003/4 година. Остана си 
дилемата дали обучението да се 
провежда на български език от 
първи до четвърти клас или само в 
първи клас в съзвучие с реформата. 
Босилеградската комисия прие ми
нистерското решение за прилагане 
на програмата за български език 
като майчин, като поиска до нача
лото на новата учебна година 
"Просветен преглед" на Сърбия да 
се публикува новата 
Вместо това

“Много съм доволна от кръглата маса. През първия работен ден 
се говори за съществени неща и видимо е желанието на всички проб
лемът с употребата на езика да бъде решен. Що се отнася до 
заключенията, те просто се наложиха и представляват същината на 
проблема. Те са изходната точка и имате реални възможности 
да решите проблемите в образованието на майчин език.”

-Очевидно е, че словашкото малцинство е много йо—найред 
от нас в тази насока. Правейки усйоредба между вашето и 
нашето малцинство, смяташе ли че имаме шанс да усйеем в 
това за което се разискваше тук?не се

Участниците в кръглата маса внимателно изслушаха доклади те

в то на български език в нашите означава, че НС веднага трябва да 
училища в днешната политическа сформира комисия, която ще поеме 
обстановка освен че е въпрос на отговорната задача за разреша- 
оцеляване, получава и едно друго ването на проблема с употребата на 
политическо измерение-то се пре- езика в обучението, 
върща в едно от условията за пов- Томислав Жигманов, представи- 
торна реинтеграцня на Сърбия и тел на Отворено общество, с чиято 
Черна гора в международните тър- подкрепа се проведе кръглата маса 
говски, финансови, политически, изтъкна, че проблеми с образо- 
пазарни асоциации”, изтъкна Иван ванието на малцинствата на майчин 
Николов, председател ПС на език има ПРИ почти всички мал- 
босилеградския клон на КИЦ. Динства, но както вижда, тук 
Според него при днешните обстоя- обстоятелствата са най-негативни.

Законовите рамки предлагат въз- 
мически интерес от малцинството, можности за съществени промени,

особено след учредяването на на
ционалните съвети на малцинства
та. Успехът обаче най-много зави
си от готовността на малцинството 
да се включи в промените.

Според димитровградския кмет 
д-р Боян Давитков обучението на 
майчин език в училищата е само 
един сегмент от употребата на 
майчиния език изобщо. В този 
смисъл той изтъкна, че ще настои 
до края на своя мандат българс-

програма. 
помощник-министър

ът на просветата Желимир Попов 
ни осведоми, че “просветното ми
нистерство е съгласно учебният 
план и програмата в общините Бо
силеград и Димитровград да се реа
лизират на български език”. Но, 
както подчерта Георгиева, с това 
министерството “уж ни дава вси- Гомислав Жигманов и Виера Болдоцки
чко, а на практика не ни подсигу
рява нищо - нито програми, нито 
учебници, нито помагала.” За уто- телства "Сърбия вече няма иконо-

“Сигурно имате шанс. Ние имаме друг опит, по друг начин сме 
разпоредени
институции. Вашата позиция е много по-трудна. Но щом сте 
започнали да решавате този проблем, сигурно ще го решите, 
най-напред езикът в училищата, а после и всички останали проблеми 
на малцинството.

-Вие нямата йряка връзка с държавата-майка. Ние имаме. 
Предимство ли е това или не?

- Пряката връзка с държавата-майка (дели ви само граничната 
бразда) е предимство, което трябва максимално да използвате. От вас 
зависи как ще реализирате това”.

във Войводина, имаме изградени образователни
„Горещият картоф“ от Министерството на образованието е 
прехвърлен на нас и ние трябва да си горим пръстите. А как да 
направим това, когато между Босилеград и Димитровград няма 
съгласие около проблема с обучението на майчин език. 
Димитровград дори още не стигнал нивото, което е достигнато в 
Босилеград. Едно се бяхме договорили на срещата в Босилеград, а 
само след три дни димитровградчани отиват в Белград с друго 
мнение. Разбираемо е защо от Министерството не реагират - те чакат 
ние да се договорим. Кой е виновен за това и кой ще поеме 
отговорността?“'попита Пене Димитров.

чняване на нещата тя поиска среща 
с някой от Министерството, но те 
отказват.

•Осведомиха ме по телефона, че 
в министерството е станало недо-

тията по български език да за
почнат в заведенията за предучи
лищна възраст, през основните до 
средните училища, а в програмата 
да бъдат застъпени и елементи на 
сръбски език като официален дър
жавен език. Изучаването на майчи
ния език подразбира пълен фонд 
часове съгласно учебната програма 
в Сърбия за майчин език. Уточнено 
бе в началните класове (МП), обу
чението изцяло да се провежда на 
български език, докато в горните 
класове на основното училище 
(1У-УИ1) обучението да се про
вежда на двата езика, което да важи 
и за средните училища.

Що се отнася до съдържанието 
на програмите по история, геогра
фия, музикално и изобразително 
изкуство предложено бе в него да се 
включат и елементи от българс
ката национална и културна ис
тория. Предложено беше към Ми
нистерството на образованието в 
Сърбия да се сформира отдел за 
образование на езиците на нацио
налните малцинства или с тази 
задача да се заеме някой от замест
ниците или помощник-министрите 
на просветата.

За повишаване на професионал
ната подготовка на просветните 
работници предложено е даскалите 
от нашите общини да си сформират 
дружество, като неправителствена 
организация, която ще може да 
иска (и да получава) необходимата 
помощ от страна на международни 
неправителствени организации и 
фондации.

Приетите заключения трябва да 
бъдат пътепоказател и своеобраз
на помощ на НС в бъдещата му 
работа по въпроса за образование
то и не представляват окончателни 
решения.

защото ние вече не сме печеливши 
за сръбското стопанство. "Про
веждането на тази кръгла маса 
може да бъде успешно само ако
оттук излезем с едно единствено 

разумение и уточниха, че решение- заключение: незабавно въстановя- 
то се отнася само за програмата за ване на българския език като 
български език като майчин, а не и майчин в детските градини, основ- 
за останалите предмети. Едиистве- ните училища и гимназиите. Сръб- 
ното нещо, което министерството е ския език трябва да се изучава като 
направило е, че от началото на тази официален език на държавата, 
учебна година вместо два часа, Всички други решения само раз- 
български език се изучава четири ливат проблемите и удължават

нашата агония, подчерта Николов.часа седмично.
С отказа си да публикува про

грамата в “Просветен преглед” ми
нистерството очевидно демонстри- реализъм ни кара да 
ра липса на политическа воля

Обстоятелството

33 работим заеднопрактическото приложение разпо
редбите на чл. 13 от Закона за мал- - Националният съвет на бъл- 
цинствата. гарското малцинство ще направи ца кръглата маса беше и Петър Василчин (първият в дясно) от Иваново

“Българите в Сърбия настояват всичко възможно още от следваща- 
само за две неща: свободно разви- та учебна година нещата коренно
тие на националната си иден- да се променят. Ние уважаваме кият език да заПоЧ„е равностойно обучението на майчин език ще се 
тичност и правото на икономическа държавата, в която живеем, уважа- да се ползва в общината и равно- осъществи пълноценно само ако 

сиромашията ваме всички закони на гази държа- стойно да бъде застъпен и в доку- комплексното обучение в начални- 
ва и НС ще работи в унисон сьс ментите “Една кръгла маса не ре- те класове се провежда на майчин 

С 1Г. Но в Цялат шава нещата, но и това е крачка език, категорична е тя.
. Горан Игич, координатор в Креа- работа трябва да се ангажираме и ||апред в решаването на проблема и Йордан Симов, експерт в Мини- 

тивния център Цариброд. Според ние и да се съобразяваме с обезоя- подобни кръгли маси трябва да има стерството на образованието и нау- 
неговите думи развитието на на- телството реализъм, което ни кара повече>” каза Давитков ката на Р България изтъкна , “че
Ционалната идентичност на бълга- заедно да работим, изтъкна предсе- Виера Болдоцки, председател на проблемът трябва да бъде решен в 
рите в Сърбия е единственият на- дателят на НС на българското мал- дСОцИацИЯТа на словашките педа- Цариброд и Босилеград и разбира 
чин за елементарното им оцеля- цинство д-р Ангел Йосифов. Спо- гози във войводииа, смята, че тази се „ Белград. Когато става въпрос 
ване. Фактът, че българите в Сър- ред него българското малцинство кръгла маса е добро начало за ре- за кадри, в момента във Велико- 
бия не се учат на майчин български не гледа на нещата толкова не- шава„ето на проблема, който при търновския университет допълват 
език, говори всичко. - Докога ще симистично, но основното е че словашкото малцинство не същест- образопванието си към 50 просвет
не така зависи от много фактори, трябва повече да се уважаваме и ВуВа според нея обучението на „и работници от Босилеградско и

повечко сами да работим за майчин език трябва да започва от Димитровградско и те определено 
проблемите. I ова детската градина. Смисълът на ще могат да преподават и българ

ски и на български език. От друга 
страна, България е готова в срок от 
няколко месеца да изпрати учи
тели съгласно спогодбата за прос
ветно-културно сътрудничество 
между двете съседни страни.

След двудневните разисквания, 
преминали в атмосфера на толе- 
ратитност, беше заключено заня-

свобода, защото 
има за последствие загубата 
литическите свободи ’,

на по- 
изтъкна законите на

един от които е готовността на 
определени политически фактори решаването 
въпросът да се реши в унисон с .
принципите на демокрацията и за- иа кръглата маса в Димитровград присъстваха представи тели на
читането „а основни™ човешки

езика С НОВИ политически §ч^^а?ьтТа Димитровфзд^редставител на вестник „Братство", 
измерения които на словашкото малцинство, на Фонда „Отворено общество и

“В ктстановяването на обучение- представител на МОН на Р България.

на

ирава, каза Игич.
Възстановяването на в

А.Т. - В*Б.
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Дарко Спиридонов, заместиик-д иректор на 
частната кабелна телевизия „Кодал в 
Босилеград: _________

Дни на пловдивската култура в Лесковац

Театрални представления 

концерти, изложби Догодина ще открием 

собствено студио
С откриване на изложба на | Председателят 

графики от Пловдивската графи- на Общинската 
ческа работилница и с пиесата 
“Шум зад кулисите , е която се 
представиха артистите от леско- даД0 приом за 
вския театър чийто постановчик гостите от 
е младият режисьор от Пловдив Пловдив, на 
Петър Кауков, на 9 декември за- ; който 
почнаха Дните на пловдивската Шрисъстваха и
култура в Лесковац. ма посолството

На 10 т.м. лесковският театър на Република 
се представи и с пиесата “Морска България 
сол” от Емил Бонев, член на Дра- Сърбия и Черна 
матичния театър в Пловдив, ре
жисирана от Оливер Викторович 
от Белград. Същата вечер беше

са преведени. НеотдавнаКабелната телевизия “Кодал” 
п Босилеград, собственост на Ни- 
кола

които
нашата телевизия започна да из-

Стоянчов, от откриването лъчва музикални честитки и поз- 
си до днес винаги е предлагала драви на зрителите. Засега “Ко
нови технически решения и е по- дал” все още не разполага с 

В момей- всички необходими съоръжения 
на собствената

Воличкович

добрявала работата си.
та към мрежата, обхващаща за разширяване 

9 километра, са включени програма, 
около 900 абонати от града и от _ с Вас работи само още един 
село Райчиловци, които имат гЮвек. Как успявате двамата да 
възможност да ползват 30 теле- се справите с тежката работа,

която изисква почти постоянна 
ангажираност ?

околопредставители

в
програми. За доборонизионнигора.

Щ Както и миналата 
ЩШ година, по повод 
&& предстоящите 
} Новогодишни и Коледни 

празници, „Кодал" ще 
организира лотария за 
редовните си абонати, 
която ще се излъчва по 
телевизията. Наградите 

Й ще бъдат подсигурени 
Ц не само от „Кодал" но и 

от различни спонсори.
V & По време на

празничните дни ще 
бъде излъчена и 

14* специална програма.

организиран и джазов концерт на 
световно известната пловдивска 
група “Бели - зелени - червени”.

Довечера в Лесковац гостува 
Драматичният театър от Плов
див с драма от съвременния жи
вот По-близко до земята . чии- гарСК0 драматично изкуство. Беше 
то автор е Желко Хубач, драма- представена книгата “Съвременна 
тург в Народния театър в Бел- българска драма”, в която на 
град, а постановчик е Петър сръбски език са отпечатани дра- 
Кауков. мите на трима български автори.

Любителите на художественото Дните на пловдивската култууа 
слово в Лесковац имаха въз- бъДат закрити утре (събота) с 
можност да се запознаят и с пое- концерт на рок групата Ренегат

от Пловдив.

А

тнженията на съвременното бъл-
г .Писма • "! >

Благодаря за 
книгите

\ п

5гIНа 08. 11. 2003 год. господин 
Джордже Пауновия, син на 
известния българист, преводач и 
журналист Синиша Пауновия, и 
неговата съпруга Катица Пауно
вия посетиха гимназията “Св. св. 
Кирил и Методий” в Димит
ровград. Посещението им беше 
част от визитата на семейството 
Пауновия в града, по време на 
което беше открита изложбата 
на картини от фонда на Синиша 
Пауновия и на документи за 
неговата преводаческа дейност и 
бяха подарени над 1000 книги на 
Народната библиотека в Димит
ровград.

Няколко дни по-късно гимна
зията получи от тези благодарни 
хора дарение от 34 книги по био
логия с изключително значение 
за обучението.

От свое име, като преподава
тел по биология в гимназията, 
изказвам благодарност към жес
та на колежката Катица и 
нейния съпруг Джордже Пауно
вия.
С уважение, Слободан Цветков, 

преподавател по биология, 
Димитровград

М.Т.-В. В.
- В момента в “Кодал” работи и 

заслуга Дарко Спиридонов, за- Владимир Захариев. Аз поех тех
ническата обработка и прилагане
то на съвременните технически ре
шения, той събира месечните або
наменти. а заедно сме ангажирани с 
поддържането на мрежата и евен
туалните ремонти. Въпреки че сме 
натоварени с много работа, успява
ме да се справим.

качество на тази телевизия има
На изложбата на димитровградските 
художници в София ______ местник-директор на “Кодал”. 

Той е електронен инженер. От
нася се с голяма любов към 
своята работа и винаги се старае 
абонатите да бъдат доволни.

Ще участват 20 автори
Изложбата на димитровградските художници в престижната Софи

йска градска галерия ще бъде открита на 16 декември т.г. От управителя 
на Градска галерия в Димитровград Димитър Илиев получихме инфор
мация, че ще бъдат представени 60-на творби на 20-на автори.

Очаква се на откриването на изложбата да присъстват половината от 
художниците. За целта димитровградската галерия подготови и каталог.

- Господин Спиридонов, какво 
предлагате в момента на 
вашите зрители? - Планира ли „Кодал да 

разширява дейностите си?
В началото на следващата годи-

- Ние предлагаме на нашите 
абонати 30 телевизионни програ
ми. Освен трите канала на РТС, на сме запланували да пуснем още

две-три нови програми с изключи
телно качествени емисии. Новите

Б.Д.

Утре в Димитровград посредством нашата кабелна те
левизия те могат да следят прог- канали ще включват предимно мно- 
рами с най-различно съдържа- го филми, съдържателни доку- 
ние. Стараем се езикът, на вклю- ментални програми и пр. “Кодал”

вече подготвя и собствено студио.

Гостува детският хор на БНР
Утре, в голямата зала на Центъра за култура в Димитровград, ще се 

представи детският хор на Българското национално радио. Детският хор 
на БНР е основан през 1960 г. от известния хоров специалист проф. 
Христо Недялков. Малките певци са имали концерти в най-прочутите 

Ню Йорк, Вашингтон, Токио, Лондон, Париж, Берлин, Москва, 
Виена, Прага, Копенхаген, Мексико, Хонолулу, Кайро... и много други 
градове в повече от 30 страни.

Репертоарът на хора включва творби на стари майстори от всички 
епохи и стилове, произведения на съвременни български и чужди 
композитори, хорови обработки на български и други народни песни.

Концертът ще започне в 16 часа, а входът е безплатен.

чените в телевизията канали да 
бъде разбираем за местното на- Строителните работи приключиха,

затова се надявам догодина студио
то да бъде вече и оборудвано и да 
започнем излъчването на по-обем- 
на собствена програма. С разширя- 

чително изгодни цени излъчваме ването на дейностите ще се съз- 
малки обяви и реклами, а ежед- дадат условия и за ангажирането на

млади хора в телевизията.

селение. Освен споменатите 30 
програми, “Кодал” има и свой со
бствен канал, на който на изклю-

зали в

невно преизлъчваме от различни 
сателитни канали по три филма,А.Т. ПЛ.Р.

В черквата „Св. четиридесет мъченици" във Велико Търново

Продължават изследванията
В двора и в черквата “Свети четиридесет мъченици” във Велико 

Търново, в която на 27 януари 1236 година е бил погребан Растко 
Неманич, чието църковно име е Свети Сава, продължават сериоз
ните археологически проучвания.

-Досега са открити около 300 гробове от края на 13 и началото на 
14 век. Намерени са няколко златни пръстена и печати, златни 
обици, златни, сребърни и бронзови пулове. През 1972 година не
далече от черквата е намерен и медальон с лика на Свети Сава и на 
баща му Стефан Неманя, казва ръководителят на проекта Евгений 
Декменджиев от Регионалния исторически музей във Велико Тър
ново и допълни, че средствата за археологическите изследвания и 
за възобновяването на черквата са подсигурили Министерството за 
култура на България и ЮНЕСКО.

През 1237 година тленните останки на Растко Неманич са пре
несени и положени в гроб в манастира Милешево. Той е основател 
на сръбската самостоятелна църква и първият сръбски ар
хиепископ, провъзгласен за светец..

Проекта за възобновление на черквата, който включва и ар
хеологическите изследвания, е изготвен от софийския архитект 
Ббян Козлуков. След като приключат археологическите проучва
ния и реставрацията на черквата, ще започне уреждането на 12-те 
гробници, намиращи се в нея. Проектът за възобновяване на

р Голямо значение на 
Ц* църквата „Св.
1§ четиридесет мъченици" 

във Велико Търново 
предопредели решението 
на Министерството на 
културата за нейната

началото на годината 
|И работим с комисия 
ИспеЦиалисти от различни 
?{§] браншове. Това заяви
ми заместник-министътът на 
Щ културата Бисера 

Йосифова в предаването
До обед" на БНР. Освен

| от държавата 
I финансирането на 
$ проекта е осигурено от 
5 фондация, която се 
| занимава предимно със 
| спомоществувание на 

православни паметници, 
поясни тя.

гробното място на Свети Сава включва надгро
бна плоча с надпис и мозайка с неговия лик.

В. Бойко»
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Босилеград. Но дали всеки стопанин ще 
може да получи необходимия брой 
фиданки, когато се знае, че местната 
общност планира залесяване и на об
ществени площи. Страхува се от недо
стиг на

Репортаж Събота - ден 
на мъртвитеНадпревара с времето

Прекрасен ноемврийски ден. Слън- нете гя -

фиданки. Но и с това сговорните 
селяни ще се справят.

- А бе, бай Стойне - обръща се Заре 
Николов към Стойне Будимкин - 
ще трябва да залесим Големи дол, а това 
е кооперативно. Може ли ти като член

Събота е ден, посветен 
на мъртвите. Мъртвешки, 
мъртъвски ден. В събота се 
правят всички помени и за
душници.

Жените не бива да се ми
ят и да перат в събота, за- 
щото сапунената вода драз
ни очите на мъртвите в оня 
свят. Забранява се кроене
то и шиенето на дрехи, за- 
щото онзи, който ги обле
че, ще умре.

Родените в събота хора 
са надарени със свръхесте
ствени способности: те раз
гадават сънища, разпозна
ват магьосници и виждат 
демоничните сили (вампи
ри, самодиви, таласъми). 
Вярва се, че чумата и други 
болести се страхуват от 
хора и кучета съботници. 
Според поверието вампи
рите не излизат от гробо
вете само в събота за раз
лика от къртицата, която 
се появява на повърхността 
на земята в събота преди 
изгрев слънце. Според от
делни вярвания съботни
ците могат да се превръщат 
в змейове.

С особена символика са 
натоварени мартенските 
или белите съботи (събот
ните дни от месец март). 
През тези дни стопанките 
не перат и не простират 
бяло пране, не удрят с бу
халки и не чукат в чутура, 
не садят бял лук (чесън), за 
да не вали градушка през 
лятото.

нете са плувнали в пот, 
снопи не мърдат, търсят много вдигане 
с вили и сушене на мократа полуизгнила 
слама.

Отсреща ни

ниено мокритецето пече но земята не чувствува
благотворния дъх на лъчите му. При
родата е мрътва и студена, убита од 
дълготрайните есенни дъждове. По 
рознялата плочка мера се щурка до
битък без овчари, нагрява 
цето и пасе полуизсушената едра трева 
по отавилите се ливади и пасбища. 
Отсреща ни, по селския път 
хубав едър кон. Вирнал 
малката си глава и галопира, сякаш 
воден от опитен ездач.

- Това е конят на Божил Талигата - 
първ го позна Заре Николов - сутринта 
той вършеше и сега, или му е побегнал, 
или са изкарали враха, па търси дру
жината си.

на кооперативния съвет да помогнеш на 
селото да ни отстъпят земя но после 
гората да си остане наша, селска? 
Светнаха сините старчески очи на се
демдесетгодишния чичо Стойне:

- Аз момчета, ще помагам колкото 
мога. Но ще трябва молбица да се на-

да се отиде до Бранко дирек
тора, да му се изложи положението. И 
сигурно няма да запне.

Краткотрайното мълчание прекъсна 
далечното бръмчене на камион. После 
заглъхна за кратко и започна още по- 
силно да се чува.

- Това не личи, че е “фап” - самоу
верено каза Станиша.

- Море, много наедро ръга, “фап" е - 
възрази Чаба. Накрая се оказа, че това

три камиона, един “джемс” и два 
“дайца”. Докараха тухли от Враня, на
товариха дърва и си заминаха. Коопе
ративните камионни, които трябваше 
да докарат стоки за зареждане на 
магазина, ги нямаше. А трябва да по
бързат да изпреварят снега. Защото 
плочани преди една седмица очистиха 
снега от пътя като вложиха над чети
ридесет надници. Сега ако не се по
бърза и ги изпреварят някои валежи, 
всичкият труд ще бъде напразен.

Конете отведоха на водопой. Хората 
награбаха вили и метли и започнаха да 
отделят вършената-недовършена сла-

ог- като гиздава мома се 
пъчи новото училище, с голямо неп
равилно по форма заградено дворище, 
цяла ливада. В единия край на двора се 
зеленее боровия разсадник. От 
ната страна дворът е залесен с бор и 
смърч и ясно проличава хубавата игло
листна

се на слън-

север-
препуска 

е високо пише и

горичка. Несвързаният ни раз
говор за туй за онуй, постепенно 
лучава делови характер. На пръв план 
са селските проблеми и желанието 
тези трудолюбиви и честни планинци 
живота си да сторят по-сносен и по- 
хубав.

- Хубаво училище направихме - казва 
Заре Николов - но каква файда от това, 
когато не е завършено както трябва. 
Седем години не успяхме да му напра
вим тротоар, а и дограмата небоядисана 
започва да пропада. Неправилно е отно
шението на горнолюбатската осмолет-

по-

на

Животното беше одмъглило на края 
на еднообразната местност и се присъе
диняваше с десетината селски коне, 
които мируваха в падината.

И нашият домакин Станиша Соти
ров, магазинер в селото, върше. Ту 
гледа магазинерската си работа, ту идва 
на гумното, провикне се по Лишко и 
Дорчо, подхвърли някоя вила от скъл- 
чищавилата се слама, подаде шишето 
ракия на помагачите си и случайните 
минувачи и така върви есенната вър
шитба.

- Още ден-два и ще се разкача от 
алъовината, с облекчение казва Стани
ша, гледайки синьото небе, което е 
някак тъжно, като изплакано око.

Главен вършач е Стойне Янков Буди
мкин, иначе член на кооперативния 
съвет на горнолисинската земеделска 
кооперация. Случайно пристигналите 
Заре Николов, председател на местната 
общност в село Плоча и Стамен Геор
гиев - Чаба се включват в работата. Ко-

бяха

ка към това училище; гледа да вземе от 
него, а с нищо да не му помага. Всяка 
година децата съберат по 200-300 ки
лограма шипки и парите отиват в Горна 
Любата. Също така и от сеното се 
взимат по 20 до 30 хиляди динара 
годишно и това отива на друго място, а 
нашето училище се разпада не довър
шено. С тези пари отдавна бихме го до
вели в ред. Хората са много недоволни 
поради тези недоразумения.

Николов ни запозна с предстоящото 
залесяване в селото. В разсадника се 
отглеждат 100 хиляди борови фиданки. 
От тях 60% ще бъдат годни за залеся
ване и ще бъдат използвани. Така им е 
обещано от горанската организация в

ма.
- Още два-три дни да почака - пак 

повтори грижата си Станиша - мис
лейки на непопълнения си магазин и 
неовършаната купа прогнили ръжени 
снопи.

В Паралово има 17 старчески семейства, 
от които 7 са о по 1, а 10 с по двама стари 
хора. И в това село ергените са много 
повече от момите - тук съотношението им 
е 22:3. Най-заможни селяни са Кирил 
Митрав, Георги Анастасов, Иван Стоев, 
Стоядин Тасич, Станко Тончев и др. 
Анастасов има 5-членно семейство и 
отглежда около 40 овце и 12 говеда. 
Тончев а потомък на баба Васка 
Здравковска от мах. Село и преди 
няколко години са доселил от Назърица. 
Освен че а добър земеделец, той има и 
частен магазин и дъскорезница.

Паралово е електрифицирано, а паралов-

Нашите села: Паралово (5)

При ланшното преброяване: 

133 жители в 34 домакинства Увг' \ .

•Според официалните данни от преброяванията през последните 55 години Паралово 
най-много домакинства през 1971 г. - 92, а най-много жители през 1953 г. - 380.

Когато става дума за промените в броя лили от селото си и станали работнически дай). Атанас Радев
на хооата в това село началото на 70-те семейства в градовете. Най-много преселии- 2), Пс, ьр Христов
годГиТфаГчн^ГпериоТмеждУ “въз- ци от Паралово живеят в Скопие. Белград, (8, <хг тя* трима мла-
хода и падението”. Дотогава броят на дом- Ниш и други по ма ^ д общипската цау д0бр„ Величков —-----чани са си купили съвременни електроуреди.
акинствата се увеличава непрекъснато От Р г са,ш., „ Алек- (6 от които 2 учени- ПЖЛ0ВСКИЯТ отбоРник Всяка махала има водопровод и във всяка
(1948 г. - 63, 1953 г. - 67, 1961 г - 70... а скулщшта Бс  ̂ Ангелов ̂ еСксА—Д’>Р къща е въведена чиста планинска вода. През
ороят на жителите или се увеличава, или сандров у « махали. в махала (сам . млад, „еже- лятото започна телефонизация на селото, в
“ “движи” около посочения максимум жител « ЖИВеят семействата на нен), Димитър Дои- началото на която бяха инсталирани 5 те-
(364, 378, 340...). Оттогава насам обаче и Велинов (2 члена) Симеон Кос- чев (7, от тях 3 млади и 2 ученика) и Стоядин лефонни поста. Няколко селяни имат моби-
броят на домакинствата, и броят на жи- ^ 2 ( Стапка Кос. Тасич (4, 0т които 2 млади, неженени). Ма- фони, В селото работят 2 частни магазина,
телите намалява непрекъснато. През 1981 Т'"™' , Симеонка ма„0Ва (сама), хала Лилии дол: Павлина Христова (4 члена, Владимир Станоев, Методи Христов, Евс-
г. домакинствата са 77, а жителите 258, в ’ (сама) Зоран Велинов (3, от които 2 млади и 1 дете), Станка Таскова трати Костадинов и Стоян Николов казват,
едно десетилетие по-късно в селото има 59 мл ‘ ||еженен) Добри Стойов (6, две (2), Драган Тасков (2), Иван Спасов (4, от тях че в тяхното село почти е спряла миграцията,
домакинства със 144 жители, а през 2002 г. * Илиев (5, от тях 2 млади). 2 млади, неженени), Георги Симеонов (5, от понеже в градовете сега се живее по-трудно,
само 34 домакинства със 133 души. Нега- " * I Страц)к'0 Георгиев (6, от които 3 млади, неженени) и Стоянчо Госпо- Те обаче подчертават, че за задържането на
Дивната тенденция не е прекратена, така 2 ученика и 2 млади), Тачко Велинов динов (сам). Пет са семействата в махала Ра- хората по селата е необходимо държавата и
че броят на параловските домакинства и „ лва„а млади), ТомиславВелинов (3, един дойковци: Добри Богоев (4, от които 2 млади общината да намерят решения за проблемите 
жители днес е по-малък в сравнение с ^ д‘“”же1|е V'най-многолюдното семейст- неженени), Младен Радойков (4, от тях 1 при продажбата на добитъка, както и да сти- 
данните от миналогодишното преброява- а0ЛавД^ахала Село и в цялото село е семейс- млад, неженен), Асен Радойков (сам, старец мулират земеделците и животновъдите^ От 
ме. -гвото на Баска Здравковска, което има чак на 96 години!), Иван Тодоров (6 члена, от Ловното дружество в Босилеград очакваме

Както и в цялата община, така и в Па- член™ Освен това перспективно домакин- които 2 млади и 2 деца) и Боят, Богоев (2). помощ в борбата с вълчата напаст защото 
ралово основна причина за обезлюдяването е „„о ® централната параловска махала жи- Накрая ето и семействата в махала Припор: ако не изгоним вълците, всички ще бъдем 
Рязката миграция на населението. След като ™°' ® "“ейш-вата на Кръсто Оганоев (2 Асен Стоянов (сам), Йорданка Стоименова принудени да продадем овцете, казват пара- 
-авършвали училища и занаяти, младите па- члена) Методи Ников (2), Иван Ников (сам) (4, от тях 1 млад, неженен), Начо Кирилов (4, ловчаните.
Раловчаии се настанявали на работа във вът- Петрунка Никова (сама). В махала Иван- от които 2 млади, неженен и), Стоян Николов - Кр
Решността на тогавашна Югославия. И не- ковци живеят следните 7 семейства: Станка (2), Милан Николов (3, от тях 1 млад, не- Богослов ЯНЕВ
малък брой земеделски семейства се изсе- николова (5 члена, от които двама млади и 2 женен) и Вене Аначков (2).

е имало

I*
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роеж се запазва нормален. Лекарите уста- 
повяват простатния аденом чрез дигитал- 

ректално опипване (вкарване на защи
тен с ръкавица пръст в задното черво). 
Това претърсване допълват с ултраз- 

на жлезата. В първите два

Фелдшер Леко5дребосъци от билковата спицерии на
НО

Само да не си мушко вучни силуети 
начални стадии аденомът може да се но- 
тушва с чаеве от конопено семе, семе от 
тиква, листа от мечо грозде, корен от 
ветрогон, кора и листа от турска леска, 
корен от репей и др. Те премиват бъб
реците и мехура и улесняват извикването. 
В най-напреднал стадий аденомът се ле
кува със съвременни средства и начини 
(“продухване”, катетеризация, лазерно 
унищожаване и свапорация, замразяване 
и пр.).

При запустяваме адномът се превръща 
в злокачествен аденокарцином (гръцки 
кагс!по5-рак; канцер). Дали тези опасни 

сбъднали най-сигурно се

лсб. Та що? И дом си исмашс миру. Прос- 
таде да спи, почивам га йош по-чссто под- 
каруйеше и редко кз.га да устиска до 
пукалото без узиут да пс щърцие мочку. 
Нийедна болест Псшу пейе повече 
съсипувала од овова зорлс мочанье... Ку- 
равте животе!... Ка осети да йе докарал

Кво йс кьоркуш?
Къоркуш йе капан за рибе. Рибете се 
подлъжу, увру у ньега, а после ни- 
кьико не могу да се измъкну. Преди 
Вторуту Петко беше кьоркуш за 
нете. Даменмайстор първо качество.
Ка се намерачи, ял с поглед Рудолф [(.,ра до дувара Пеша къндиса да отиде у 
Валентино, ял с каднвен глас Тнно амбулаториюту. Доктор Данп га прегледа 
Роси, ял с ред цифкъе-ред сълзе - она и рече: "Вата Псшко, не рой сс, кудо йс

текла вода па че протече!
Коментира Леко.
Между повечето горести, които гнетят 

старите хора особено непоносима с уис- 
талонье с опету палатку напред, ни Р т„ (лпТи„ски РК08ТЛ-
най-гьиздавнте овицерйе от казарму- ТдП=ПРЕдхоДМИЦЛ; РКОпред; 8ТЛ- 
ту да му приду. А Пешко беше само ■ш$=положе,шо). Простатата е жлеза с 
финанс...

Куравте животе!
Еле, мину време, лъга баба долъга. Пеша „а кестен> Обхваща шийката на пикочния 
наби осамдесе и охохо, остаде неоженьен МСХур и началото на пикочния канал, 
и се превърну у окьелавелог, ощърбелог, цазад опира върху правото черво, 
окльембасеног шмокльу. Лицето му се Роля „а простатата е да излъчва 
ущави и ишара с ръджу. Челик-Пеша заи- рет% коПто в момента на изхвърлянето на 
рилнча на иачавру, на кьирливог и смърд- семенната течност (еякулацията) се смсс- 
льивог смъкльу... Около пладне че се нов- ва с пея облекчавайки придвижването на 
лече у кърчму да сърбие чорбицу. Отпър- сперматозоидите и оплождането. На ста- 
во Калифорния, цупка ногупредногу и ри ГОдини, към шестото десетилетие, при 
подсвиркуйе. Па ка му одйеднуш загусти и всичкп мъже - у някои по-силно, у други 
од зор не стигне да зажди ни зад наи-блис- по-слабо - простатата постепенно нарас- 
куту порту нело све умокри убъзделете 
панталонье. “Бре, Пешо, човек ли си скот 
ли си та примочуйеш капийете; барем од 
децата да те йе срам. Он жмирка гузън и 
кьути. Женете немаю абър кьиква напаст 
га йе сполетела. Маши да излази осим за

же-

че си легне на брашно. На ония нье-
гови шандор-мустаци, очи лъскаве 
садже, накьилену козирку, брич-пан-

промени са се 
установява чрез хистопатологичен анализ 

мръвка простатна тъкан. Използва се 
специална микроскопична техника и се
ма

вътрешно отделяне, присъща изключи
телно па мъжкия пол. По форма прилича утвърждава дали клетките са останали 

нормални или са се превърнали в ракови. 
Разбира се, прилагат се и други спомага
телни методи, биохимични и пр. Днес при 
лекуването на аденокарцинома се упра
жняват предимно нежестоки хирургичес
ки методи (например, трансуретална ресе- 
кция-частично изсичане; орхитомия=кас- 
триране и даване на медикаменти, поту- 
шващи действието на мъжкия полов хор
мон). Много важно е да се провери дали 
раковите клетки са се разсеяли и вгнез- 
дили в другите органи - белите дробове, 
скелетните стави, бъбреците, черния 
дроб-

Строеж на мъжката полова система.
1. тестис, 4. семенна торбичка; 5. простата; 
7. пикочен мехур

ускоряват, шуркането е все по-тънко и с 
прекъсвания. Останалата в мехура пикоч 
става хранителна среда за развитие на 
болестогворни микроби. Накрая волево
то изпикване се прекратява, а пикочта 
продължава спонтанно да се изцежда на 
капки...

Хипертрофираната, еднообразно уго
лемена простата преминава в доброка
чествен тумор аденом (абепота рго$1а1ае; 
гръцки ас1еп=жлеза; ота=окончание за 
означаване на тумор), който се отличава с 
възловитост, обаче клетъчният му ст-

сек-

тва (хипертрофира), натиска пикочния 
мехур и стеснява пикочния канал. Из
хвърлянето на урината (пикочта) се зат
руднява. Тъй като простата продължава 
да се увеличава, изпиквапето се превръща 
в изтезание. Пикочогонните повици се

Ф-р Леко 
(Протокол: С. К.)

Розова вода
Розовата вода е древна Х|)Ш И ЛШфСТЕО

Водоравно: 1. Потомък от смесен брак на Отвесно: 2.20 и 16 буква. 3. Политура. 4. 
бели и негри. 6. Мъжко име. 14. Католи- Коралов остров. 5. Основа на сграда. 7. Иван 
чески свещеник. 16. Раса. 17. Река в Сибир. Попов. 8. Животно с широки разклонени 
19. Жилещо насекомо. 21. Част от игра на рога. 9. Едра граблива птица. 10. Въртящата 
тенис. 22. Политура. 24. Който е завършил се част на електромотор. 11. Пъкъл. 12. По- 
Л1едицински факултет. 26. Ловене на дивеч, дарък. 13. Които знаят много езици. 15. 
28. Страна в Азия. 30. Страна в Близкия Сръбски поет. 18. Малка рекичка. 20. Евре- 
Изток. 32. Течение в музиката. 34. Силен йски свещеник. 23. Град в Колумбия. 25. 
конски бяг. 36. Дървена тръбица за лула. 38. Отстъпка от продажната цена на стока. 27. 
Тодор Ангелов. 39. Град в Източна Хър- Волята на гласоподавателите, изказана чрез 
ватия. 41. Нататък. 43. 15 и 17 буква. 45. В гласуване. 29. Американски актьор. 31. Шо- 
скандинавските поверия — свръхествест- коладов крем. 33. Град в Пакистан. 35. Отвор 

същество. 47. Голям балкон, веранда, на кожата. 37. Мярка в златарството. 40. Вид 
49. Мярка за тегло и маса. 51. Името на превозно средство. 42. Страна в Африка. 44. 
певеца Исламович. 53. Черногорски писа- Подчинен човек 46. Красив (сръб.). 48. Сед- 
тел. 54. Баскетболен отбор от Никшич. 55. мата нота. 50. 14 и 15 буква. 52. Един 
Сложен уред (мн.ч.). предлог.
КрЪ СГГ О УЛ ОЕИ/1 1\с\7ЯО

Съставил: Драган Петров

ароматична подправка и одо- 
рант. Употребявана е от елини, римляни, особено от ара
бите. Тогава тя се е получавала по твърде примитивен 
начин. Днес е страничен продукт при получаването на 
розово масло. Най-доброто етерично масло от рози в цял 
свят е българското. То се добива от казанлъшката роза. Тя 
произхожда вероятно от Сирия, отглеждана е особено много 
край Дамаск. Розата е пренесена у нас от'турците. Като 
промишлена култура тя започва да се отглежда в България 
от XVI! в., и то особено добре в Казанлъшката долина. 
По-късно тази роза е пренесена в СССР, Франция и др. В 
нейните венчелистчета се съдържат 0,06% етерично масло, 
флавоноиди. Освен казанлъшката у нас се култивира и 
бялата роза. Тя съдържа по- 
малко (0,03%) етерично мас
ло, но е устойчива при суров 
климат и болести. От нея 
също се добива розова вода 
при дестилация на етерично 
масло. Ароматът на тази во
да е по-слаб. У нас се кул
тивират червената и розова
та роза, но в твърде ограни
чен мащаб. От тях също се 
получава розова вода, която 
има качествата на тази, по
лучена от бялата роза. Във 
всички води от рози има сле
ди от елеоптени(алкохолите 
цитранелол, гераниол и др.), на които се дължи ароматът 
им. Срещат се и неароматни стеароптени, които обуславят 
лечебните им свойства.

Розовата вода потиска развитието на болестотворните 
микроорганизми, действа леко слабително и слабо успо
кояващо върху нервната система. Розовата вода се използ
ва в българската кухня за ароматизиране на кремове, ни
шестени произведения, сиропи и др. Използва се в произ
водството на някои сладкарски изделия. В българската на
родна медицина розовата вода служи главно за компреси 
при възпаление на очите, за гаргара при заболявалия на 
устната кухина и гърлото.

Розовото масло и розовата вода се фалшифицират с те- 
реше (гераниево, пеларгониево масло) и терешеена вода- 

азпознават се, като се действа със сярна киселина. В 
случаи на фалшификация розовата вода започва да мирише 
неприятно от разпадането на гераниевото

вено
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Бар. 19. Ин. 20. „Борели”. 21. Пура. 22. Бара. 23. 
Ко. 24. Ад. 25. НН. 27. „Раба". 29. Сара. 31. Еос. 33. 

1. Карат. 5. Милена. Ю. Марин. 11. Малави. 13. Лира. 35. Лозе. 37. Рато. 39. Накани. 41. Не. 43. 
Илок. 14. Комита. 15. Па. 16. Син. 17. Каруца. 18. Марадона. 44. Мак.

Решение на кръсшословшшши 179 - Водоравно:

масло.



Спорт- Малки обяви . _
Т2декември ШЗ 1 1

След^фая на есенната част от първенство на Нсьз
Определени са предварителните групи за 
следващото световно първенство по 
футбол________________________________Най-слабият сезон на „Балкански”

Безславно завърши есенната 
част от първенството на Нишка през есенния полусезон 
футболна зона за ФК “Балкан- ..Балкански“ е изиграл 16 мача - 
ски”. Един от най-старите спорт- 6 победи, две равни срещи и 8
» К0ЛеК™В" В гРада с п04™ Гб7спе^ГеГтеР1Гточки9бяха
шестдесетгодишна традиция от- достатъчни само за 12 място 
беляза най-слабия полусезон

Сърбите с испанците, 

българите с шведите
1. Даъсмц
2. П уковац
3. Мрамор
4. Радничкп
5. Омлидкнац
6. Мапредак 
1. БудуКност

« И 4 в 41:11 37
16 11 2 3 51-21 35
16 9 5 2 29:19 32
16 6 5 3 34:24 29
,й 8 2 6 2»«0 26
16 7 3 6 29:16 24

... 16 7 3 6 35:23 24
8. Младост (М) 16 7 2 7 28:29 23
9.1астре6«оГ1. 16 6 3 7 26:25 21
10.Ву<ювик 16 6 3 7 19:27 21
П.Луиши 16 6 2 8 23:25 20
ПБмшки 16 6 ' 2 8 29:35 20
13.3ем.ъорадвик 16 5 1 10 20:41 16
14. Младост (0) 16 4 3 9 1 М4 15
15.06илиЬ{-2) 16 4 3 9 1903 13
16. Сттр.ьмг(-1} 16 3 5 8 1608 13
17. Жсл>у ша

На церемония във Франкфурт тези дни бяха определени евро
пейските квалификационни групи за следващото световно първенство 
по футбол, което ще се проведе през 2006 година в Германия. 
Представителният отбор на Сърбия и Черна гора попадна в седмата, а 
националният тим на България в осмата предварителна група.

Съперници на “плавите'’ са националните отбори на Испания, 
Белгия, Босна и Херцеговина, Литва и Сан Марино. Испанците, които 
бяха обявени за водачи на групата, са традиционен противник на 
сръбско-черногорската репрезентация в предварителните състезания 
за Мондиала. Двете национални селекции бяха в една и съща 
квалификационна група и за Световното във Франция през 1998 г.

Най-добрите български футболисти ще се борят за участие във 
финалния турнир на Световното първенство в Германия с отборите на 
Швецйя (водач на групата), Хърватия, Исландия, Унгария и Малта. 
Българите и хърватите бяха съперници и в квалификациите за Евро 
2004 в Португалия.

в
класирането. На домашен терен

дългата си история. балансът е следният: 9 4 2 3 16:13
Причините за това са много (+3)” 14точки-Катогост:7 20 5 

’ 13:22 (-9) и само 6 точки.

в

има и субективни, и обективни. .***
Финансовата ситуация е много Недоволен от работата на 
лоша - недостигат пари за най- Спортния съюз на Димитровград, 
основните дейности. Вече две го- § вБалкански" от Нова година 
дини в НФЗ се състезават два от- н*ма Да е член на тази асоциация 
бора от Димитровград - “Балкан- 
ски и Желюша . Това е голяма

Ь 2 2 11 1&36 8
Таблицата на НФЗ без резултата от

„ ___ „ _ срещата "Долевац" - "Желюша" 3:0грешка, която час по-скоро тряб- клуба, а останалите фигурират (служебно)
ва да се премахне. Би трябвало само на 
хората от двата отбора да седнат години

хартия. В отбора дълги 
не се работи сериозно с 

на една маса, да се договорят и да младите категории, така че от- 
направят един отбор, много по-

За “Балкански” идва трудна 
борът напоследък едва “кърпе- пРол®тна част от първенството, 

представителен и по-силен, от ше” едииадесеторка. Главната за която трябва да се подготви 
добри и опитни футболисти, а от работа пада на плещите на ста- много по-сериозно и да направи 
останалите да се сформира друг рите футболисти, които не могат поне 5'6 попълнения. Защото мя- 
отбор, който ще се състезава в още дълго време да играят. Те от стото на отбора е на върха на

таблицата, пък и зрителите ис-

Решение на дисциплинарния съдия на ФС РИС

Драконовски 
наказания за 
желюшани

отбор Бане Гюров. Те са отстране
ни от футбола за период от една 
година, докато вратарят на желю
шани Синиша Младенович няма да 
може да играе шест месеца. Мачът 
е регистриран със служебен резу
лтат 3:0 за долевчани.

Драган Дончев заяви пред жур-

“по-долна” дивизия. години нямат заместници и ако се 
И ръководството на клуба е появи някой, той е само талант, 

спаднало до един човек - Йован но не и школуван, оформен иг- 
Ружич, който е председател на рач.

кат да гледат качествени мачове.
След като мачът от 17 кръг от 

първенството на НФЗ между от
борите на “Долевац” и “Желюша” налистите, че ще се оттегли от фут- 
бе прекъснат, дисциплинираният 
съдия на ФС РИС Новица Груич взе 

да накаже треньора на 
Желюша” Драган Дончев и него

вия помощник Драган Йовичич, 
както и най-добрия игач на този

Д. с.
бола.

“Желюша” ще обжалва решени
ето на Груич. От клуба съобщиха, 
че обмислят и да се оттеглят от ли-

Изборно събрание на ФК 
„Желюша"_____________

УНДП подпомага ФК 
„Младост”

шение
гата.

Д. с.Драган Дончев 

е новият 

председател

„Пескара" ще бъде 
оградена -0 *На 11 декември 2003 година се навършват 

ЧЕТИРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ от преждевремен
ната смърт на нашата мила майка и сестра 
ПАВЛИНА ЦВЕТКОВИЧ 
по баща ВЕЛИНОВА

от Радинац край Смедерево 
С много обич, болка и тъга се прекланяме 

пред светлата ти памет!
Ош опечалените: дъщери Сузана и Сандра, 
брат Славко, сестра Миряна и семействата

кг
уй, Р '

Във футболния клуб “Младост” усилено се ра
боти върху изготвянето на проект за поставянето 
на ограда около Спортния център

След консултациите с представителя на УНДП 
в нашата община във ФК “Младост” са взели 
решение да изготвят проект, за чиято реализация 
ще бъдат подсигурени средства от УНДП. 
Работите изцяло ще извърши “Младост”.

Все още не е изчислена стойността на проекта, 
който включва ограждането на спортните терени 
с площ около .1200 м . Запланувано е върху 
предварително изградената бетонна основа да 
бъде монтирана метална мрежа с височина 1,80 м.

В босилеградския спортен център в момента не 
съществуват подходящи условия за спортуване. 
Няма питейна вода, а през терените минават коли 
и трактори, по тях пасат домашни животни и пр.

П.Л.Р.

6-
През средата на миналата седмица в Жел

юша се проведе извънредно изборно събрание 
на ФК “Желюша”. Досегашният и.д. председа
тел на клуба Драган Йовичич замина в казар
мата и се оттегли от този пост. За нов пред
седател на ФК “Желюша” е избран Драган Дон
чев, досегашен треньор на отбора, а за подпред
седател - Топлица Джорджевцч, директор на 
предприятието “Кожара”. За нови членове на 
Управителния съвет на клуба бяха избрани 
Драган Йовичич, Данило Воинович, Слободан 
Стоицев и Райко Георгиев, а за секретар - Мики 
Стефанов.

т
им

Тъжен помен
на 16 декември 2003 година се навършват 40 

ДНИ от смъртта на нашия мил и непрежалим 
съпруг и баща
ЗАХАРИ ВАСЕВ 
(15.02.1943-07.11.2003) 
от с. Радичевци

Каним роднини и приятели на панихидата, 
която ще бъде отслужена на 16 декември от 11 
часа па гробищата в Радичевци.

Никога няма да забравим твоите добрини и 
вечно ще пазим в сърцата си хубавите спомени за теб.

Почивай в мир!
Опечалени: съпруга Славииа и синове Петър и Бранко

Д. С.

Денис Йованович е един от 
най-талантливите футболисти на 
„Младост" от Босилеград______

любов към спорта. Добре си разпределям времето, 
така че
тренировки, казва Денис. „

Той е единственият футболист на “Младост , които 
през последните два сезона не е пропуснал пито един 
мач. Треньорът Георги Георгиев с удоволствие говори 

- Всеки треньор желае да има в отбора си* 
футболисти като Денис. Със своята изключителна 
дисциплинарност и хладнокръвие в играта той вдъхва 
необходимата сигурност в нашата защита, подчертава 
Георгиев и добавя, че с пожертвователните си стар
тове Денис неведнъж е осуетил противниковите на
падатели в наказателното поле па босилеградския
отбор. -

Още от малък Денис редовно участва и победжава 
турнирите по малък футбол, които организира през 

лятото ФК “Младост”. Отпреди две го
дини се състезава на сениорските тур
нири за отбора на “Градска”, с който вече 
е спечелил две втори и две трети места. 
Надява се, както самият той казва, че 
през следващото лято тимът му ще триу
мфира на турнира, понеже в този отбор 
играят и съотборниците му Борис Чипев 
и Владица Владимиров.

Като връстниците си, 
гледа мачове и филми и да слуша рок

винаги намирам време и за учене, и за

Гранитна стена 

пред
противниковите
нападатели

за него. На 16 декември 2003 г. се навършват 40 ДНИ 
от смъртта на нашия скъп брат и вуйчо
ЗАХАРИ ВАСЕВ 
от Радичевци

Твоето голямо сърце беше изпълнено с 
рена обич за нас. Обичаме те! Почивай в мир! 
Сестра Винка Костова, Племенник Велимир 
и семействата им

иск

на

* Йованович е единственият _ 
футболист на „Младост”, които 
през последните два сезона не е « 
пропуснал нито един мач

Зелената фланелка на “Младост с но
мер 4 вече две години е резервирана за 
талантливия халф Денис Йованович. Той 
е роден на 23 февруари 1987 година. 
Освен с безспорния си талант, Денис се 
отличава и с голяма сърцатост, дисцип
линарност и отговорност в играта. Същи
те качества притежава и вън от стадиона. 
Ученик е в трети клас на тукашната 
гимназия. Денис е пълен отличник, а в 
училището казват, че е най-добрият уче
ник на своя випуск.

- Когато в човека има любов към 
нещо, нищо не му е трудно, казва Денис. 
Обичам и други спортове, но футболът за 
мен представлява повече от обикновена

Тъжен помен
На 16 декември т.г. се 

навършват 2 ГОДИНИ от 
смъртта на нашата мила 
майка
РАДКА ДИМИТРОВА

На 18 декември т.г. се 
навършват 5 ГОДИНИ от 
смъртта на нашия мил брат

и той обича да

музика.
- Въпреки че в нашия град не същес

твуват възможности, младите все пак 
трябва да се стараят да упражняват спор
та, който представлява много по-добър 
начин за развлечение от задимените бо- 
силеградски кафенета, казва Денис Йова- 
нович, който е голям феи на белградския 
“Партизан”. П.Л.Р.

НИКОЛА ДИМИТРОВ 
(1946-1998 г.)

Спомените за вас винаги ще живеят в сърцата
ни.

Ош Мира и Буба
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Сува паметШоля, 6$ докакнпе плитката памет иду под ру- 

ми се учини ба-Седим си тека и си мислим: брей, да не се 
за да ду изборйе, не би знаяли дека тия народ йе 

Я погледайте само колко
кье, ама са

Предизборен
маскенбал

бата има право, та си закьута.Хага, тамо е нашето прави
телство...” чиста сува памет.кгггкйвта ~ —,от.. ™

срам ли, не сакаю «а се излагащ ™ коминьете на вабрикьете може да иропуше,
,ЛК<1',сдно м” а да изветия закасал народ само да не отресемо тея чужде инвестицийе с 

прав пут? Съга пред изборйете видим дека койе ни маме еве повече от десет године кико 
стк знайе по йедън пут кико да се измъкнемо овчар овце с празну горбу... 
от калшцето у койе смо се заглибили, па ка -Манчооо, бре! Айде, пладне стану, стоката 
съберем све и одузнем после - истина йе чека. Замързну ли това твойе дърто дупе, та не 
путиша колко очеш, само трсбс некой да може да се дигнеш....
засуче о у к а в е ° -Я си вързуй йезикат! - не изтърпе я. - Кико

Нали пустата вотсля йс само йедна за ютре че знайем за кога да гласуйем ако не 
Огари-бащу, а толкова кандидати. Нийе смо и изслушам свите и свакога кво че напрайи кига 
зависчийе, па ако не изберу мене, че найдем га изберемо. Я ли съм винован що имамо тел
ето начина после да му турам съплиткье, та да кова суву памет и що свите съга орате тека 
сс изложи и да докажем на тия народ дека йе паметно!?
погрешил що нейе мене избрал. Тъгай сувуту -Па че ти кажем: све су това опашате лъже 

упрегну да дърпаш на триста стране да се грабне големият кокал, да се седне у 
вой йе гайле що държавната кола све Големуту вотелю, а после...

-Ама човеци обещаваю све убаве работе!

Гледай ти чудо невидено -
съга

През този предизборен де- Предложение 
кември най-търсената стока 
на пазара в Сърбия са агне- Тартггс избори сс провеждат 
шките кожи. Купуват ги, не най-често през декември, редно е 
питайки за цената, вълците, този месец да бъде провъзгласен 
лисиците, чакалите, хиените и 
останалите политически зве- ИЛЮЗИЯ 
рове.
Типична гордост

Някои партии и коалиции 
се пъчат с листите си, в които

Тъй като в Сърбия парламси-

за се&он па лъжата. па
на

На 29 декември вечерта ули
ците в Босилеград и Димитров
град са пълни с весели, радостни, 
щастливи хора. Музика ехти, фо
йерверки пъстрят нощното небе. 

фигурират като водачи или Всички чествпт голямото сз,бит
ката “видни” кандидат-деиу- ие: „ай-сетие българското мал- 
тати хагски затворници и ли- цииство има “едно чудо” депута- 
ца, обвинени от Международ- ти в сръбския парламент! 
ний трибунал.

Това е типична гордост от на- дизбореи сън.
Събудете се! Това е само ире-

памет сви
родната мъдрост, според която 
"някои” се гордеят с това, от кое
то умният се срамува.
Тамо далече...

к. г. и ич не
повече затъваю у тресавището. Теквия смо си 
нийе: да липше на комшиюту волат, я немам Па и половината от това що орате да се нап- 
корис, ама он че има щету! райи па че буде по-арно от денъска.

—Манчо, нема ли най-после да се одлепиш -Айде-айде, барем ти знайеш кво су празна 
от тия телевизор у да нараниш стокуту!-сепну обещания. Йоще кига си ми обещал, па сваку 
ме бабата. - Не омързну ли ти да слушаш тея вечер гледаш да измърдаш, а кига те подпи- 
опашате лъже свакьи дън? Еве размилели су там, ти се прайиш на глувога...

-Слушай бабищерняку, изборйете несу кико

Демокрация по 
царибродски

- Знайеш лн, брат мн, кво йе 
демокрация? - пита един цари-

на "патриотичните сили” и бродски пенсионер
- ?!?

Ако се сбъднат надеждите
колегата си.

прогнозите на някои агенции 
за проучване на обществено
то мнение, след извънредните ти у майнуту, а ти си вървиш куде

си си пошъл!

- Това йе кига пекой те изпра- се по народат да га баламосую, докига некой 
не се намърда у Големуту вотелю, а после сви оная работа 
да си траже пролуку!

Друг пут би срезал бабуту дека изборйете пре....ку?
-Айде де, кой те излъга!!!...Не личе ли Ти напарламентарни избори ще 

бъде най-нормално за химн на 
Сърбия да бъде избрана пе
сента “Тамо далече, далече в

(По идея на Сава Иванов ош 
Горна Невля) несу мачешка кашльица и дека дългата коса и Манча

А.Т.

Нйшенски|ис?9рййки

Утеха
Журналист от нашето малцинство на “климакте- 

рична” възраст почувствал една сутрин, че може би 
ще успее да зарадва съпругата си в леглото. Започнал 
със “заканителни” обещания, надявайки се, че това 
ще вдигне куража му и че най-сетне ще се отчете при 
по-хубавата си половинка. Ама... лабава работа!

За да спаси положението, той започнал да прилага 
разни милувки, целувки и други “знайки” от богатия 
си опит, но и те не помогнали. В спасителната “опе
рация” се включила и жената с терковете от 
собствения си опит, обаче не могли да събудят “юна
ка от дълбокия сън. Колегата се проснал на леглото 
със съсипано самочувствие и започнал да псува и 
проклина живота.

- Е, защо се ядосваш толкова... - с умилен глас се 
опитала да го утеши съпругата. - Това си е нормално, 
защото едно на друго ние сме над 100 години!

К. Г.

Злободневна “караказан”. Ние сме тия, които ще поведат 
Сърбия към благоденствието
какъв е този

Сериозен въпрос - духовит 
отговорСпасители на социалистическия жи

вот, Китай, Куба и Зимбабве! - перчи се представителят
Вратата на Републиканската избирателна комисия, на- ЛСВИТе сили с лисга от 250 преоблечени лъжци и крад- 

речена РИК, се отвори с известно закъснение...
- Абе, идиот, знаеш ли, че заради теб Сърбия ще за

къснее в Европа, където ще я отведем, след като отново 
вземем властта! - крещи представителят на демокра
тичната опция, предавайки листа с 250 гении, които ще 
прокарат пряк път за демократична Сърбия.

- Стойте, предатели, това не е гише на ЦРУ... А там, 
където искате да отведете Сърбия, ние вече имаме свой 
човек. Сърбия няма да мръдне наникъде, докато сме ние!
- реве радикалският избраник, предавайки листа с 250 
патриоти, които ще закопаят Сърбия там, където й е 
място.

- Прави са десните ни братя радикали. И ние вече 2 
години имаме свой човек в Европа и много добре знаем

Какво не бих 

направил никога?
- Монархията е последният шанс на Републиката 

вземем властта, Негово величество
и щом

престолонаследни-
къг ще стане президент! - иадвиква се представителят 
монархистите, подбутвайки листа с 250 принцове 
цеси.

на
и прин-

Когато дойде редът на борците за самостоятелна 
Сърбия, служителят зад гишето обяви 
Последваха остри протести...

- Извинете, тук ли се продава хляба от брашното 
са отпуснали от държавните резерви?...

- Абе, махай се оттук, бабо! - отсече ядосаният предста
вител на гражданската опция, стискайки листа с 250 
борци за човешки права.

Никога не бих размахвал сабя срещу мухите 
около мен, защото е стопроцентово сигурно, че не 
бих подсякъл крилете на нито една от тях!

(С този отговор на посочения въпрос на- 
поет Милорад Геров е спечелил първа 

награда - тридневен пансион за двама в хотел 
Лозовичка чесма” - на конкурса на Радио 

Белград за най-духовит отговор на зададен 
въпрос)

пауза за закуска.

шият,което

Ранко Пивлянин

Основател: Народна скупщина Вестник на българите в Сърбия 
на Република Сърбия "

Издава: Издателство "Братство"
Кей 29 декември 8

ВД: Ьга{51уо@теЦ|ап1з.пе!
в, Петър Рангелов,


