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Вестник за българите в СЧГ Първият брой излезе на 15 юни 1959 г.

впит Редко явление на олимпийската стълбица

Сръбкиня и българка заедно на ОлимпРасим Ляич, министър за 
човешки и малцинствени 
права____________

Рядко явление в историята на олимпийските игри беше наблюдавано в началото на 28-та олимпиада в Атина: сръбкиня и 
българка едновременно бяха на олимпийската стълбица. В дисциплината стрелба с пистолет от 10 м Ясна Шекарич взе 
сребърния, а Мария Гроздева бронзовия медал (в средата е победителката от Украйна). Малко по-късно Гроздева стана и 
олимпийска шампионка по стрелба. (ОЛИМПИЙСКАТА ПАНОРАМА Е НА Стр. 12)

Ще пристигне
само още един 

обвинителен акт
Тези дни Трибуналът в Хага стана 

отново основната тема в Сърбия. Почти 
никой - от политиците до най-широката 
общественост - не е равнодушен към 
посланията, които светът ни изпраща и 
които се тълкуват различно. Но незави
симо от становището ни към този съд, 
всички си поставят въпроса докога ще 
пристигат обвинителни актове за сърби.

Председателят на Националния съвет 
за сътрудничество с Трибунала и минис
тър за човешки и малцинствени права 
Расим Ляич твърди, че според негови све
дения в нашата страна ще пристигне само 
още един обвинителен акт. Но освен това, 
че не става дума за редовен полицейски 
или военен офицер и за събитията в 
Косово и Метохия, той не съобщи кого 
търси съдът.

“Тук всичко ще приключи. Останалите 
обвинения, за които се говори, не се 
отнасят за сърби. Една част от тях са пов
дигнати срещу албански терористи, които 
са извършили злодеяния над сърбите през 
1998 и 1999 година “, твърди Ляич.

Министърът не отговори на въпроса 
докъде се е стигнало с преговорите за че
тиримата сръбски генерали, но подчерта 
следното: “ Първото условие, което ни на
лага международната общност, е да пре- 
дадем Ратко Младич. С решаването на 
този проблем ние ще решим нашите 
отношения с Хага. Без това проблемът 
няма да може да бъде решен, а ще про
дължава
евроатлантическите интеграции.
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Местните избори в Босилеградско и Димитровградско

'Изборите на 19 септември може би са последният шанс в местната власт да бъдат избрани хора, които освен от 
дребно сметкаджийство, разбират нещо и от креативна и отговорна политика, за да могат да сложат началото на 
процес, обратен на тоталното пропадане на нашите краища

Макар че от честото избиране па ире- започна да пи омръзва и самата дума из- или коалиции ще спечелят най-много мес- 
зидснт и депутати в Народната скупщина бори, нова изборна треска започна да тре- та в местните парламенти и кои канди-

се нашите общини още от деня, в който дати за кметове имат най-добри изгледи 
председателят на Народната скупщина да оглавят общинските администрации. 
Предраг Маркович обяви датата па мест
ните избори. За съжаление, обяснението наторики и обещания обаче не би тряб- 
за този "феноменален” факт е страшно: в вало да се загуби най-важният въпрос за 
нашите общини добрите позиции в мест- бъдещето на нашите краища: какви хора 
пата власт са почти единственият начин за ще бъдат избрани в органите на местното 
решаване на лични и семейни проблеми, самоуправление? Защото изборите на 19 
дори и за забогатяване. Затова общинс- септември може би са последният шанс в 
ките организации на "едното чудо” пар- местната власт да бъдат избрани хора, 
тии веднага започнаха да съставят листи с които освен от дребно сметкаджийство, 
кандидати за отборници и хукнаха да разбират нещо и от креативна и отговорна 
събират подписи за тяхното верифицира- политика, за да могат да сложат началото 
не. Голяма олелия - всички бързат да на процес, обратен на тоталното пропа- 
изпреварят конкурентите, защото мерк- дане на етническите територии на бъл- 
лиите за постовете във властта станаха гарското малцинство, 
комай повече от опия, които трябва да 
гласуват за тях.

До 4 септември, когато изтича срокът 
за подаване на кандидатски листи, всички 
ще умуват колко партии и коалиции ще 
участват в изборите, кои хора ще бъдат 
кандидатирани за отборници и кои ще са 
кандидатите за кметските постове. След 
това, чак до съобщаването на изборните 
резултати, хоратв ще се питат кои партии

да бъде пречка по пътя към

В джунглата на предизборните комби-

(Информцните за предизборнпта дейност в 
Димитровградска и Босилеградскв община са 

па стр, 2 - 3)
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БабушницаБосилеград

У-От Общинската избирателна комисия съобщават, че досега са утвърдени 4 кандидатури за председател 
на общината, както и 4 листи за общински съветници.
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1от Босилеград; сионер от Горна Лга-на Ветеринарната станция
Иван Йорданов, химически техник, безра- бата; Дане Велинов, 
ботеи от Милевци; Винко Станиславов, ра- машинен инженер от 
ботник от Босилеград; Милачко Митов, Босилеград, 
земеделец от Гложйе; Любимка Миланова, Цветанка Велинова, 
икономист, безработна, от Райчиловци; технолог от Горно 
Неиад Иванов, пощальон от Млекомипци; Тлъмино; Анка Вуко- 
Денча Спасов, земеделец от Горна Ръжана; тич, библиотекарка 
Весна Дойчинова, техник по фармация от от Босилеград; Злат- 
Босилеград; Крум Накев - примариус, лекар ко Глигоров, електротехник от Радичевци; 
специалист-педиатър, директор на Здравния Ванчо Димитров - Иван, строител от Долна 
дом от Босилеград; Драган Васев, търговец Лисица; Димитър Динов, земеделец от Ду- 
от Босилеград; Весна Стоичкова, продавачка кат; Минко Златков, служител от Райчи- 
от Босилеград; Анка Арсова, гимн. учител от ловци; Васил Т. Иванов, металостругар от 
Босилеград; Винко Стаменов, земеделец от Райчиловци; Димитър Иванов-Митко Боя- 
Босилеград; Силвана Васева, домакиня от нчов, шофьор от Райчиловци; Рада Иванова, 
Райчиловци; Зоран Станойков, земеделец от помощен работник от Горна Ръжана, Сим- 
Рикачево; Тони Здравков, земеделец от еон Йорданов, юрист от Босилеград; Зоран 
Паралово и Вене Михайлов, пенсионер от Йосифов, миньор от Босилеград; Зоран

от Рикачево;

Кандидати за кмет на Босилеград са:
Владимир Захариев, абсолвент в Ма- 

шиния факултет, кандидат на ДСС. В момен
та той е председател на ОС и депутат в ре
публиканския парламент от редовете на 
ДСС.
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Миле Миленов, гимн. преподавател по фи
зическо възпитание, предложен от ДС.

Т. Александров

Тоше Александров, педагог, кандидат на
СПС.

Милан Господинов, земеделски инженер, 
предложен от Г17+.

Потвърдени са листите с по 31 кандидати 
за общински съветници на Демократичната 
партия на Сърбия - Воислав Кощуница; Де
мократичната партия - Борис Тадич; Социа
листическата партия на Сърбия; Г 17+ - 
Миролюб Лабус. (Подреждането на имената 
на кандидат-кметовете и на отбориическите 
листи е въз основа на последователността на 
подаването им в ОИК)

Своя отборническа листа, както и кан
дидатура за кмет на общината вече е предал и 
СПО, но до момента на печатането на 
вестника ОИК още не ги е потвърдила.

Станиша Зиновиев, заместник-председа
тел на ОИК, заяви, че комисията провежда 
цялата предизборна компания в съответст
вие със закона за създаване на необходимите 
условия за успешно провеждане на изборите. 
Те ще се проведат в 31 избирателни пункта, а 
гражданите ще гласуват с двуезични бюле
тини, за чието печатане ще се погрижи са
мата ОИК. Той подчерта, че понеже става 
въпрос за местни избори, финансовите сред
ства за тяхното провеждане ще осигури 
самата община.

От ОИК съобщиха, че в работата на раз
ширения състав на Комисията са включени и 
представителите на политическите партии, 
чиито кандидатури за председател на общи
ната и листи за съветници са вече утвърдени. 
ОИК е издала и решения на членовете на 
разширения състав на избирателните ко
мисии, предложени от тези политически 
партии. Според закона, всяка политическа 
партия или група граждани има право на един 
представител и негов заместник както в 
ОИК, така и във всеки избирателен пункт.

До началото на тази 
седмица Общинската избо
рна комисия в Бабушница 
верифицира една листа с 
кандидат-отборници и че
тири кандидатури за пред
седател на общината. Лис
тата е на Общинския съвет 
на СПС и в нея са включени 
имената на 37 изтъкнати 
членове и симпатизанти на 
партията. Първи е 54-го- 
дишният Славолюб Мила- 
динович, гимн. препода
вател от Бабушница. В лис
тата има и 6 кандидати за 
отборници от нашето мал
цинство. Кандидат на СПС 
за председател на Бабу- 
шнишка община е настоя
щият председател на ИО на 
ОС Зоран Спасич, който е 
роден през 1956 година и по 
професия е дипломиран ст
роителен инженер.

Коалицията на ДСС и 
СПО предложи за предсе
дател на общината 48-го- 
дишния лекар Драган Кос- 
тич-Коста, коалицията на 
ДХСС и Социалдемокра- 
тия предложи 44—годишния 
дипломиран икономист Зо
ран Филипович, докато ДС 
предложи 37-годишния 
икономист Саша Стамен- 
кович, собственик на фир
мата "Югинженеринг”.

Както узнахме от лидера 
на клона на ДСБЮ в Звон- 
ския край Иван Таков, тази 
партия ще излезе на мест
ните избори в коалиция с 
"по-малките” партии в Ба- 
бушнишко - Социалдемок- 
ратичната, Демократична
та алтернатива и други. 
Таков каза, че коалицията 
на тези партии най-вероят
но ще се нарича "Проспе
ритет за Лужница”.

Той ни информира, че от 
общо 37 кандидати за от
борници, ДСБЮ ще има в 
листата трима свои пред
ставители. Кандидат на 
коалицията за председател 
на общината е бабушни- 
шкият лекар Миле Йова- 
нович.

Кирилов, металостругар 
Никола Крумов, работник от Белут; Миод- 
раг Митов, икономист от Босилеград; Сим
еон Насев, пенсионер от Босилеград; Стоян 
Спасов, земеделец от Горно Тлъмино; Дра- 
ганка Стоянова, домакиня от Босилеград;

Крамаиица.

Кандидатска 
листа на ДС - 
Борис Тадич:

Глигор Григоров, 
строителен инжинер 
от Босилеград; Мето
ди Чипев, гимн. учи
тел по физическо въз
питание от Босилег
рад; Горан Петков, зе
меделец от Бистър; 
д-р Миряна Цветано-

Коста Стойков, пенсионер от Райчиловци; 
Иван Тасев, земеделец от Груинци; Тонка 
Тодорова, помощен работник от Босилеград; 
Аска Христова, домакиня от Райчиловци и 
Лиляна Цветкова, домакиня от Долна 
Любата.

Кандидатска листа на Г17+:
Миле Миленов Невеика Костадинова, гимн. учител по 

химия от Босилеград; Миряна Ангелова, тех- 
педиатър от Босилеград; Воислав Божилов, ник по счетоводство от Босилеград; Новица 
инжинер по компютърна техника от Бо- Постолов, 
силеград; д-р Емил Пейчев, ветеринарен Райчиловци; 
лекар от Радичевци; Виолета Алксандрова, Жаклина Младено- 
гимн. преподавател по химия от Райчиловци; вич Григорова, ико- 
д-р Валентина Петкова, лекар от Босилег- номист от Босилег
рад; Небойша Стойнев, машинен инжинер от рад; Методи Нико- 
Босилеград; Стойне Борисов - Дрозгольо, лов, студент от Боси- 
професионален шофьор от Райчиловци; леград; Драган Пет- 
БорисТасев-Гагацо, счетоводител от Райчи- ков, учител от Бо- 
ловци; д-р Славица Пенева, лекар специалист силеград; Мирослав 

медицина на труда; Дане Крумов Симов, търговец от 
-Църнощички, професионален шофьор от Горна Любата; Доб- 
Райчиловци; Радмила Раденкова-Карданка, рила Стойнева, 
домакиня от Босилеград; Игор Йовановски, преподавател по фи- 
земеделски инженер от Райчиловци; Тодорка 
Христова, фармацевт от Босилеград; Никола от Босилеград; Христо Костадинов, иконо- 
Стоянчов-Дукатски, частен предприемач от мист от Босилеград; Валентина Христова, 
Босилеград; Емил Радойков, учител по

ва, лекар специалист-

икономически техник от

по

гимн. М. Господинов
Кандидатска листа на ДСС - 
Воислав Кощуница:

- Любен Дойчи
нов, лекар специал
ист по ургентна ме
дицина от Босилег
рад;
Александров, работ
ник в службата за ка
дастър от Босилег
рад; Славчо Влади
миров, пощальон от 
Райчиловци; Радка 
Якимова, медицин
ска сестра от Райчи- Владимир Захариев 
ловци; Саша Мила
нов, работник в Електроразпределителното 
от Райчиловци; Горан Стоянов, инженер за 
защита на околната среда и председател на 
ИО на ОС от Босилеград; Евтим Митов, 
лесничей от Босилеград; Лилянка Василева, 
лекар специалист от Босилеград; Перица 
Стойнев, студент от Райчиловци; Предраг 
Трайков, строителен инжинер, директор иа 
"Услуга” от Босилеград; Анка Анастасова, 
учител от Босилеград; Томислав Атанасов, 
земеделец от Долна Любата; Олга Николова, 
домакиня от Долна Лисина; Бранко Велинов, 
земеделец от Долно Тлъмино; Оливера 
Александрова, ветеринарен лекар, директор

зическо възпитание

гимн. преподавател по английски език от 
от Груинци; Ката Стоядинович, Босилеград; Иван Зарев, 

медицинска сестра от Долна Любата; Зорица Райчиловци; Калина Василева,
Тодорова, юрист от Извор; Любомир Ва-

математика шлосер от 
рентген-тех-

от Босилеград; Зоран Герасимов, учител 
силев, безработен, със средно образобвание, от Долно Тлъмино; Петрунка Симеонова, 
от Горна Любата; Милан Любенов-Еровски, земеделски инженер от Босилеград; Иван 
машинен инженер от Долно Тлъмино; Винко Петров, икономически техник от Райчи- 
Гонев-Злидолски, ръководител иа строител- ловци; Минко Стоименов, металостругар от 
ни машини от Райчиловци; Лиляна Иванова, Белут; Лиляна Василова, икономист от 
работник от Босилеград; Драган Николов, Райчиловци; Душан Костадинов, работник 
машинен техник от Босилеград; Девча То- от Райчиловци; Борис Рангелов
Гяд1ГИЧеСКИПТеХНИК БосилегРЗД; ханикот Босилеград; Иванка Аначкова, 
Ивайло Димитров-Варо, професионален шо- товодител от Босилеград; Саве Миленков 
фьор от Босилеград; Верка Алексова, учи- работник от Горна Любата; Тодор Китанов’ 
телка от Босилеград; Мирослав Захариев, работник от Мусул; Стевица Йорданов’ 
студент от Раичиловци; Зоран Динов, учител среднист от Долна Любата; Весна Богоева’ 
от аичиловци и Влайко Спасов, инженер по икономически техник от Паралово- Милча 
лесничейство от Паралово. Бонев, строителен техник отРГор°“°’л“
Кандидатска писта на РПР- Александър Григоров, икономически техник 

амдидатска листа на СНС. ОТ Босилеград; Бранко Илиев, ветеринарен
Иван Тончев, икономист от Босилеград; техник от Горна Лисина; Захари Николов, 

Владимир Стоичков, пенсионер от Бо- стУДент °т Плоча; Юла Григорова, пенсионер 
силеград; Гюра Лазарова, учителка от Горна от ГоРна Лисина и Божидар Иванов, 
Лисина; Борис Александров, икономист от жУРналист от Райчиловци.
Босилеград; Елица Анастасова, 
подавател от Босилеград; Божко Божилов, 
търговец от Горна Лисина; Анка Васева,

Александър ник

автоме- 
сче-

гимн. пре-
Б.Д.

П.Л.Р.пен-
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Димитровград Кандидатска листа на 
Демократичния блок 
ДСБЮ-ДХСС

1. Д-р Ангел Йосифов - Доктор Ани (ДСБЮ)
2. Миодраг Иванов - Френки, дипл. инженер (ДСБЮ)
3. Цветко Иванов, дипл. инженер (ДХСС)
4. Сузана Николова, гимназиален преподавател (ДХСС)
б.Драголюб Нотев, гимназиален преподавател (ДСБЮ)
б.Ценко Алексов - Цека от партията ”Правда”
7.3оран Николов, собственик на частната мандра "Стара пла

нина" (ДХСС)
8. Николинка Ранчева - Жолина (ДСБЮ)
9. Иван Дончев, частна спедиция "Сти- 

пром” (ДХСС)
10. Д-р Роберт Петров (ДСБЮ)
Н.Димитринка Мадова - "Ненатекс”

(ДХСС)
12. Драган Марков, археолог (ДСБЮ)
13. Манча Георгиев (ДХСС)
14. Сладжана Иванова, наставник 

(ДСБЮ)
15. Александър Чирич - Чекма (ДХСС)
16. Мирослав Иванов - чичо Такси 

(ДСБЮ)
17. Ружица Алексова, професор (ДХСС)
18. Никола Георгиев - Коля Майстора 

(ДСБЮ)
19. Коля Кузев, инженер (ДХСС)
20. Биляна Колева, инженер (ДСБЮ)
21. Бобан Петров - Шагер (ДХСС)
22. Д-р Александър Петров - Доктор Аца (ДХСС)
23. Злата Истаткова, икономист (ДХСС)
24. Биляна Мицева, наставник (ДСБЮ)
25. Петър Еленков, дипл. икономист (ДХСС)
26. Снежана Голубова (ДСБЮ)
27. Асен Денчев - Асен Травар (ДСБЮ)
28. Силвия Йотова - Цица Бамби (ДХСС)
29. Славча Маноилов (ДСБЮ)
Кандидат на Демократичния блок ДСБЮ-ДХСС за председател 

на общината е Васко Алексов, дипломиран икономист, роден през 
1952 г. в Димитровград, дългогодишен шеф на някогашната СДК, 
сега Служба за обществени плащания в Димитровград.

След три седмициичбопи цто к Се пРовеДат нови местни думите на един известен психолог, според когото
скупшиня ^13 И^аме отб°Рници за Общинската желанието за власт е по-силна и от това за секс.
грпятр_ -а ПРЪВ пуг непосредствено - и пред- Така се обяснява донякъде и фактът, че една

щината казал кмет, но много от община с едва 11 хиляди жители има 20 партии,
ните политици се обиждат от това , не Вероятно не всички ще се явят на предстоящите

избори. Но до четвъртък, 26 август, в Общинската 
избирателна комисия официални заявки са внесли

знам защо).
Въпреки малкото време до изборите в Димит

ровград не се усеща да има някаква интензив
на предизборна кампания. Виждат се наистина вече 
по града налепени плакати

седем партии и коалиции и петима кандидати за 
председател на общината. При условие, че на 

на някои партии и територията на общината има малко повече от 
от тях все още не са се 9850 избиратели, въпросът е по колко гласа ще 

вече са създали предизборни получат и листите, и кандидатите за кметове. При 
коалиции, други считат, че сами ще спечелят по- това трябва да се има предвид, че не се знае колко 
вече гласове, трети пък все още си мълчат и не се още ще се обадят до последния срок за предаване 
знае с кого ще са и против кого. Както и да е, факт е на листите и кандидатурите. И още нещо: въпрос е 
о аче, че орбата за местната власт ще е жестока, и колко от всичките избиратели ще излязат на 

видетели сме на това, че много хора (да не кажем изборите (на президентските гласуваха едва 48%). 
ивши изтъкнати функционери на отделни пар- А все по-често сред гражданите се чува: "Писна ми 

тии), които не

коалиции, но повечето 
"засилили”. Някои

са спечелили доверието на пар- от избори”!... Но нека все пак да изчакаме из- 
тиините си органи и не са в кандидатските листи, са борите, защото Народът е непредвидим, 
преминали в други партии само и само да бъдат 
кандидати за отборници. Това само потвърждава

Васко Алексов
А.Т.

Кандидатска листа на Г17+
Листата на Г 17 плюс 

има 23-ма кандидат-от- 
борници. Те са:

1. Иван Милков, роден 
през 1958 г., специалист 
по физикална медицина

2. Драган Стефанов 
(1968), дипл. инж. по тех
нология

3. Драган Милтенов 
(1972), дипл. машинен ин
женер

4. Камелия Михалкова 
(1972), инженер по инфо
рматика

5. Илия Методиев 
(1972), дипл. машинен ин
женер

6. Зоран Цветков (1960), машинен инженер
7. Драган Златанов (1966), машинен инженер
8. Весна Цветкова (1960), икономист
9. Александър Георгиев (1965), ветеринарен ле-

4. Асен Ангелов 
(1954), дипл. инж. по 
електротехника

5. Ранко Георгиев, 
(1970), инженер по 
електротехника

6. Димитър Димит
ров, (1943), преподава
тел по география

7. Наташа Христова 
(1967), текстилен тех
ник

А.Т.8. Синиша Рандже- 
лов (1962), транспортен 
техник

9. Драган Манчев 
(1978), абсолвент по ис-

Кандидатска листа на ДСДонка БановичДраган Стефанов
I. Зоран Петров , митничар
2. Милена Йовичич, лекар 

стоматолог
3. Драган Васов, технолог
4. Даниела Костова Пейчева, 

преподавател по информатика
5. Борис Адамов, мениджър
6. Горан Василев
7. Славчо Алексов
8. Верица Христова, фризьор
9. Петър Милев, икономист
10. Драгица Ангелова
II. Ратко Манчев, гимназиа

лен преподавател
12. Джордже Димов, ветери

нарен лекар
13. Александър Димитров
14. Лилия Иванова
15. Ирена Цветкова Соколова, 

фармацевт
16. Тошко Любенов, лекар
17. Борислава Петрова
18. Иван Николов, митничар личков - Доктор Веса
19. Драган Каменов, лекар

20. Гроздан Костов
21. Вера Басова, възпитател
22. Павле Тодоров, пенсионер
23. Драган Величков

тория
10. Лена Маркова (1947), учителка
11. Трендафил Петров (1958), дипл. инж. по

24. Татяна 
Захарова, пе-

технология
12. Бобан Димов (1971), сервитьор
13. Мирослав Стефанов (1971), лабораторийно— 

10. Добрин Петров (1951), дипл. инж. по тех- химически техник
нология

диатър
25. Милорд 

Петров, гим
назиален

кар

14. Даниела Миладинова (1976), преподавател по 
11. Бранко Рангелов (1949), дипл. инж. по елек- френски език и литература

15. Бобан Ставров (1973), икономически техник
16. Зоран Гюров (1978), икономист
17. Пламен Алексов (1971), икономически тех-

пре-
подавател 

26. Влади
мир Манов,

тротехника
12. Марияна Воинович (1975), завършила полу- 

висше хотелиерско училище
13. Братислав Стаменов (1975), гимназиален студент

27. Младен 
Алексов

28. Йелиса- 
вета Петрова

29. Бобан Геров, гимназиален

ник
18. Емилия Пеева (1965), текстилен техник
19. Владимир Стоименов (1952), дипл. иконо-

20. Станко Пешич (1951), машинен техник
21. Ненад Златков (1971), електротехник в це-

учител по история
14. Сузана Антанасова (1968), митничар
15. Оливера Момчилова (1971), стенодактило-

Веселин Величков
мист

граф
16. Иван Лазаров, (1937), пенсиониран лекар- 

педиатър
17. Петър Гогов (1961), икономист
18. Никола Михайлов (1964), машинен техник
19. Андрияиа Гогова (1971), работничка
20. Виолета Алексова (1975), инженер по селс- 

костопанство
21. Драган Глигориевич, (1972), машинен ин- логия 

женер
22. Саница Петрова, (1970), химически техник
23. Никола Антанасов (1961), икономист 
Кандидат ца Г17плюс за председател на ОС в

Димитровград е 36-годишният дипломиран инже
нер по технология Драган Стефанов от с. Белеш.

преподавател
Кандидат за председател на 

ОС от името на ДС е Веселин Ве-

хове
22. Славица Рангелова (1968), дипл. инж. по еко

логия
23. Горан Соколов (1965), машинен техник
24. Катарина Стоянович (1967), възпитателка
25. Валетин Алексов (1974), техник по хидро-

Листа с един 
кандидат26. Петър Николов (1941), пенсионер

27. Христина Александрова (1970), техник по 
млекарство

28. Славица Пейчева (1964), техник по гумарство
29. Риста Кръстев (1941), пенсионер
Кандидат за председател на ОО на ДСС в Димит

ровград е 41-годишиатата гимназиална учителка 
по английски език и литература в димитровград
ската гимназия Донка Банович. Тя е депутат в 
Народната скупщина на Сърбия.

Общинската изборна комисия верифицнра и 
една листа на група раждани, в което е името на 
само един кандидтмгьветник. Това е експредсе- 
дателят на ОО па ДСС в Димитровград Зоран 
Хрнстов-Хърли. Той е родей през 1963 година и по 
професия е машинен техник.

Христов се е отказал от поста председател ....
ОО на ДСС, но продължава да е член на тази пар- Зоран 
тия. В предишния състав на общинския парламент Христов-Хърли

той беше 
най-дейннят
съветник от редиците на ОО на 
ДСС и въобще от опозиционните 
партии, конто имаха представители 
и най нисшия общински орган.

Кандидатска листа на на

Общинският отбор Па ДСС излезе с листа, в коя
то са имената иа 29-ма кандидат-съветници:

1. Тодор Антов (1966), дипл. инж. по сслскос- 
топанство

2. Владица Димитров (1974), лекар
3. Донка Банович (1963), гимназиален учител по 

английски език и литература

————————дигаме.-.ЖМ.ЛШМ».,, . ...

Представете се на страниците на "Братство"
Във връзка о местните избори "Братство" предлага на политическите партии от 
Димитровград, Босилеград, Сурдулица и Бабушница на изгодна цена да 
представят своите програми и кандидати за общински кметове и отборници на 
страниците на вестника. Допълнителни информации и справки на тел. 018 513 
862. Подготвил: Б. Д.



/ьлг^ч",',

4 ’2Та'вгустЖЙ>

През последно време 
значително се увеличи 
интересът на българи, 
живеещи в СЧГ, за 
придобиване и на българско 
гражданство. В това 
отношение обаче се правят и 
различни далавери. Афера 
избухна и поради издаване 
на фалшиви документи, с 
които сърби, за да се 
сдобият с български 
паспорт, „доказват,,, че са 
от български произход. 
Медиите в България 
публикуваха много статии за 
тези нередности. Тук 
предаваме написаното в „24 
часа,,.

Министърът по европейските въпроси Меглена Кунева 
предупреди _ — Следствие

нищи
сръбска
афера с
българско
гражданство

Недосегаемата мафия ще ни забави с
година за ЕС *
* МВР и депутатите да приемат сериозно 
критиките на Брюксел за мудността на 
правораздаването, посъветва Кунева

Присъединяването ни към ЕС може да 
ложи с година, ако нямаме успехи в борбата с орга
низираната престъпност, предупреди министърът 
по европейските въпроси Меглена Кунева в интер- 

за радио “Нова Европа“. До края на годината 
правосъдното министерство ще 
нови Наказателен и Наказателно-процесуален ко
декс. Те са част от отговора на България на за
бележките на евроекспертите за мудно и тромаво 
разследване и правораздаване, обяви зам.-право- 
съдният министър Севдалин Божиков пред БНР.

Суматохата в изпълнителната власт бе предиз
викана от критичен доклад на Байръи Дейвис, пра
тен от Европейската комисия да инспектира как 
България изпълнява ангажиментите си по глава 
“Правосъдие и вътрешен ред“. Части от документа 
бяха публикувани в “Труд“. В него пише, че в МВР 
цари шуробаджанащина, бандитите се разхождат 
свободно по улиците и няма воля за преборване на 
корупцията.

Вътрешният министър Георги Петканов и глав
ният секретар на МВР Бойко Борисов остро се 
противопоставиха на констатациите. Те твърдяха, 
че авторът му е боравил с неточна информация, че 
изводите му са без значение, защото не са влезли в 
официалния доклад на Еврокомисията. Ген. Бо
рисов започна спешни срещи с посланиците на ЕС 
за изясняване на проблема.

Кунева обаче оповерга колегите си. Тя разясни, 
че макар инспекторите да са независими и в док
лада на ЕК да влизат само части от констатациите 
им, техните пълни становища се прилагат към 
документа и трябва да се приемат сериозно.

“Отговорността за изпълнението на европрепо- 
ръките не е само на изпълнителната, но и на за
конодателната власт “, обясни още министърът. Тя

се от-

вю
во”. Нямат баджове на дрехите 
си. Те обясняват, че няма зала в

е готово с изцяло окръжнаКюстендилската 
прокуратура е образувала дело 
за подкуп за издаване на фалши- сградата, където да ги съберат, и 
ви документи за български прои- ще ги водят другаде, за да си 
зход на сърби. Сигналът бил на получат документите. Групата е 
Националната служба за сигур- заведена в Съдебната палата на

третия етаж. От съдебна зала 
излиза мъж, който заедно с единМ. Кунева пост.

Следствието засега се води 
срещу неизвестен извършител, а от придружаващите ги им събира 
в Софийски градски съд се раз- паспортите и ги ^вкарва един по 

десетки сърби, ”изгоре- един пред съдия. Питахме какво 
ли” пред Агенцията за българите става, защо влизаме един по един 
в чужбина с неверните докумен- в залата , разказва И.К. Те ни от

говориха, че е във връзка с гра-

прикани депутатите ясно да обявят дали са “за “ или 
“против“ реформата в правораздаването.

В момента в парламента са внесени и промени в 
сега действащия НПК, които предвиждат 95 % от 
престъпленията да се разследват от дознателите в 
МВР и едва 5% - от следователите.

Според Божиков в съдебната система са прео
долени вече субективните фактори, пречещи на 
реформата. “От нас се очаква една ефикасност в 
досъдебната фаза на наказателното съдопроизвод
ство. Дали разследването ще се извършва от сле
довател или дозиател не е отправната и ключова 
точка. Основното, което е направено като конс
татация, като препоръка е прокурорът да бъде 
основната фигура в досъдебната фаза, той да 
ръководи разследването в неговите фази, незави
симо дали това разследване се извършва от сле
довател или дозиател“, коментира зам.-пра- 
восъдният министър. Божиков подчерта, че трябва 
да се разреши проблемът със събирането на годни 
за пред съда доказателства.

питват

ти.
жданството ни.

Едва в съдебната зала разби
рат, че са свидетели по наказа
телно дело. Застават пред съдия, 
който ги разпитва кога са подали 
документите си, пред кого, имало 
ли е нотариус или адвокат и кой е 
бил той.

От доловените реплики в за
лата свидетелите разбират, че се 
води разследване срещу Пене Ди
митров от Босилеград и българ
ски адвокат, на когото не са* ус
пели дгГ разберат името. Димит
ров е учител в крайграничния 
град и миналата година получил 
наградата ”Васил Левски”.

- Миналата година той ниБългария е като магнит за туристите събираше документите за бълга
рско гражданство в Босилеград 
срещу 100 лв. Чакахме, чакахме и 
накрая разбрахме, че ни е отка- 

Над 150 сръбски граждани са зано. Отново си подадохме доку- 
ползвали услугите на посредник, ментите преди 2-3 месеца вече са

ми в дирекцията. Дойдохме с го-

Според данни на българското 
Министерство на икономиката, 
през изминалите седем месеца 
България са посетили повече от 
два милиона чуждестранни тури
сти, което е с 20% повече в срав
нение със същия период на ми
налата година. Доходът от тури
зма до май месец е бил дори с 30% 
по-голям и възлиза на 412,8 ми
лиона евро.

България са посетили 
сто повече гости от страните на 
Европейския съюз, като най-мно
го са били туристите от Гърция, а 
от Сърбия и Черна гора досега по 
Черноморието са летували 63 000 
души, което е с 9% повече от ми
налата година.

Българският паспорт особено се 
цени в Сърбия

за да получат наше гражданство.
Той взимал от 100 до 300 евро, за ляма надежда, за нас получава- 
да осигури документ за българ- нето на българско гражданство е 
ски произход на всеки от тях. Ко- голяма чест, ние сме българи, а

какво стана?гато чужденците ги представили 
в Агенцията обаче, се оказало, че 
те са фалшливи. За да получат 
тези бележки, сърбите е трябва
ло да се явят при нотариус лично, Толкова унизително беше”, 
а справка показала , че в този пе- разказва Л. Д.

Вкараха ни в съдебната 
зала с измама

31 на

”Наши служители не са сериод те не са влизали в България, 
твърдят запознати с хода на обаждали по телефоните в Сър

бия и не са чакали никого пред 
сградта ни на 1 юли”, заяви шеф- 

дирекция ”Българско 
30-ина българи от Босилег- гражданство” към правосъдното 
радско и Царибродско в Сърбия министерство Росица Димитро- 

ия ва. Ведомството няма нищо общо

разследването.***
На 1 юли точно в 10 ч около ката на

Българите пак 
първи на олимпиада 
по математика

Среща Караманлис 
- Първанов

чакат пред сградата на дирекц 
"Българско гражданство”
Министерството на правосъди
ето в София. Мъжете и жените та касационна прокуратура е 
са се облекли като за празник, наблюдаваща следственото дело. 
Ще получат чаканото повече от Пресаташето на главния проку- 
година българско гражданство, рор Николай Марков до края на 
Те са извикани преди това

към със случая.
Според осведомени Върховна-

Българският президент Георги Първанов, 
който е на посещение в Атина за олимпийскитеДве първи места спечелиха български ученици 

на Втората международна олимпиада по тео
ретична, математическа и приложна лингвистика, 
която се проведе в Москва от 2 до 6 август. Това 
съобщиха от Съюза на математиците в България.

На първо място са се класирали Иван Добрев от 
английската гимназия ”Гео Милев” в Русе и 
Ралица Маркова от математическата гимназия 
Благоевград.

Тодор Червенков от Пета езикова 
във Варна и Цветомила Борисова от математи
ческата гимназия във Враца са спечелили втори 
места на олимпиадата.

В олимпиадата в Москва са участвали 11 отбора 
от седем държави - България, Естония, Латвия, 
Холандия, Полша, Русия и Сърбия и Черна гора.

игри, се срещна с гръцкия премиер Костас Ка
раманлис, предаде агенция АНА. Пред жур
налисти и телевизионни екипи той поздравил 
гръцкия министър-председател за много доб
рата организация на игрите. "България върви 
добре с медалите и постиженията”, казал Кара
манлис, а българският президент отговорил, че 
на други олимпиади сме се представяли по-до

бре”. ”Има надпревара и благородно 
внование

работния ден в петък не даде ста
новище на ведомството.

Подаването на документи за 
българско гражданство се е пре

ло телефона от мъжки 
глас,
КОЙТО ОПв ределя датата и часа на върнало в истинска индустрия в 
срещата. Обади ми се мъжки пограничните градове, коменти- 
гласгимназия вкъщи в Босилеград. Каза рат запознати с бизнеса. Адвока- 
ми да се явя на 1 юли в 10 ч в ти и нотариуси събират по 
София , разказва Л.Д. 2000-3000 евро от кандидатите с

Пред сградта на дирекцията, обещанието да получат до дни 
до президентството групата е по- мечтания документ. Много често 
срещната от двама мъже. Пред- се оказва, че документите въоб- 
ставят се като служитлеи на ди- Ще не стигат до дирекция ”Бъл- 
рекция Българско гражданст- гарско гражданство”, която сди-

съре-
между гръцки и български спор

тисти”, казал Първанов, а гръцкия премиер 
добавил, че ”то е в рамките на феър плея”.

След срещата двамата ръководители не са 
правили изявления, отбелязва атинската аге
нция.

нствена издава разрешенията.
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В ”Кобос”, след две 
години застой

След поройните дъждове през юни

С пет булдозера 

почистват пътищатаНадежда
за

Председателят на ОС Влади-шивачите В селата започна реконструк
ция на махленските пътища, кои- мир Захариев и служителите 
то до голяма степен бяха изро- Дирекцията за некатегоризирани 

поройните пролетни пътища казват, че според склю- 
дъждове. Понеже няма доста- чения договор дирекцията зап- 
тъчно машини, Общинската ску- лаща само горивото, поддържа- 
пщина е ангажирала три булдозе- нето на машините и надниците на 
ра на Войската на СЧГ. Досега са военнослужещите. По този на- 

тридесетина чин разноските за работата на 
километра в Милевци, Груинци, военните булдозери са с 2/3 
Извор, Белут и Караманица, като по-малки в сравнение с онези, 
е запланувано да бъдат ремонти- които дирекцията плаща на ту- 
раии общо 100 километра. Освен кашните обществени или частни 
в споменатите села, ще бъдат предприятия, 
почистени и пътищата в Горно и 
Долно Тлъмино, Бистър, Яре- цията на махленските пътища 
шник, Назърица, Доганица, Бре- общината са ангажирани и бул- 
сница, Буцалево, Радичевци, Ре- дозерите на комуналното предп- 
сеи и Църнощица. риятие “Услуга”, както и на об-

За ремонта на пътищата ще щественото предприятие “Ква- 
бъдат да изразходвани около 500 рц”. Те вече приключиха ремон- 
000 динара, което е половината та на пътните отсечки в Пара- 
от парите, отпуснати от Репуб- лово и Млекоминци и ще бъдат

в

* В някогашното 
най-многобройно 
босилеградско предприятие, 
в което до прекъсването на 
производството работеха 
около 470 души, сега са 
останали едва около 160

След двегодишно прекъсване 
преди месец Кобос” отново за- т_ 
почна работа. В момента там " Имаме намерение да ангажи- 658 динара (1 465,68 евро), като в 
работят четиридесетина работ- раме всичкн работници, конто не тази сума са включени всичките 
ници, които шият униформи за Са приели с°Чпалната програма, неизпълнени задължения, вклю- 
Войската на СЧГ. понеже за тях ще има работа, чително и споменатите три га-

- Стартирахме с производство ЕДннственот° условие е те да из- рантирани заплати. Вече дваде- 
на 1 600 военни блузона и 6 000 тегляТ тъжбнте срещу ”Юмко", сетнна от работниците сключиха

от който искат да им заплати га- такива договори. Неизплатеният 
рантираните заплати за януари, дълг към работниците, ”Юмко” 
май и юни 2002 година. За сметка ще издължава на еднакви месе
на това тези работници, както и чии вноски от януари 2005 го- 
всички останали, ще сключат до- дина. 
говори с фирмата, въз основа на
които ще им бъдат платени по 98 вече е осигурена работа до края

вани от

почистени около

Освен военните, в реконструк-
в

панталона от материала, останал 
в склада при прекъсването на 
производството преди две годи
ни, казва Никола Крумов, и.д. 
директор в ”Кобос”. Той 
сти, че тези дни ще започнат да 
шият още 2000 военни блузона, 
за което ще бъдат ангажирани 
още петдесетина работника.

На въпроса ни кога ще за
почнат да работят и останалите 
работници, които не са приели 
социалната програма на репуб
ликанското правителство, а са 
останали да се водят на работа в 
”Кобос”, Крумов отговори:

опове- По думите на Крумов, в завода
ликанското правителство за ангажирани за санация на пъти- 
саниране на щетите от природни щата в Долна и Горна Лисина и 
бедствия.

на годината, понеже след прик
лючването на “военната програ
ма” ще започне производство за 
потребностите на Министерство
то на здравеопазването и за Ми
нистерството на енергетиката.

Заплатите на босилеградските 
. конфекционери ще бъдат 
средно около 5000 до 6000 
динара на месец, заяви Крумов. 
Той това подкрепи с факта, че 
работниците в цеховете на 
"Юмко" във Враня за месец юни 
са получили заплати на същата 
стойност.

Долна и Горна Любата. П.Л.Р.

Проблемите на двама караманинчани са 
решавани в друга държава______________

П.Л.Р.

Вместо кон - магарица
*Кон, жребец и кобила на двама караманинчани минали през 
баирите в кривопаланското село Луке, но вместо тях им 
върнали кобила и магарица

Границата между нашата дър
жава и Македония донесе на хо
рата в най-южната част на об
щината само нови проблеми и 
главоболия. Не само че още не е 
известно дали и кога ще бъде от
ворен граничен преход край село 
Голеш, но селяните край грани
цата са изправени пред сериозни 
проблеми и когато техен доби
тък мине браздата, а те не смеят 
веднага да го потърсят и си го 
върнат. Миналата година това 
изпитаха на свой гръб Вене Ми
хайлов и Любомир Ангелов от 
Караманица, които останаха без 
кон, кобила и жребец и бяха при
нудени да поискат дори поли
цейска помощ и съдебна защита 
в македонското градче Крива па
ланка.

Михайлов пояснява, че доби
тъкът минал границата, но поне
же не посмели да я минат, той 
останал без кои, а Любомир без 
кобила и жребец. Сетне се допит
вали до роднини и познати, а 
голяма помощ при издирването 
какво е станало с добичетата им 
оказал Отделът на вътрешните 
работи в Крива паланка, особено 
неговият началник Стаиишко 
Георгиев.

-Полицията установи, че доби
четата по едно време били близо 
до къщата на Ивица Стояновски 
от Луке, който ги прибрал и с тях 
работил двадесетина дни, а след

Изборна скупщина на ОО на ДС

Миленов преизбран за 

председател
това ги продал за 425 евро. След 
два-трн дни новият “собственик“ 
ги продал на някой си циганин и 
оттогава им се губи всяка диря, 
казва Михайлов и подчертава, че 
са завели дело срещу Стояновски 
в Основния съд в Крива паланка.

Съдът в Паланка наложил на 
Стояновски да върне конете на 
караманинчани, но тъй като им 
се загубила дирята и това вече не 
било възможно, Михайлов и Ан
гелов се принудили да направят 
“трампа“.

- Наистина съдът постанови 
решение в наша полза, но понеже 
се опасявахме, че може да оста
нем без нищо, съгласихме с пред
ложението на Стояновски да ни 
даде друг добитък. Вместо коня, 
неотдавна той ми даде кобила, 
която сетне се ожребн, а за жре
беца и кобилата на Ангелов - 
магарица!- казва Михайлов.

Той подчертава, че и добитък 
на съседите от македонските се
ла минава границата, но че те 
винаги го връщали. - Това ще 
правим и занапред, казва Ми
хайлов, който е и отборник в Об
щинската скупщина. - В Паланка 
и около нея живеят много хора от 
Босилеградско, особено наши 
родини и съседи от Жеравнно, 
Голеш и Караманица, и затова и 
занапред ще се стараем да бъдем 
добри съседи.

Величков, медицински техник, 
Глигор Глигоров, пенсионер, 
Глигор Николов, преподавател 
по руски език, и Иван Пенев, ико
номист.

Говорейки за досегашните де
йности на ОО на ДС Миленов ме
жду другото изтъкна, че босилег-

* От общо 298 членове на партията в общината, на 
Скупщината присъстваха 125. Сред гостите бяха и Слободан 
Коцич, член на Председателството на ДС, Бранислав 
Милкович, председател на Окръжния съвет на партията, 
Горан Филипович, председател на ОО на ДС в Сурдулица, 
Славолюб Стойкович, член на постоянния състав на 
Главния съвет на ДС, както и представители на ГСС от 
Босилеград

На състоялата се на 13 този 
месец Скупщина на общинската 
организация на Демократическа
та партия в Босилеград, Миле 
Миленов бе преизбран за пред
седател на общинската органи
зация на демократите. Той бе 
единственият кандидат за този 
пост и спечели доверието на 113 
от гласувалите 119 членове на 
партията (6 бюлетина бяха нева
лидни). Миленов е роден през 
1960 година и е преподавател по 
физическо възпитание в тука
шното основно училище. Женен 
е и е баща на четири деца. Той е 
начело на общинската организа
ция от 2000 година.

радските демократи са дали 
най-голям принос за свалянето на 
бившия режим на СПС.

- Винаги ще се стремим да про-На заседанието бе избран и 
15-членен Общински съвет, в дължим делото на Зоран Джинд- 

Миряна Цвета- жич и полагаме усилия да съз-чиито състав са:
нова, лекар-специалист, Борис ДаДсм по-демократични и по-до- 
Динов, стоматологичен техник, ^ри Условил за живот на хората в 
Емил Пейчев, ветеринарен ле- нашата община. Както и досега, 
кар, Воислав Божилов, инженер пашата партия ще продължи да

бъде в защита на човешките ипо компютърна техника, Ивайло 
Димитров, професионален шо
фьор, Славко Якимов, техник по царското малцинство в общината 
култура и информиране, Рафаел и 0СТР° пщ се противопоставя на 
Стоянов, гими. преподавател но всякакъв вид корупция, подчерта 
български език, Денча Тодоров, Миленов, 
химически техник, Зоран Динов,

малцинствените права на бъл-

В поздравителното си слово 
Слободан Коцич, член на Пред-преподавател

образование, Нсбойша Стойнев, седателството на ДС, изтъкна, че 
инженер, Драган Нико- Дс с М0Т0Р ,,а всичките промени 

лов, машинен техник, Драголюб в Сърбия и припомни думите на
Джиндчич, че е привилегия да 
бъдеш член на Демократическа
та партия. Коцич посочи, че кан
дидатурата на Миленов с била

по техническо

машинен

Националният съвет на българите в Сърбия 
откри офис____________________________

единодушно приета от ръководс
твото на партията в Белград.Постоянна връзка с хората П.Л.Р.

В.Б.В помещенията на Матицата на българите в Сърбия, миналата 
седмица в Босилеград бе открит офис на Националния съвет иа 
българите в Сърбия.

Ангел Йосифов, председател на Националния съвет, заяви, че 
канцеларията ще бъде пряка връзка иа българите от Босилег- 

: радско със Съвета и възможност те да се информират за всички 
негови дейности.

Офисът разполага с телефон, факс, компютър и принтер, а 
I наскоро се очаква да бъдат осигурени и нови мебели.

Кадрови промени около петнадесетина години, беше начело иа зд
равното ведомство.

* След две години Отделът иа вътрешните ра-* Прим. д-р Крум Наков, специалист по педиат
рия, е новият управител на Здравния дом в Боси- боти отново има началник. Товп е капитан Мнкн 
леград. На този пост го е назначил генералният Анастасов, досегашен командир на полицията в 
директор на Здравния цен тър във Враня д-р Миро- ОВР. 
люб Станкович. Той е завършил факултет по сигурност в Ско- 

Накев вече тридесетина години работи като ле- пие 11 вече десетина години работи в тукашното 
кар в тукашния Здравен дом, а допреди 4 години, ОВР. П.Л.Р.П.Л.Р.I
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Мия ипали Тациното"?
^ Огледът иа място установи, че
- става дума за умишлен палеж.

Някой (или някои), който е имал 
I ключ от помещенията, е влязъл 

вътре и започнал да сваля кни
жата от шкафовете, да ги трупа в

Умишлен палеж в ГТП ’ Бал-Има ли бъдеще за селата в Забърдието? 59

Без производство и сметка трудно се живее
Топлите слънчеви дни през лятото вливат повечко оптимизъм 

малко и селата в Забърдието,у хората. Тогава се съживяват
(трябва ли това въобще да се припомня) са обезлюдени, вп

рочем както и селата във Висока и в Бурела. Но щом си заминат 
ония, които прекарват лятната ваканция в родното село, там пак 
остават малкото стари хора с ежедневните си мъки.

В Забърдието постепенно се създаваха условия за нормален 
живот. Районът е свързан с асфалтово шосе с Димитровград, ток 

малко по-късно забърдчаии си

Л Иск за следствие
които

)] Раденкович е внесъл иск за следствие средата на стаите и да ги пали. 
А срещу Милко Соколов (42), касиер в Това е направено в стаята на 

ГТП "Балкан", поради основателни първия етаж, където е касата и в 
съмнения, че от началото на годината е е четИрИ стаи на втория етаж.

ЩШШ ГспедГорскиуслуги СоколовТвзел Най-пострадала е канцеларията 
ШиШ зоб ооо динара, от парите за паркиране на касиера, която е опожарена на- 

- 297 000 и още 218 000 динара други 
пари, така че общата сума възлиза на

пристигна преди десетилетия, 
построиха водопровод, а преди няколко години прекараха и те
лефони. Но точно това е един от въпросите - не беше ли всичко 
това направено късно, понеже младите вече бяха тръгнали в 
различни посоки”. Никога не е направен мито един цех, например 
за преработване на плодове, зеленчуци, лечебни билки... Разбира 
се, че това, което е построено, остава завинаги, точно е и това, че 
не трябва да скърбим за миналото, но това вече ражда нов въпрос 

може да се очаква от бъдещето, като се има предвид

пълно. Останали са само тухлите 
на стените. Разбира се, освен пет-

__ л , те канцеларии, в които са палени
документите, от топлината и ди

ма са пострадали и останалите помещения.
Доколкото е известно, засега е "прибрано” само 

В края на миналия месец в ранните утринни едно лице . касиерът на фирмата Милко Соколов, 
часове пламнаха административните помещения дали той е ”Пироманът” или е само маша в 
на гостилничарско-туристическото предприятие рЪЦете на някого? - питат се хората в Димитров- 
"Балкан”, които се намират на етажите над ”Га- град защото е всеизвестно, че преди шест години 
циното” кафене. За щастие намесата на противо- от касата на ”Балкан”, тогава в обектите на гра-

пункт, "мистериозно” изчезна чувал с

- какво 
настоящето.

Животът на село не е лесен, това го знаят дори и ония, които 
никога не са живели там. Работи се от заран до късна вечер, зе
меделската продукция е евтина и въпреки това трудно се намират 
купувачи за нея. Тези хора са свикнали да живеят скромно, но и за 
малкото пари, които вземат, в повечето села не могат да купят 
нищо, понеже някогашните магазини са почти празни. Наистина е 
тъжна гледката когато се влезе в магазините в Пъртопопиици, 
Бребевница или Моинци. Подредени са няколко шишета с оцет, 
ракия и вино, един чувал със сол... и надали сме забравили още 
нещо. Затова за най-обикновени продукти тези стари хора трябва 
да отидат до Смиловци, което е по-голямо село и има частни 
магазини, или с автобус до Димитровград, за което плащат около 
100 динара.

Каква помощ и от кого може да се очаква? Сега на сцената е 
частната инициатива. Може би някой частник ще си намери смет
ката тук, сам или с помощта на програма от неправителствените 
организации, за да открие цех и да наеме ония, които са родом от 
селата в Забърдието и останаха без работа в ”умрелите” 
димитровградски предприятия. Такова начинание би трябвало да 
бъде помогнато и от държавата с бюджетни средства, макар и във 
вид на кредити. Това е единственият шанс за съживяването на 
тези села. Тогава някой може би ще ще намери и сметка в това да 
открие частен магазин с най-необходимите продукти. И тогава 
може би пак ще дойдат и щъркелите, които 'донасят бебета”.

ничния
около 450 хиляди германски марки. До ден днешен 
от никого не е потърсена отговорност за това. Хо
рата също така говорят, а дори и някои от слу
жителите, че в момента се извършва драстичното 
обезценяване на фирмата с цел определена група 
хора да я купят след това на нищожна цена. Дали 
това е вярно или са само ”чаршийски приказки”, е 
друг въпрос, но е факт, че всички служители 
момента получават еднакви заплати.

Какво ще се случи след палежа на ”Гаципото” 
ще покаже следствието. Хората обаче се опасяват, 
че е в сила поговорката: "Кучетата си лаят, а кер
ванът си върви” и едва ли ще се открие кой е 
истинският виновник за опожаряването на едно от 
най-старите кафенета в Димитровград.

в

А.Т.

В желюшкото предприятие ”Пелцледер фабрик”

Производството се интензифицираМ. Тодоров

Желюшкото предприятие за преработка на хора. 
кожи "Пелцледер фабрик” има големи шансове да 
започне сътрудничество с партньор от САЩ, мата започна подписва- 
който е заинтересуван да купи 10 хиляди чифта нето на индивидуални 
кожени чехли. Аме

Този месец във фир-

1?риканците са изпратили мостра трудови договори с ра
на желюшани, но в "Пелцледер” засега имат някои ботниците, което озна- 
технологични проблеми във връзка с производст- чава, че след периода, ко- 
вото, понеже не разполагат с една от необходимите гато всички работници 
преси. До края на този месец фирмата трябва да получаваха еднакви зап- 
отговори на офертата на американците. Директо- лати (минимални на ре- 
рът Топлица Джорджевич все пак е оптимист и публиканско ниво), идва 
твърди, че ще се намери решение.

В момента във фирмата се произвеждат и други работник ще 
кожени изделия. Така например в момента се из-
?ппО^200ЯКеТа3афИРМаТа ’’МОМа’’ОТБеЛГраД’ пълнениет0 на трудови- Топлица Джорджевич 500 ХГЗ жилетки за вътрешния пазар и над 2000 те норми. По думите на
парчета, обработени кожи за партньор от Слове- Топлица Джорджевич работниците, които за- 
ния. Изработват се и яки за нуждите на ЮВ. напред работят сериозно и отговорно, ще 
Стойността на продукцията е няколко милиона ди- заработват около 7 хиляди динара. Той подчертава,

че сумата не е голяма, но на сегашния стадий,

времето, когато всеки 
печели спо

ред вложения труд и из-

^___________
ЦЕНТЪРЪТ НА ЗАБЪРДИЕТО: Смиловци нари.

На фирмата не й достигат 10 работници за когато заводът се възстановява, работниците ще 
производството - 5 в цеха за конфекция и 5 за трябва да се задоволят с толкова, а след като се 
преработка на кожите. Джореждевич казва, че е стигне до окончателното й стабилизиране, зап- 
желателно на работа да постъпят предимно млади латите отново ще бъдат увеличени. Джорджевич

Тодор Анта» разширява бизнеса си_____
Още едно магазинче "Оги"

| поясни, че след подписването на 
договорите особено внимателно 
ще бъдат наблюдавани работни
ците, които и досега не са изпъл
нявали нормите и са получавали 
минимална заплата.

Във връзка с производстве
ните норми директорът каза, че 
при определянето им ще се ръко
води от нормативите, прилагани 
във фабриката преди нейното 
приватизиране.

Известният димитровградски частник Тодор Антов-Токан 
месец откри още един магазин в Димитровград. Той се помещава в 
местния Търговски център в центъра на града и в него освен хляб и 
тестени изделия, димитровградчани ще могат да купуват и сладкиши, 
както и да поръчват торти.

При откриването на магазина Антов не изневери на традицията и 
през първия работен ден почерпи съгражданите си с безплатни 
сладкиши, кафе, вддртки...

Антов продължава да допринася за намаляването на безра
ботицата в града, прие на работа 14 работници.

този

ЩШ
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Пелцледер фабрик Б.Д-



Проведете пленерът "Погановски манастир 2004 г."

13-те художници оставиха 26 творби РШ

~= —

"на Ал“„ровсГкТа(Скопие1 Наталия” "П™1"°Т'Сръбската ^прввославнв 1ЦЪрКВа' Известният бъл-
(Москва), Трайче Чатмов (Скопие), Мариета Конова
(Велико Търново), Йово Попович (Прибой), Симеон ^УДожниЦите казаха...
Панайотов (София), Илие Чобаш (Букурещ), Драган По време на пленера се срещнахме и разговаряхме с 
Мияч (Петровац край морето), Светлана Илич (Про- няколко художника. Тридесет и три годишният маке- 
купие) и Душан Томов от Димитровград. Въпреки че не донец Трайче Чатмов сподели, че с удоволствие участва 
можа да участва поради здравословни проблеми, ху- в пленери. Досега се е включвал в няколко такива прояви
дожникът от нашето малцинство Богдан Николов, който в Македония и България. За манастира ”Св. Йоан Бо- 

работи в Ниш, официално бе регистриран като гослов” и за природата, която го обкръжава, Чатмов 
12-ят участник. В работата на пленера взе участие като заяви кратко: ” Няма думи, с които би могла да се опише 
гост Бояна Николич от Пирот, която е студентка в тази красота”. Чатмов, който живее и работи в Скопие,

”се оплака”, че в началото на пленера е имал един проб
лем: ”Просто не съм свикнал на такава тишина и 
спокойствие, така че през първата нощ не можах да спя”.
Младият художник е завършил Художествената акаде
мия в Скопие през 1996 година. Три години по-късно е 
магистрирал в нея. Попитахме го как живеят ху
дожниците на свободна практика в Македония: "Някой 
може да продава картините си, някой не. Аз нямам 
дарбата да убеждавам. Дори бих казал, че имам дарбата 
да убедя потенциалния купувач, че не трябва да купува 
картините ми”, беше отговорът на македонеца, който 
остави на организаторите 2 платна и няколко акварела.

Горан Ракич от Крагуевац е роден през 1956 година.
През 1986 г. е завършил Художествената академия в 
Сараево, а след това е магистрирал в Художествената 
академия в Белград. Ракич е доцент в Художествената 
академия в Прищина, която е преселена в Звечан.
Творческата му дейност включва 23 самостоятелни 
изложби и участия в около 100 колективни изложби.
Член е на УЛУС от 1987 година.

За нашия вестник Ракич каза: ”Всичко беше супер!
Въодушевен съм във всяко едно отношение. Това е раят 
на Земята. Съществуват всички условия за една фина 
медитация и творческа дейност”.

На Центъра за културата Ракич подари 2, а на спон
сорите - една своя картина. ^ Панайотов е впечатлен от стария манастир и

Гостенката на пленера Бояна Николич от Пирот, пРиР°Дните красоти около него. Художникът ни каза. че
в България често се организират еднодневни екскурзии 
до манастира ”Св. Йоан Богослов”. Бащата и братята

гарски художник 
Симеон Панайотов 
е роден през 1959 
година в София, а 
Художествена 
академия е завър-

Велико Търново. Днес живее и работи в родния 
си град. Той приел поканата да участва в пленера поради 

причини: "Вече знаех, че този край е прекрасен. 
Освен това, моите колеги в България, които вече са 
участвали в пленера, много хубаво говорят за 
Накрая, в тазгодишния пленер в град Вишеград станах 
приятел с управителя на Градската галерия 
Димитровград Димитър Илиев, който е домакин на По- 
гановския пленер.

Бояна Николич и Горан Ракич

шил във
живее и

няколко

него.
Художествената академия в Белград.

в

Трайче Чатмов

В навечерието на пленера - 30 юли - в димитров
градската Градска галерия беше открита изложба от 
картини на участници в миналогодишния Погановски 
пленер. Изложбата откри председателят на Съвета на 
галерията Никола Денков. В речта си той призова 
димитровградчани занапред по-масово да посещават та
зи зала на изкуството и да тачат пленера "Погановски 
манастир”, който е едно от най-значителните културни 
събития в Югоизточна Сърбия.

Офицаиалното откриване на пленера беше в понедел
ник, 2 август в двора на християнския храм, където се 
представиха Нишкият струнен квартет и членовете на 
димитровградския театър "Христо Ботев”.

На организатора на проявата - димитровградския Це
нтър за културата-Градската галерия - от тазгодишния 
пленер останаха 26 ценни художествени творби. След две

Симеон Панайотов

студентка в пети курс на Художествената академия в 
Белград, сподели, че се чувства прекрасно на пленера и 
добави: "Като се има предвид, че съм от този край, аз Панайотов също са художници. Художникът остави 2

свои платна на организаторите на пленера. В България

на

знаех къде идвам. Но едно е когато идваш тук на 
екскурзия, а съвсем друго, когато пребиваваш 10-ина т°й ще занесе няколко скици, които по-късно ще дообра- 
дни” ботва в своето ателие. Панайотов работи в просветата.

Член е на Съюза на българските художници от 1989Тя за първи път участва в подобна проява и опитът, 
натрупан тук, ще има голямо значение за нея. "Имах въз
можност да чуя и да науча от по-възрастните ми колеги 
много неща”, подчерта младата художничка, която

година.
Подготвил: Бобан Димитров

"Малка школа по комуникация" на 
Паулина Манова в Димитровград ии ЩЩ им

През това лято в Димитровград за втори път се 
проведе "Малка школа по комуникация”, предназначена 
за младите и талантливи димитровградчани, които искат 
да научат нещо повече за актьорското майсторство 
изобразителното изкуство. Младата актриса Паулина 
Манова, чиито родители са от Димитровград, тази 
година не можа да работи с младите, тъй като имаше 
ангажименти в Белград, но тя се постара да доведе в 
града своите приятели - актьора Даниел Сич от Рума и 
режисьорката Ана Томович от Белград. От 9 до 22 август 
те запознаваха младите димитровградски театрални 
надежди с тънкостите на актьорското майсторство.

Художествената "работилница” в рамките на проекта 
"Малката школа по комуникация” и тази година беше 
ръководена от вуйчото на Паулина Манова - известния 
димитровградски художник м-р Мича Мигич, който е 
преподавател по изобразително изкуство в местното 
основно училище.

Даниел Сич и Ана Томович продължиха работата с 
младите таланти оттам, където миналата година спря 
Манова. Както изтъкнаха и двамата, Манова е поставила 
добра основа както по отношение на дикцията, така и на 
другите елементи на актьорската и театралната дейност. 
Освен че научиха много неща за дикцията, 11-те млади 
димитровградчани от "класа” на Сич и Томович учеха и 
за акцентите, театралните движения, пантомимата, ми
миката...

Даниел Сич между другото сподели, че програмата, по 
която работят младите, никак не е лесна и допълни: "Тя

и за вероятно е трудна дори за професионалните актьори, по всеки кандидат-студент110 актьорско майсторство тряб- 
младите димитровградчани притежават голям ентусиа- ва да знае, че го очаква много труд и подчерта: ”В та- 
зъм и воля, в резултат па което бързо и успешно ус- ланта с 5 на сто{ а останалото е в работата”, 
вояват знанията". По думите на актьора, сред младите В разговор за "Братство” Ана Томович между дру- 
димитровградчани несъмнено има и такива, конто биха гото каза: "Знанията, конто младите усвоят в "Малката 
могли да сс запишат в Академия. Той обаче сподели, че школа”, във всеки случай ще им бъдат полезни в живота,

независимо от това дали някое дете от групата ще опита 
да следва актьорско майсторство. Не всичко е в про- 
фесионалнизма. С актьорство човек може да се занимава 
и па самодейна основа”.

В своята художествена работилница пък м-р Мича 
Митич учеше децата как се рисуват портрети, натюр
морти, пейзажи; какво е композиция и валер, как се полу
чават контрасти между тъмното и светлото...

След края на лекциите младите димитровградчани 
п ч възможност да покажат това, което са научили.

1 сатрапите се представиха на голямата сцената в Цен
търа за културата, докато “художествените” организи
раха изложба във фоайето на ведомството.

Финансово ц организационно “Малката 
комуникация’ бе подпомогната от Минйстерството на 
културата и медиите на Сърбия, ОС в Димитровград, 
неправителствената организация “Рго Ье1уес1а” от Бел
град и местния Център за култура.

имаха

школа по

Ана Томович и Даниол Сич с тоатралиито таланти
Б. Димитров
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Съобщение на 

Хелзинкския комитет 

за българите в СЧГ

Сенокос

Черквата ” Свети Пантелеймон ще оцелее
След няколко десетилетия жи- ”Св. Пантейлемон”. За много те работи - реставриране 

телите на село Сенокос отново кратък период те успяха цялост- сервация на стенописа и олтара.
празник Свети но да възобновят покрива на хра- Да напомним, че тук се пазят ико

ни, изписани през 1873 г. от са
моковския иконописец Никола 

че стеиописи-

и кон-

По повод приетата неотдавна препоръка на Парламента на 
държавните символи Хелзинс-празнуваха своя

Пантелеймон Преселници от Ди- ма, с което осуетиха по-ната- 
митровград, Пирот, Ниш, Бел- тъшното разрушаване на сгра- 
град, Крагуевац и много други дата. Със специални стоманени Образописов и 
градове, заедно със своите съсе- въжета и армиран бетон санира- те датират от края на 19 век 
ляни се събраха на този ден в чер- ха и появилите се пукнатини. А 1899 г. Те са дело на друг неиз 
ковния двор, където бе от- подготвиха и част от необходи- вестен зограф, според стила

вероятно също от Самоков. На 
този етап на възобновяването на

Република Сърбия за ползване 
кият комитет за защита правата и свободите на българите в СЧГ

на

излезе със съобщение, в което се казва.
"Начинът, по който на 16 август 2004 г. 187 народни предс

тавители в Парламента на Република Сърбия единодушно приеха 
т нар Препоръка за ползване на държавните символи - герб, 
химн и знаме, е неконституционен и неприемлив за повечето 
граждани на Сърбия, включително и за 40 на сто от принадле
жащите към националните малцинства. Във връзка с това Хел
зинкският комитет на българите в СЧГ призовава българското 

малцинство да бойкотира същите с оглед на факта, че

черквата ще трябва помощ на 
специалисти реставратори, худо
жници и институции, отговарящи 
за поддържането на културните 
паметници.

Доволни от постигнатото до
сега, сенокосчани 
своите гости направиха селско 
увеселение в Културния дом с му
зика и певци от Пирот, с неиз
менния сеиокошки кашкавал и с

национално
сръбският Парламент е нарушил своите законови задължения - 
въпросът с държавните символи да се решава съгласно новата 
Конституция на Република Сърбия, която предстои да бъде на
писана и в рамките на която нейните граждани да се произнасят на 
референдум и за бъдещите символи на страната.

Препоръката, която бе приета от демократи и националисти в 
Парламента на Република Сърбия е скандална и поради това, че 
става дума за парламентарна, а не за демократична процедура, 
приета на бърза ръка "до написването на новата конституция”. 
Приетите по този начин решения нямат нищо общо с граждан
ското общество, а още по-малко с правата на националните 

Ако се знае, че една трета от населението на Сърбия

заедно със

известното старопланинско агне
шко месо. Преди да се разделят, 
те дадоха обет, че няма да прес
танат да работят до окончател- 

служена литургия от свещеника мите материали за по-нататъ- нохо реставриране на своя храм, 
Александър Джорджевич.

малцинства.
не са сърби, от тях не може да се очаква да уважат предложения за 

на песента "Боже правде", написана поръчково през 
далечната 1872 г. в чест на княз Милан Обренович, към чиито 
завоевателски стремежи българите едва ли могат да проявят чув- 

уважение. В едно гражданско общество, от което Сърбия

шните работи. Направиха и нео- д0 връщане на някогашния му 
Поводът да се съберат сено- бходимите подготовки за рестав- вид и блясък, 

косчани в така голям брой бе рация на наоса.

химн текст

Сретен ИговМакар че досега е направено ство на
май е много далече, подобно нещо е недопустимо! Недопустимо е 
за национален химн да бъде приета песен, в която от общо 8

приключването на първия етап 
от ремонта на селската черква много, предстоят най-деликатни-

куплета в седем се споменават и възвеличават единствено и само 
"сръбският род”, "сръбското” и "сърбите”. Във връзка с прие
тите решения буди недоумение и монархическият символ на сръб
ския герб от времето на династията на Неманичите, като се знае, 
че Сърбия е републикански устроено общество!

Въпреки че е временна и никого неангажираща, приетата Пре
поръка поне показа какво е отношението на сръбските партии в 
Парламента към националните малцинства, давайки същевре
менно хубава тема за размисъл в Брюксел, Страсбург, Хага, Ню 
Йорк...”

В театъра "Христо Ботев"

До края на годината 

още две премиери?
след които ще стане ясно кои по
литически сили ще поемат уп
равлението на общината и какво 
ще бъде отношението им към 
културните ведомства в града.

Да припомним, че през тази 
година димитровградският теа
тър подготви предствлението ”В 
старо село накрай света”, с което 
се представи успешно в Димит
ровград и в няколко български 
градове. Детският ансамбъл към

Според информация, получе- представят и театри от Пирот, 
на от председателя на Съвета на Ниш, София... Във връзка с пие- 
театъра "Христо Ботев” Делча сата, предоставена на театъра от 
Гигов, до края на тази година теа- известния нашенец д-р Марин 
тралният колектив е запланувал Младенов, Гигов каза, че в мо-

Съобщението е подписано от председателката на ХК Зденка Тодорова.

още едно ново представление, мента тя се разглежда от члено- 
Същевременно детският ансам- вете на Съвета.

Плановете на театралнатабъл също би трябвало да подгот
ви още една пиеса. По думите на трупа обаче до голяма степен за- театъРа п^к подготви представ

лението "Големите приключе
ния на малкия Чиполино”.

Гигов, има идея до края на висят от бъдещата политическа 
годината в Димитровград да бъде обстановка в общината, изтъкна 
организиран малък фестивал, на пред Делча Гигов, намеквайки за 
който, освен местният, ще се предстоящите местни избори,

Б.Д.

Изложба ” Видовденски салон”
Миналия петък в Градската йрович. Той се изказа твърде по- ставени бяха и творби на двама 

галерия в Димитровград бе от- ложително за няколкото десетки димитровградски художници - 
крита изложбата от картини и творби на 30 -ина художници от Димитър Илиев и м-р Мича Ми- 
скулптури "Видовденски салон”, десет града в Южна и Югоиз- тич, както и на художника Пе- 
Експозицията откри художникът точна Сърбия - Пирот, Димит- рица Денков, който по потекло е 
Драган Хайрович от Зренянин, ровград, Ниш, Прокупие, Враня, от Димитровградския край, 
съпруг на димитровградската ху- Власотинце, Алексинац, Блаце, вее и работи в Ниш. 
дожничка Ирена Илиева-Ха- Куршумлия и Лесковац. Пред-

ажи-

Б.Д.

Реагиране къвто е Погановският манастир, обиколи време на пленера 
света. Щастлив съм, че е така, понеже това наши и от други страни, 
ни беше и целта. С полагащото Ви се уважение Ви моля в

Макар че уважавам годините и дейността наТакт^ГГм^наст^са^^3"6 Да “ ВЪЗДЪржате обвинения
на господин Спас Крумов, наистина „е Сот^оГказватГче съществувГпоне тои ПРистРас™е'’ Манастирът
разбирам контекста, в който ме споменава в теории за основите му В^е се застъпвате за на хопят^" ^ ВСИЧКИ добРонамеРнп хора’ 
текста "Навик, незнание или пристрастие?”, една от тях и вярвате че тя е Р ’ “ито ИДВат В нег0 да ,,амеРЯТ
публикуван в "Братство” от 16 юли 2004 г. Това е Ваше право. За това аз никога не бих СВ°еТ° спокоиствие' на художниците, които 
Със сигурност зная обаче, че манастирът Ви обвинил в незнание или ппигтпяе намиРат инспирация в него. Това поклонение 
”Св. Йоан Богослов” край с. Поганово е едно Нямам намерение да полемизипям /в,™' е от векове. Точно колко трае то, според мен 
от най-прекрасните творения на среднове- този въпрос. Истина е, обаче че истината за дейнос^К° ВаЖН° °Т ВЪПроса ”защ0”? С 
ковната архитектура и живопис. Също така създаването на манастира, неговите кти- на втомя въппог ТТ“ Да НаМеря 0ТГ0В°Р 

сигурен, че благодарение на енту- тори, е все още теория, скрита във воалите рня въпрос'На Вас оставям пРавото 11
сиастите, създали Международния пленер на времето и точно това е хубавото За мене конЗ ^ Т^рСИТе отговоР на въпросите, 
Погановски манастир”, между които съм и като художник, а не историк на живописта С уважение “ П0СТавИЛИ'

аз, историята за прекрасните околности и за това тайнство е още едно прекрасно въл’ Ув“жение 
уникалния културно-исторически обект, ка- шебство, което усещат всяка година по

и колегите художници -

Не кога, а защо

съм

Димитър Илиев, скулптор, 
управител на Градската галерия в Димитровград

Творба на Димитър Илиев
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В нашите училища пред новата учебна година ясненото законопредписание, ка- 

кто и липсата на становище по 
въпроса на просветното 
нистерство. Наистина досега от 
това министерство подчертаваха, 
че всичко ще стане така, както 
реши българското малцинство. 
Дали това становище трябва да 
се тълкува като демократично, 
или демегогско още не е 
известно. Ясно е обаче, че основ
ното богатство и националният 
белег на един народ е неговият 
език. Разбира се, когато всичко 
се наблюдава от цивилизован 
аспект. Досега обаче никой не 
посмя да даде отговор на въпроса 
кой открадна езика на българите 
вСЧГ.

Вири е ежа се прешна в цирк МИ-

До началото на новата учебна настояват българският 
година останаха броени дни, но

Защо? Отговорът е прост и 
можно повече да се изтласка из поради факта, че официално още 

на кой език ще се провежда обу- училищата, и '‘предатели“, конто не е уточнено и кой е майчин език 
ченнето в основните училища в се застъпват българският да ста- в нашите училища- сръбският 
Боснлеградско, Димитровградс- не майчин език и на него да се или българският. Мнозина “пат- 
ко, Звонския край, Клисура и Бо- провежда обучението. Докато н риотн“ казват, че това е българс- 
жица и колко часа седмично ще едните, и другите търсят подкре- кият. “Предателите“ обаче зада- 
се изучава българският език, па за становищата сн н лобират ват въпроса как е възможно бъл-

пред властите, официалните ор- гарският език да е майчин, кога-

език въз- Новината, че е издадена 
книгата "Народни просвети- 

от Боснлеградско Кра-тели
ище” ме изпълни с радост и
гордост, защото за такова 
събитие досега само можех 
да мечтая. Да напишеш кни
га за учебното дело в Боси- 
леградско за периода от 1833 
до 2003 година е много бла
городно и голямо начинание, 
а да я издадеш - направо 
ПОДВИГ и то в това наше 
време безпарично и време 
безразлично (апатично - се 
казва днес) към основната 
тема: нашето просветно дело 
в миналото и днес. И затова- 

БРАВО, АЛЕКСАНДРЕ! 
Отлично, скъпи колега! 
Ашколсун, бре дете - щяха да 
кажат нашите деди. Благода-

още не е известно.
В нашите среди почти две де- гани почти нищо не предприемат то се изучава само два часа сед- 

сетнлетия трае борбата за езика, за решаването на този проблем, мично и когато обучението в учи- 
В тази борба се откроиха две ос- който 
новни 1^упи- “патриоти“, които цирк!

се превърна направо в лищата се провежда на сръбски.
За това, много допринася и неиз- В. Божилов

Комисията за образование към Националния съвет на българите в Сърбия иска

Първолаците и второкласниците 

да учат I часа български
* Според решението на Националния 
съвет от 24 април тази година, основните 
училища в нашите общини ще работат по 
единна програма. В първи и втори клас 
учениците ще учат български език 5 часа 
седично, а в останалите класове ще се се 
прилага учебната програма на 
просветното министерство от 1990 и 1991 
година.
учебна година в детските градини да се полз
ват учебни помагала по български език, му
зика, рисуване и др. на издателство "Прос
вета” от София. Същевременно тя поиска от 
министерството от учебната 2005/2006 го
дина обучението в първи клас изцяло да се 
провежда на майчин, български език,

Във връзка с възможностите за ползване 
на учебници и наръчници от България, взето 
е решение училищните библиотеки да наба
вят нови книги, също от България.

Д-р Ангел Йосифов, председател на На
ционалния съвет, който участва в работата 
на комисията, предложи Националният 
съвет да присъжда в края на всяка учебна 
година награди на най-изявените ученици и 

занапред да бъдат обявявани конкурси за да се подсигурят средства за стипендии за 
учебници по български език, както и за из- най-добрите студенти 
готвяне на граматики за средните училища, български език и литература, история, из- 
които досега въобще не са съществували. Тя куство и др. 
предложи на министерството от следващата

Методи Чипев, директор на ОУ в Босилеград:

Според новия Закон за основно образо
вание, от началото на учебната 2004/2005 
година учениците от първи и втори клас на 
основните училища в Боснлеградско, Димит
ровградско, както и в Звонци (Бабушнишко) 
и Божица и Клисура (Сурдулишко) ще учат 
по 5 часа седмично български език съгласно 
програмите, предвидени за обучение на 
майчин език. Това бе изтъкнато на редов
ното заседание на Комисията за образование 
към Националния съвет на българите в Сър
бия, която се проведе на 17 августв Бо
силеград. В другите класове броят на ча
совете по български език ще остане същият - 
в трети и четвърти по 3, в пети, шести и седми 
по 4, а в осми клас 3 часа седмично.

рим ти за големия подарък, 
който ти озаглави като 
"малка енциклопедия”, като 
"безсмъртен” списък на ня
колко поколения просветни 
дейци от родния край, които 
в скромни условия и с още 
по-скромни заплати служеха 
на народа през време на 
робски, унизителни, угодли- 
ви, рисковни, сурови и бод
ливи, смутни, хлъзгави и 
опасни и под знамена разли
чни и идеи необични... Вина
ги с малко пари в кесията и с 
много обич към подраства
щите поколения!

Александър Йовчев Мла
денов (1936, начален учител, 
училищен инспектор, гим
назиален учител по сръбски 
език, сега пенсионер...) нап
рави н друг пробив: той ни 
убеди, че книги могат да се 
издават и извън издателски
те къщи. Пръв в това отно
шение в нашето Краище, а 
може би и по-надалеч. Пох
вала и насърчение заслужа
ват и всички спомощестова- 
тели, дето положиха стара
ние за издаване на книгата, 
но иай-голяма е жертвата на 
самия
ДОЛУ, нашенци, пред такъв 
човек. Вие пък, дето имате 
възможност да помогнете и 
за други книги и на други 
автори, вземете си бележка, 
помнете този пример. Не е 
лесно на хората, които пи
шат, да подготвят книга по 
десет години - писане, при
мерно пет години - търсене 
на издател - пак пет години и 
дори много повече! Дай Бо
же, такива хора като Алек
сандър да се раждат по-че
сто! Такива хора са нужни не 
само в областта на култура
та, но и в областта на сто
панството и в другите кло
нове на обществения живот.

Комисията предложи да бъде възобновена 
и популярната Викторина, която допреди 
двадесетина години предизвикваше голям 
интерес не само сред учениците, но и сред 
цялата общественост в нашите краища. 
Прието е и решение за организиране на 
състезания по майчин, български език и 
литература, които досега не съществуваха.

по специалностите

П.Л.Р.

Проблемът още не е изясненПредседателят на комисията Пене Димит
ров изтъкна, че редуцираният седмичен нор
матив на часовете по български език досега 
се е отразявал отрицателно на степента и

Методи Чипев, директор на тукашното осно- уточнено. Той подчерта, че просветното мннне- 
вно училище, заяви, че все още не са получили терство е публикувало учебния план за след- 

качеството на усвояването на програмното отговор от Министерството на просветата и спо- ващата учебна година, в който е посочено, че в 
съдържание, въпреки че учебниците са били рта и от ОС в Босилград вьв^връзка с реше- 1гьрви и втори клас майчиният език на

нието на Управителния съвет ”от началото на националното малцинство ще се изучава 5 часа 
учебната 2(Х)4/2(Ю5 година обучението от I до 8 в училищата, където обучението се провежда на 
клас да се провежда на български език”. УС този език, а сръбският език ще е изучава 2 часа 

Що се отнася до гимназиите в Босилеград Прие такова решение още на 9 юни гази година, седмично.

изготвени за обучение на български като
майчин език.

Понеже в нашето училище
и Димитровград, на Министерството на про- което веднага беше изпратено до Мииистерс- обучението се провежда па сръбски език, ще 
светата и спорта ще бъде предложено да пуб- твото, ОС в Босилеград и Националния съвет. поискам помощ за решаването на този въпрос и 
ликува програма по български език и ли- На пашия въпрос ще се провежда изучава- от представители па просветното министерство 
тература със седмичен норматив 3 часа. “а “““^'Тито и“'" вЗИ,!.И 11а срьбски 11Ъи ВраП”'олоиисти Чи"е11'

Комисията предложи на министерството “,еб„а годипа, ЧжгсТказа?че това в^ощсТе
ШАПКИавтор.

П.Л.Р.

В основното училище в Димитровград и с образователната програма.
-За съответното малцинство 

учебната програма се приспособ
ява чрез промени в учебния мате
риал по история, изкуство и кул
тура иа националното малцинс
тво.”

Майчиният само с два часа
Българският като майчин и рамата за образование и възпи- телец предмет; 

задължителен език тази година танис към езика на малцинството - Сръбският, като нсмайчин
ще се изучава в основното учи- се извършва по следния начин: 
лище в Димитровград в първи и 
втори клас само с два часа сед- -Фондът от часове по задъл-
МИЧИО, казва Катерина Симсоно- Високопоставен служител в жителките предмети - сръбски 
ва, и.д. директор на училището. Агенцията за българи в чужбина език, сръбски език като нема- 
Това е въз основа на учебния казва: "Българите от Дими- йчин и майчиният език - се оп-
плаи и програмата на Министер
ството на просветата, публику
ван в "Служебен вестник”, брой 
10 от 12 август 2004 г.

За майчиния език в него ме-

език, също има статут на задъл- Ог Националния сз>вет изтък
ват, че в основното училшце все 
още пс приемат факта, че то е 
малцинствено училище, понеже 
повечето от учениците са от мал
цинството. В училището

-Майчиният език е задължи- жителен предмет

нз-
проду^кт^з^прехрана^ БълТ ределят в плана и програмата; 
гария, ходят на море в -Обучението на майчин език
България, записват децата си да се приспособява към нуждите, 
следват в България, лекуват са 
в България, а се отказват от ма
йчиния си език и най-често 
гласуват за Шетал."

тз.кпат, че миналата година само- 
инициативио са увеличили броя 
на часовете но български език на 
три часа. Защо сега са намалени е 
въпрос, па който трябва да се от
говори,

интересите и възможностите па 
училището, учениците, родите
лите и обществената среда в 
съответствие сп.с закопа, е шиша

жду Другото се казва:
"Приспособяването на прог- А.Т, Мирни Младенов
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Юношеско 
първенство на СЧГОт атлетическия турнир "Джамп 2004 г."НФЗ - първи кръг

Олимпийката Мария 

Димитрова - героиня 

на вечерта

” Мрамор” - 
” Балкански 
3:2

Гогов втори4“

г’- През юли в Крагуевац се 
проведе първенството на СЧГ по 
атлетика за юноши, в коего 
участваха и двама млади атлети 
от димитровградския 
лезничар” - Джоржде Гогов и 
Златан Марков. В дисциплината 
скок на височина Гогов спечели 
второ място и сребърен медал, 
като прескочи 195 сантиметра. В 
дисциплината бягане на 200 
метра Марков зае 5 място в 
своята група и не успя да се 
класира за финалната надпре
вара.

• :

Мрамор, 22 август 2004 г. 
Игрището на "Мрамор”, зрители 
- около 100. Главен съдия - 
Ивица Стоянович от Алексииац 
(5). Голмайстори - Джуржда- 
нович в 3, Радованович в 48 и 84 
(от дуспа) за "Мрамор, а Боян 
Глиогориевич в 22 и 75 минута за 
"Балкански”. Жълти картони: Н. 
Георгиев, П. Георгиев, Павлович 
и Васов от "Балкански”.

АК ”Же-
При сениорките най-добра беше олимпийката от 

Видин Мария Димитрова, която скочи 611 см, втора бе 
Гита Додова от Враца с 583 см, а трета Миряна Джурич 
от нишкия "Железничар” с 552 см.

На 21 юли т.г. в Димитровград се проведе 9-ят 
международен турнир по скокове, в който участваха 
над 30 състезатели от Сърбия и България. В дис-

четари^асениорюНай-добърре^лтатпо^тигн^Гео-

нятович от нишкия АК "Железничар”, който скочи новосадската Войводина
465 сантиметра Втори беше младият българин от Вра- же Гогов от димитровградския Желзни шр , коиго 
ца Михаил Велков с 460 см! а тре™ - Андей Еленков от също скочи 195 см, но имаше повече опити, и четвърти 
димитровградския АК "Железничар” с 448 см. - Никола Ранджелович от нишкия Железничар със

п гъшата писшшлина, в която се състезаваха пио- 180 сантиметра, 
нерите старша възраст, първо място спечели Влади- Най-добре класиралите се в двете дисциплини и въ
мир Стаменов от Враца с 555 см, втори бе Станислав всичките категории състезатели получиха дипломи и 
Шукеров, също състезател от Враца, с 521 см, трети - парични награди. За най-добра състезателка натур- 
Марко Ганич от нишкия "Железничар” е 471 см, и пира беше провъзгласена българката Мария Димит- 
четърти младият Горан Делчев от димитровградския рова. Тя получи и специална награда от частната текс- 
"Железничар" с 468 см. тилна фирма 'Ненатекс от Димитровград.

ФК "БалканскиН. Георги
ев, Бошкович, Живкович, Милан 
Георгиев, В. Пейчев, Павлович, 
П. Георгиев, Миодраг Георгиев 
(Пешев), Б. Глигориевич, Васов 
(Стойчев), Иванов (Панайото- 
вич).

Ветроходство
Сребърен 
медал за 
СтавровФутболистите на "Балкански” 

загубиха от "Мрамор”, въпреки 
че играха добре и имаха много 
голови положения. В самия дсрай 
на мача реферът "пропусна” да

Турнир по малък футбол в Димитровград
На сениорското първенство 

на България по ветроходство за 
олимпийски класове, което се 
проведе от 16 до 18 юли в Бургас, 
димитровградският 
по ветроходство Марио Ставров 
спечели второ място (сребърен 
медал) в класа "Ласер Радиал”. 
На състезанието в Бургас участ
ваха 30-ина екипа в класовите 
"Ласер”, ”Фин” и ”470”.

"Легендите" обраха наградите 5»
На турнира по малък футбол "Димитровград 2004 победи във фи- 

г.” първо място спечели отборът "Легенде-Белешт- нала "Спортен 
ранс”, който победи белопаланската "Ремизияна” с2 : тотализатор

Плюс” с 2 : 1.
В категорията на пионерските футболни отбори "Легендиците” 

първо място зае отборът "Йокшина махала”, който бяха най-доб-

свири очевидна дуспа за 
димитровградския отбор.

В следващия кръг от първе
нството "Балкански” ще се сре
щне с отбора на "Алуминиум” от 
Ниш. Срещата е насрочена за 
събота, 28 август от 16,30 часа.

‘.Vа състезател
0.

Аш
ДС. Най-добрият отбор на турнира

Първенство иа ШК 
” ЦарибродБосилеградчани на 

шахматния турнир в 
Разград__________

ри в категорията на кадетите. Във 
финалната среща те се наложиха 
над ”Реал Цариброд” с резултат 5:2. 
Ветераните от отбора "Легенди” 
спечелиха във своята категория, 
след като победиха "Черните бисе
ри” с 1:0.

ГИГОВ ПЪРВИ
Добро
представяне

В средата на юли се проведе 
индивидуално първенство на ШК 
"Цариброд”. Участваха 12 шах
матисти, а класирането беше 
следното: Петър Гигов 10, 5 
точки, Иван Стоименов 9, 5, 
Драгиша Йонич 8, Младен Але- 
ксов 7, Боривое Андрич 5, 5, 
Сашко Митов 5, седмото и осмо- 
то място си разделиха Ангел Ан- 
гелакиевич и Синиша Георгиев с 
по 4,5, деветото и десетото място 
си разделиха Анита Накова и 
Младен Найденов с по 3, 5, 
единадесети беше Драган Йови- 
чич 3 т. и дванадесети Иван На
ков с 1, 5 точки.

Тримата най-добре класирани 
бяха наградени парично и им 
беше платено участието в между
народния рейтинг турнир в 
Пирот. Анита Накова получи 
награда за най-добра пионерка, а 
Боривое Андрич - за най-успе
шен ветеран.

Класираният на трето място 
сениорски тим "Кафана Парк-Пи 
прес"

Класираният на второ място 
сениорски отбор "Ремизияна" Д. с.

Босилеградското спортно лятоНовица Божилов, треньор на 
ШК “Младост” - Босилеград, и мла
дите членове на клуба Митко 
Александров, Драган Божилов и 
Деян Рангелов, участваха от 12 до 
15 този месец в престижния турнир 
“Купа Абритус” в българския град 
Разград.В този 11-ти 
чиито

И през това лято на терените на спортния център 
“Пескара” се проведоха редица състезания. По тра
диция организатор на турнирите бе ФК “Младост’', а 
спонсор Общинската скупщина.

На традиционния летен турнир по малък футбол за 
сениори "Лято 2004” участваха 8 отбора, а победител 
стана ’КИЦ Босилеград”, който във финалната среща 
спечели с дузпи срещу “Пинк” с 5:3. На тр 
класира ”Дъга”, която в "малкия финал*’ се наложи с 
3:2 над ”Ники трейд”. За най-добър футболист на 
турнира бе провъзгласен Владица Владимиров от тима 
на “КИЦ”, а най-добър голмайстор бе Мирослав 
Георгиев от ”Пинк”.

Проведоха се и още три турнира по малък футбол: 
за деца до 12-годишна възраст, за юноши до 16 години 
и за сениори. Бяха организирани и турнири по 
баскетбол и волейбол за сениори.
Участваха и"петлетата"

На състезанието по малък футбол за деца до 12-го- 
дишна възраст, т. нар. “петлета”, участваха 8 отбора: 
“Краин дол”, “Блат’, "Андачки вълци”, “Магурка”, 
“Терезики”, “Кей”, “Орище” и “Ас”. Шампиони ста
наха футболистите на “Краин дол”, които във финал
ната среща спечелиха срещу “Блат” с убедителните 
5:0. За най-добър футболист на състезанието бе про
възгласен Никола Аначков, а най-резултатен

майстор бе Неманя Воинович.
При юношите до 16-годишна възраст триумфира 

“Набор 88”, който на финала спечели срещу '’Ас” с 3:0. 
Трето място в крайното класиране зае “Чавдар”. В 
състезанието се включиха 6 отбора. В турнира участ
ваха и “Лъвове”, “Андачки вълци” и “Реал”. Титлата 
“най-добър” футболист отново беше присъдена на 
Владица Владимиров от “Набор 88”, а най-добър гол
майстор бе Мирослав Васев от отбора на ”Ас”.

На втория турнир за сениори участваха 6 отбора. 
Първото място спечели “Пинк”, който в изключи
телно интересния финален мач се наложи с 3:1 срещу 
“Ники трейд”. Третото място спечели отборът “666”, 
който

пореден, 
бяха ШКорганизатори 

"Абритус ’ от Разград, община 
Разград и БФШ, са се включиха 73 
шахматисти, сред които е имало 6 
международни майстори и голям 
брой кандидат - майстори.

Първото място спечелиха ме-

ето място се

Босилеградската шахматна 
надежда Митко Александров 
участва през юли месец в 
Шахматното първенство на 
Сърбия за юноши в Крушевац.
На състзанието се представиха 
36 от най-добрите шахматисти в 
Републиката, а Митко успя да 
спечели 5 място. Той завоюва 
5,5 точки (4 победи, 3 ремита и 2 
поражения) и само с 0,5 точки не 
успя да се класира за 
тазгодишното първенство на 
СЦГ.

мача за третата позиция надделя с 2:0 срещу 
”Кей”. На пето място се нареди “Дъга”, а шести бе 
“АС”. За най-добър футболист бе провъзгласен чети
ридесетгодишният Блажа Воинович от “Ники трейд”, 
най-ефикасен голмайстор бе Мирослав Георгив от 
”Пинк”, а с титлата най-добър вратар се закичи Дарко 
Спиридонов, също от "Ники трейд”.
Баскетбол и волейбол

Европейски 
блицтурнир по шахмат

И това лято се проведе турнир по баскетбол, в 
който участваха 10 отбора, разпределени в две групи. 
Шампиони станаха баскетболистите на “Квиско”, кои
то във финала се наложиха с 2 победи срещу “Ред бул”. 
Едновременно с него бе организирано и състезание по 
кош за тройка . Най-добър от 36-те състезатели бе 

Далибор Банкович и заслужено спечели титлата “най- 
точен баскетболист”.

Отборът на “Квиско” триумфира и на турнира по 
волейбол, тъй като във финалната среща, отново сре
щу “Ред бул”, спечели с 3:1 гейма. На турнира участ
ваха 8 отбора, които в първия етап на състезанието 
бяха разпределени в две групи по 4 тима. На трето 
място се нареди отборът на “Тинейджъри”.
Награди за най-добрите

Накова подели 
петото място

гол-
ждународните майстори Красимир 
Братанов и Веселин Драгиев с по 6 
точки. Според очакванията, 
най-добро класиране имаше 
шахматистът от Босилеград 
Новица Божилов, който спечели 
3,5 точки (2 победи, 3 ремита и 2 
поражения) и се нареди в средата 
таблицата. Митко Александров и 
Драган Божилов завоюваха по 2,5 
(по 2 победи и едно реми), а Деян 
Рангелов - 2 точки (2 победи).

- Със спечелените от този тур
нир точки аз си осигурих класиране 
в международната ЕЛО (Рейтинг) 
листа за шахматисти, в която освен 
мен, от Пчински окръг в момента 
има само още двама шахматисти, 
заяви Новица Божилов пред нашия 
вестник.

На индивидуалния Евро
пейски блицтурнир по шахмат за 
юноши, който се проведе от 17 до 
20 юли т.г. в Обреновац край 
Белград, участва и талантливата 
димитровградска шахматистка 
Анита Накова. След 9 партии, 
изиграни по Швейцарската сис
тема, в категорията до 14-го- 
дишна възраст Накова се нареди 
в групата от петото до осмото 
място в таблицата. Тя отбеляза 
четири победи и две ремита.

на

Спонсорът на състезанията - ОС в Босилеград, 
гури купи, медали и грамоти за най-добрите отбори и 
състезатели във всички турнири.

Летните спортни състезания

оси-

предизвикват голям
интерес сред босилеградчани. За съжаление тези спор-
тни мероприятия са единственото развлечение, осо
бено за младите, по време на ваканциите и на годи- 
шиите почивки. Обаче все още се чака отговор на 
въпроса защо липсват културни мероприятия и други 
видове забавления.

ДС."Пинк" - победителят на втория турнир по малък 
футбол за сениори

П.Л.Р.
П.Л.Р.
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Автобус уб [ РГЗ-Служба за кадастър на недвижимите 
: имоти в Димитровград

На 30 юли т.г. почти в центъра 
на Димитровград на улица "Найден 
Киров”, срещу пазара, автобус на 
АТП Пирот, движещ се от гра- 
цицата към града, удари пешехо
дец. От удара 78-годишният Стоян 
Маноилов от с. Прача бе отхвърлен 
на тротоара, където удари главата 
си в ивицата и почина на място. 
Въпреки бързата намеса, 
щият наблизо лекар само конста
тира моменталната смърт.

Полицията и съдия-следовате
лят установиха, че въпреки огра
ничението от 40 км в час, в момента 
на удара автобусът се движел с 45 
км/ч, а преди да стигне до мястото - 
със значително по-висока скорост.

Злополуката като че ли не пос
лужи за пример на останалите шо
фьори и през следващите няколко 
дни едва не се стигна до още две 
подобни произшествия. Затова жи
телите на улица ”Найден Киров” 
отправиха искане до съответната 
общинска служба и до Изпълнител
ния отбор, подписан от 37 души, 
живеещи на нея. В искането се 
настоява да бъде поставен още един 
”легнал полицай” в началото на 
улицата, понеже почти всички во
дачи на МПС, отклонявайки се от 
магистралата (ул. "Софийска”) 
към града, карат с превишена ско
рост, въпреки ограничението от 40 
км/час и на магистралата. Искането 
на жителите на улицата е основа
телно и поради това, че по "Со
фийска улица” и по "Найден Ки
ров” има доста малки деца, които 
отиват на училище. Бързото дви
жение на моторните превозни сред
ства представлява голяма опасност 
както за тях, така и за всички дви-

Публичен търг
за продажба на лека кола "Застава 750" произведена.през

КйК ,"?»= ЙЙК■
10 на сто от началната цена. На лицата, които не спечеля , 
депозитът им ще бъде върнат след търга.
Търгът ще се проведе на 6 септември т.г. от 12 часа в 
Службата за кадастър на недвижимите имоти в Димитровград, 
улица “Балканска", номер 2.
Заинтересованите лица могат да разгледат автомобила два

започването на търга в двора на Благоя Стоянов на

живее-

жещи се по споменатата улица.
Да напомним, че "легнали по- то изобщо не пречат на превозните 

лицаи” (дори два) има към края на средства да се движат в останалата 
улицата срещу гаражите и то на част с несъобразена скорост. А.Т.

разстояние от десетина метра, кои-
преди 

улица "Граничар", №7.
За справки заинтересованите лица могат да се обадят на 
телефон 010/ 360'814 от 7 до 15 часа всеки делничен ден.

часа

В събота 28 август се навършват 40 дни откакто 
ни напусна обичаната
ТИНКА ПЕТРОВА 
родена Вргович 
(1927 - 2004)
разселено лице от Прищина

Престана да тупти едно нежно и благородно 
I сърце. Изчезна нашият ангел-пазител, нашата

Тина. Благодарим й за всичко, което направи за 
нас. С любов и гордост ще пазим спомените за нея. Панихидата ще се 
състои на гробищата в Димитровград.

Съйруг Александър, дъщери София, Иванка и Гина със 
семействата си

На 29 август т.г. се навършват 40 ДНИ от 
смъртта на нашия мил и непрежалим съпруг, син и 
баща
СРЕТЕН МИТОВ
от Димитровград, по потекло от с. Поганово

Времето минава, но не заличава нашата болка 
по теб. Вечно ще те помним. Почивай в мир!

Панихидата ще се извърши на 29 август т.г. на 
димитровградските гробища. Каним роднини и 
приятели да ни придружат.

Ойечеленошо семейство Митови.

1

■_

Навършва се ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта 
на нашата скъпа и непрежалима майка, свекърва, 
тъща и баба
ПАВЛИНКА ПЕТКОВА 
(1928 - 2004) 
от Долна Любата

Каним роднини и съседи на панихидата, която 
ще бъде отслужена на 29 август от 11 часа на дол- 
нолюбатските гробища.

Ти си непрекъснато в нашите мисли със спомена 
за твоята неповторима обич, доброта и трудолюбие. След теб остана 
светла диря на един достойно изживян живот.

Дълбок поклон пред светлата ти памет!
От скърбящите близки

Тъжен помен
Коварната смърт на 30 август 1999 година взе 

завинаги нашата баба
ВИКТОРИЯ ТАШКОВА 
от Димитровград

И днес тъгата и болката за теб, мила бабо, са с 
нас. Никога няма да те забравим.

йГ1
С много обич се прекланяме пред светлата ти I 

памет! |Х.
Твоите най—обичани: внучка Нина и внуии Бубешо и Гага.

Две злополуки 
за един ден

В неделя в Димитровград загина 
44-годишният Драган Савов. През 
нощта той станал и излязъл на нео- 
градената тераса на втория етаж на 
семейната си къща 
Врелото. Оттам паднал на земята и 
починал на място. Следствието ще 
изясни причините за трагедията.

В събота в село Бребевница при 
злополука с трактор загина и Сло- 
бодан Борисов, роден 1933 г. При
чината за тази трагедия е несъоб
разената с терена скорост, с която 
се движел тракторът.

, кйУ1|
Тъжен помен

На 21 август 2004 г. се навърши ПОЛОВИН 
ГОДИНА от смъртта на нашата мила майка, 
свекърва и баба
ВАСИЛКА ВЕЛИЧКОВА 
(1923-2004) 
от Димитровград

У,?Тгт1гГмЦгКПш1 Поклон пред светлата й памет!
Нейните най—мили:Любомир, Нина, Марина и Весна от Неготин

На 23 август 2004 г. се навършиха 25 ГОДИНИ от ранната смърт на 
нашата мила и незабравима съпруга, майка, сестра,

недалеч от
1

балдъза и леля
РУСА СОКОЛОВА
(1952-1979)
от с. Долна Любата

С голяма тьга и безмерна обич се прекланяме
пред светлата ти памет. Почивай в мир!

А.Т. От най-близките
Възпоменание

На 28 август 2004 година се навършват 33 
ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и непрежалим
СТОЯН ПЕЕВ 
(1930-1971) 
от Димитровград

В сърцата си вечно ще пазим хубавите спомени 
за теб и за добрините ти.

Поклон пред светлата ти памет!
Семейство Пееви

гаррпнак:: г-ЗгЯЧ
Щ&АШВ) л*‘‘.

1 Съставил: Драган Петре*

Водоравно: 1. Един от континен
тите. 7. Негри. 11. Лопатка за смет.
12. Римски император. 14. Милан 16 
Кундера. 16. Смляно на дребно 
жито. 17. Богато обзаведена къща : ^ 
на турски големец. 18. Град в Чер
на гора. 19. Футболен отбор от 
Атина. 20. Малка рекичка. 21. 
Тлъсти на, натрупана около черва
та. 22. Никола Костов. 23. Името 
на баскетболиста Галис. 24. Осве
жаван^ напитка. 25. Вид колбас.
26. Град в Италия. 27.18 и 17 буква.
29. Направление в музиката. 30. 
Мъжко име. 31. Английско мъжко 
име. 33. Гвоздей. 34.13 и 9 буква. 35. 31 
Столицата на Йордания. 37. Из
куствен воден П7/Г. 38. Името на 
бивш президент на САЩ. 39. 
Предлог. 40. Легендарен унгарски 
футболист. 41. Фамилното име на 
бившия генерален секретар на 
ООН.

кг% V*
,1

Тъжен помен
■ На 21 август 2004 г. се навършиха 4 ГОДИНИ от 

смъртта на нашия мил и непрежалим съпруг, баща 
и дядо
КИРИЛ ПЕТРОВ 
учител от Димитровград

Времето ни отдалечава от деня, в който завинаги
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ни напусна, но то не може да заличи голямата болка 
и хубавите спомени за теб, понеже ние те носим

35 дълбоко в сърцата си.
Ойсчелепи: съйруга Павлина, дъщери Данииа и Златина със 
семействата си30 I

Тъжен помен
На 15 август 2004 година се навършиха ТРИ ГО

ДИНИ, откакто неизлечима болест отне живота на 
нашия незабравим съпруг и баща
МИЛЕАНДОНОВ 
(1956 - 2001)
от Босилеград, роден в с. Зли дол

Годините минават, но болката не престава. 
Вечно ще скърбим за теб.

Поклон пред светлата ти памет!
Семейство Андонови

Отвесно: 1. Страна в Азия. 2. Фут- пЛе,|уго (мн.ч.). 17. Уличка. 18. 
болен отбор с/г Дупница (Бълга- Южен плод. 20. Летец. 21. Хърватс- 
рия), 3, Английско мъжко име, 4,
Историческо място в Санджак, 5,
9 И 25 буква. 6. Който се занимава с

ки морски град. 23. Вечнозелено 1. Сст. 3. Гатср. 7. Раб. 10. Док. 11. 
плодно дърво. 24. Област и Авс- Сенат. 12. “Кола". 13. "Пл". 14. 

_ _ трия. 26. Изоставено лозе. 28. Фут- Кенар. 15. Рубин. 16. Калин. 17.
анатомия. 7. Спиртно питие я болен отбор от Рим. 30. Вид сна- Дамаск. 18. Юбилей. 20. Лъки 
Южна Азия. 8. Името на англи- ряд. 32. Мирослав Антич. 33. От- 21. АО. 22. Талаш. 23. Пещера, 
йски Футболен национал. А Алск- нова 34 драГ| скъп, 36. Никола 24. Рис. 25. Тапет. 26. Да. 27. 
сандър Николов. 10. Марка боя за Петков. 37 ц и 25 буква 38. Бра- рсм. 28. Сатира. 29. Мат, 30. Ат. 
обувки. 13, В старогр, митология- нимир Андреев, 
бог на любовта. 15. Земноводно

.

31. Повеля. 32. Роти. 33. Патока. 
34. Леща.
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ърша
Вечимка седми дън кик" сречам бай 

Мирчу Станчинога със джакове под мишку 
пошъл къмто Къндину бару. Я знам он има тамо

некикво ньивче, ама не знам, с кво га йе насадил и кикво 
толкова 
га питуйем.

-Е накуде тека свакьи дън?
-На вършу бай Манчо! - рече ядосано.
-Требе да си узел коперативният блок, щом еве целу неделю 

те сречам...Дебело че забогатейеш, а?
-Мани се Манчо, от майтаплъци!Никикъв блок не съм узел, 

ама еве ньивчето од два декара не могу да овършем...
-Защо, нема ли комбайне?
-Море комбайне има колко очеш, ама за приятелке!
-Кико, не вършу ли редом?
-Ма йок! Овършу тува, па прерипе, ей тамо, па се върну горе 

у Страньето, па слезну доле, чак у Гладно полье. Прерипую 
ньивете кико скакци. Ако си приятель, че дойду, ако не си че 
чекаш...

-Па кико може тека , тия от общинуту не воде ли некикав 
ред?

-Айде не се завутуй. Они кажу: немаю никикве компетен- 
цийе, са йе приватно, па кой кико оче тека си работи. А и еве 
ближе се изборйе, па се залагаю по кюмезйете и си прайе 
некикве коалицийе...

-А тея държавнете що вършу блокат, нече ли они да прес- 
коче по часнете ньиве?

-Къвте блок спопадал. Паметна йе коперацията, туя годин 
ич га и не ораше. Урасал йе у паламиду, а из ню стърчи ланс- 
кьият слънчоглед...

-Па кво мислиш за койе време че овършеш?
-Знам ли, може за месец, а може и за два!
-Иейе ли бай Мирчо, млошко?
-А нейе! Нека виде тия од Войводину дека смо по-богати оди 

ньи. Они завърше туя работу за дваестина дъна, а нийе с 
месеци не може да приберемо берикьетат. А и нещо друго се 
мислим и се двоумим?

-Кво са па измисли?
-Кво ли? Че чекам до йесен!
-Оти бре, Мирчо?
-Оти ли? Па тея наше раздърндане комбайне половин жи

тото разнесу по ньивете, та уйесен не требе да сейем, само че га 
завлечем!

-Е Мирчо, нали знайеш: куде йе тънко - там се кьине! Зат- 
римо вабрикьете, са да затрийемо польето, па тъгай че ватимо 
да се спраямо!

Девет медала за България
До 25 август българските спортисти спечелиха на Олимпийските игри в Атина общо 9 медала 
- 2 златни, 1 сребърен и 6 бронзови.
Олимпийски шампиони станаха Мария Г роздева (стрелба) и Милен Добрев (вдигане на 
тежести). Сръбърния медал спечели прочутият гимнастик Йордан Иовчев на халки, които 
взе бронза в съчетанието на земя. С бронзови медали са още и Гроздева, боксьорът Борис 
Георгиев, щангистът Величко Чолаков и гребкинята Румяна Нейкова.

прибира с тия силни джакове. Пресрами се и реко че

Мияакз Ц©
България има втори олимпи

йски шампион на игрите в Атина. 
Златен медал спечели щангис
тът Милен Добрев в категорията 
до 94 кг.

Носителят на две европейски 
и една световна титла бе блес
тящ във всичките пет опита на 
олимпийския подиум и просто не 
остави шансове на съперниците
си.

Така Добрев вече притежава 
всички възможни титли и за по
реден път доказа, че е абсолю
тният номер 1 в категорията си.

00.,П

овчев|1
1 Печели битка след битка в мирната война за 
1 медали на олимпиадата. Печели мъжки, 
I геройски, печели сам срещу всички и ограбван 
^ от всички. В неделя вечерта властелините на 

петте кръга, тези уж достолепни пазители на 
морала и олимпийските идеали, си затвориха 
очите за истината в залата по гимнастика. И 
узакониха една от най-големите кражби в св- 
ременния спорт, като ограбиха Йордан Йовчев, 
абсолютния властелин на двата кръга-халките. 
След съдийското разпване българското момче 
понесе мъжки своя кръст, окичен със сребро и 
бронз в последната си олимпиада.

Разликата от 12 хилядни в полза на гръцкия 
гимнастик се появи заради съдията от Авс
тралия, който даде пет десети по-малко на бъл-
гарина и това реши битката в полза на пред
ставителя на домакините. ("Труд")

Вицове
Журналистки и овчари

Дали е най-важно самото участие в Олимпиадата?

Шекарич, водната 

топка и Иевтич - 

единственият успех
Журналист 

овчар:
- По колко килограма вълна 

дават овцете ви?
- Кои - черните или белите?
- Черните.
- По два килограма.
- А белите?
- И те по два килгорама.
- А колко мляко дават?
- Черните или бялите?
- Ами черните...
-По два литра.
- А белите?

интервюира шли при тях. Хванали двама да си 
приказват по едно време питали:

- А как издържате толкова 
време без жени?

Овчарите ги посграбчили и им 
казали дяволито:

- Ами нали идват журналист-
Спортистите от Сърбия и Черна гора не се пред

ставиха много успешно на Олимпийските игр: 
Атина. Футболистите не заслужават дори да ги 
споменаваме, тенисистите на маса и състезателите 
по атлетика също не се представиха славно, но за 
съжаление най-голямото разочарование дойде от 
ония, от които се очакваше най-много. След поре
дица от лоша игра баскетболистите се класираха 
едва на 11 място! Волейболистите ще поделят пе
тото място, понеже в четвърфинала загубиха от 
руснаците, но това все пак е успех, ако се има пред
вид, че се бореха и срещу противниците, и срещу 
вирус.

Най-голям успех постигнаха Ясна Шекарич 
то спечели сребърен медал в стрелба с въздушен 
пистолет и маратонката Оливера Йевтич, която не 
спечели медал, но се класира твърде високо и беше 
най-добра от всичките маратонки в Европа. Те две
те са истински героини от тима на СЧГ.

Ясна ни зарадва в началото на Олимпиадата и 
дай Боже "майсторите” по водна топка да ни зарад-

в
ки...

- То хубаво, ама за да не заб
ременеем - трябва да сложите ето 
тези нещица (презервативи).

Оня двамата се почесали... па
ги сложили и оправили журнали
стките.

- И те по два литра. 
Журналистът

объркан:
- Добре де, защо все питате - 

черните ли, белите ли...
- Ами виж

След няколко месеца, седят, 
е вече съвсем пушат табак и единият казва:

- Абе брато - на тебе пука ли ти 
дали ония двете ще забременеят?

- Що да ми пука.
- Ми кво ще кажеш да земем да 

ги свалим тия гуми вече!***

коя-
сега, черните овце

са мои...
- Така, добре... А белите?
- И те са мои.***

ват накрая, защото след победата против Испания 
се класираха в полуфиналите. Не се съмняваме, че 
и те ще спечелят един от медалите, за да може да се 
каже, че два медали са все пак успех. Журналистка интервюира ов

чар:
- И накрая, кажете на нашите 

зрители, по колко литра мляко 
снася една овца?

Две журналистки чули 
лежката си, че овчарите били 
много надарени... И взели че оти-

от ко-М.Т.

Издава:
Издателство "Братство” 
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