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Републиканската дирекция за изграждане
отпусна 60 милиона динара за улици и пътища

Националният съвет нека пояснения Асфалт за

шина километра

Националният съвет на българското малцинство отправи искане до Министерството на прос
ветата и спорта на Сърбия, в което се настоява
българският език да се изучава пет часа седмично,
за да може да получи статут на майчин език.
Всъщност Националният съвет иска пояснение от
минист ерството за публикувания в ”Службени
гласник’ брой 10 от 12 август 2004 г. план, в който
се казва, че ”езикът на малцинството е застъпен с
пет часа, когато обучението се осъщестява на съо
тветния майчин език”. Същевременно в училища-

Методи Чипев, директор на ОУ в
Босилеград:

Сръбският - два,
българският- пет часа
Въз основа на телефонните контакти с
просветното министерство изготвихме учебна
програма за първи и втори клас, която
предвижда българският език в тези класове да
се учи по пет часа седмично, а сръбският по два,
каза ни в сряда Методи Чипев, директор на
основното училище в Босилеград След като
поясни, че от министерството са оповестили
скоро да им дадат напътствия как да съгласуват
програмата за сръбски, директорът подчерта, че
"обучението в тези класове, впрочем както и в
останалите, ще се провежда на сръбски".

та, където обучението е на майчин език, сръбският
език се изучава два часа.
Понеже обучението в димитровградското осно
вно училище се провежда на сръбски език, На
ционалният съвет настоява да се изясни как е възможно прилагането на този план, когато в спо
менатия ”Службени гласник” няма публикуван
план и програма за обучение на български език.
Същевременно с приемането на петте часа бъл
гарски език в първи и втори клас, НС се застъпва
пред министерството и за това обучението на сръб
ски също да бъде разширено в областта на гра
матиката, правописа и литературата.
Що се отнася до българския език от трети до
осми клас, НС предлага за училищата в Босиле
град, Божица, Клисура, Звонци и Димитровград
планът и програмата за български език да бъдат
като тези от 1990/91 г.
Просветното министерство тепърва трябва да
отговори на тези въпроси, но е факт, че все още
има разногласия между Босилеград и Димитров
град във връзка с изучаването на българския език.
А вероятно министерството няма да приеме два
различни модела за едно и също малцинство.
Докато не се постигне съгласие, всичко, което е
свързано с езика на малцинството, ще бъде оста
вено на волята на отделни лица в училищата или на
училищните съвети.
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С асфалтирането на пътя от
Добри дол към Босилеград за
почна реализацията на проекта, в
който ще бъде включено асфал
тирането на над 8 километара
улици в града и в село Райчиловци, както и по 2 километра от
регионалните пътища към Горна
Любата и Караманица.
Стойността на проекта въз
лиза на около 60 милиона динара.
Цялото количество асфалт се
подсигурява от републиканската
Дирекция за изграждане, а общи
нската Дирекция за строителни
площи и пътища изработва необ
ходимите "тампони” за асфалто
вата настилка.
Договора за асфалтирането с
републиканската Дирекция е
сключен от председателя на ОС
Владимир Захариев, за което е
бил упълномощен от ИО на ОС.
Захариев подчерта, че с реа
лизацията на този проект почти
всички улици в града и в Райчи-
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ловци ще бъдат асфалтирани.
Независимо от това, че асфал
тирането на улиците има голямо
значение за жителите на Боси
леград и Райчиловци, тези дни
хората пак си задават въпроса
защо асфалтирането на улиците,
”по правило” се извършва преди
провеждането на избори, като
намекват, че избори трябва да
има по-често, защото пътищата в
общината са в окаяно състояние.
На нашия въпрос защо и този
път асфалтирането се провежда
в навечерието на местните избо
ри, председателят Захариев отго
вори, че води преговори за под
сигуряването на асфалт в Мини
стерството за стопанство още от
март месец тази година и под
черта, че сега там има хора от
партията на Воислав Кощуница,
които са изразили готовност да
помогнат на Босилеградска об
щина.
П.Л.Р.

В броя
Местните избори

(Стр.2)

Позволете на народа да''сгреши

Гаражът в село Божица над пътя Босилеград - Сурдулица (след първото нагорнище
Власина) доскоро привличаше вниманието на минувачите с лозунгите "Браво
Джинджич”, "Слава Титу", "Живео краль", Живео Милошевич", "Да живее Г. Ди; митров" и "Живео я". Междувременно техният автор е станал художник и невероят
ното политическо съжителство е изчезнало под картината "Нашето минало - Нашето
бъдеще!"
Може би пророчеството на Незнайния художник никога няма да се сбъдне, но над
символиката на неговата картина би трябвало да се замислят дълбоко босилеградските и сурдулишките политици, а също така и многобройните преселници от този
край. Защото там има все по-малко хора, гората си взема земята и не е далече денят,
когато пространството от Стрезимировци до Жеравино и от Рибарци до Бесна кобила
ще бъде само една зелена пустиня. А после, кой знае кога, някой "с дървеното криво
рало" ще трябва да сложи ново начало...
к.г.

Бцпинршким

(Стр. 4)

КЪМ

Хроника на
Културна
събитията в
нашите общини ПЗНОрЗМЗ
(Стр. 5 - 7)

(Стр. 8)

Интервю: Зденка Тодорова

Няма страх, когато се казва
истината
(Стр. 9)
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Димитровград

ИЙПозволете на
народа да "сгреши
Всеки народ има такава власт, каквато заслужава. Общо взето, този
вечен принцип е валиден и за българите в Босилеградско и Димитровградско. Но същевременно те могат да
се смятат и за изключение от правилото. Защото, просто казано, досега
не са имали възможност свободно да
си изберат Местна власт! Това твърдение е безспорна истина, базирана на
следните достоверни исторически
факти
1920 - 1940 година: Душевно измъчени от насилствената раздяла с ро
дината си и изплашени от неизвестностите на живота в несъществуваща
та дотогава държава, българите в нашите краища (да не забравим: нашите
близки предци) започват да живеят в
Кралство СХС в условията на духовен
геноцид. Въпреки че според Ньойския
договор и други международни доку
менти новата държава е длъжна да
спазва националните права на това на
селение, тя ги погазва най-безцеремонно. За една нощ българите стават
сърби, като им се залепва по едно ”ич”
на фамилните имена. Тъй като тези
хора и по-нататък са българи по душа
и съзнание, кралските граничари,
жандари и учители настървено се
стремят да направят от тях ”южни
сърби, верни на краля и отечеството”,
Освен това тези 20 години са период
на бунтове, диктатура и постоянна
криза в държавата, така че в Босилеградско и Царибродско и дума не може
да става за свободно избрана местна
власт.
1941 - 1944: Военно време - военна
власт. За разглеждания тук въпрос не
е от особено значение фактът, че тази
власт е българска, а царибродските и
босилеградските българи вече не са
административни сърби.
1945 - 1948: Години на голяма вяра
във "великите” идеали на комунизма
и на сръбско-българското братство в
рамките на "великата дружба на всички социалистически страни”. Но
това е и време на принудителни откупи и реквизиции, както и на кьоравите изборни кутии. Разбира се, при
такива обстоятелства няма начин местната власт да бъде избрана
свободно.
1949 - 1955: Страшна голгота на
българите от Босилеградско и Царибродско! След Резолюцията на Информбюро Тито и Сталин се скарват, а
братската комунистическа обич между ЮКП и КПСС преминава в остра
вражда. БКП подкрепя Великия брат,
поради което югославско-българската дружба се пръсва като сапунен
мехур. Границата между двете страни
става своеобразна берлинска стена в
центъра на балканския пъкъл. Какви
идеали, какво братство! Спасяване на
голия живот! За да се разминат с многобройните затвори и най-вече с прословутия концлагер на Голи оток, мнозина нашенци избягват в България,
Въпреки това нашите "голооточани”
заемат челната позиция в класирането на югославските народи и народности!?!
1956 - 1989. Под влиянието на общия възход на Югославия се подобрява икономическото положение на
българското малцинство. Партийно-

полицейската диктатура постепенно
отстъпва място на "политическата система на социалистическото самоуправление . Въпреки това не може да се
говори за свободно избрана местна
власт и в този период. Първо, защото
тогава няма истински избори. Има само
гласуване. Второ, загрижените за народа’ кадрови комисии, коордииационни тела и многобройни партийни и
Други форуми правят всичко, което е по
силите им само и само да го предпазят
от изборни грешки . Още по-голяма
'Трижливост” към горкия народ проя
вяват политическата полиция и остана
лите спецслужби, особено техните
районни централи в Пирот и Враня,
където всъщност се върши действителното избиране. С помощта на непрекъснатата диференциация за най-отговорните постове се подбират предим
но послушни и антибългарски настро
ени членове на Съюза на комунистите.
1990 - 2000: Диктаторският режим на
Милошевич погазва всички основни
принципи на дългоочакваната демокрация. Използвайки войната в Югославия, в която Сърбия "не участва”,
този режим обезсмисля многопартийността до^ вулгарното разделение на
"патриоти” и "предатели”. В новите
условия режимлиите още по-настървено прилагат комунистическите теркове
за "предпазване на народа от изборните
грешки”. За целта, пак с помощта на
тайните служби, режимните марионетки в нашите краища налагат допълнителен критерий за патриотизъм: ако си
патриот, откажи се от българското си
потекло, от майчиния си език и от националните си традиции!? Няма свободни избори в нерегулярна ситуация и
замърсена политическа атмосфера.
След 2000 г.: Нашите краища винаги
са на опашката за положителните придобивки, включително и за тези от
свалянето на Милошевич. Инерцията
на миналото е силна, демонтирането на
диктатурата закъснява много, така че
структурите и привържениците на сва
ления режим бързо се приспособяват
към новите условия и в кратък срок
обезсилват ентусиазма на народа след
свалянето на тогавашните общински
власти. Използвайки методите на под
земна' а политика, те отново замърсяват политическата атмосфера, като
пред изборите "диференцират” партиите и кандидатите на "просръбски” и
"пробългарски”, респективно на ”патриотични” и "предателски”.
За нашето малцинство няма по-мрачна и по-вредна политика от това
изкуствено и мръсно разделение. Икономическата и духовната катастрофа в
никакъв случай не може да бъде пр еодоляна с помощта на "патриотите” от
времето на Милошевич. Това могат да
направят само нашенците, отличаващи
се с честност, креативност, прозорливост и трудолюбие. Те не са много,
защото миграцията "окастри” нашите
краища, но народът ще ги познае и ще
ги изведе на политическата сцена. Само
трябва да му се даде възможност найсетне да "сгреши” по време на избо
рите. Това ще бъде добре не само за
него, но и за държавата,
Кирил Георгиев

Кандидатска листа на Силата на
Сърбия - Боголюб Карич”
Политическото движение ”Силата на машинен работник
16. Емина Тодорова (1983), студент
Сърбия-Боголюб Карич” излиза на избо
17. Слободан Митов (1960), работник
рите с листа с максимален брой кандидати
18. Горан Ггоров (1962), работник
за отборници:
19. Ивица Киров (1972), работник
1. Милча Марков-Мича (1953), частник
20. Росица Николова (1961), с полувисше
2. Йосип Глишич (1977), дипл. икономист
технологическо училище
3. Емил Ггоров (1957),_________
21. Милован Павловия
дипл.химик
(1966), пенсионер
4. Мая Алексова
22. Ивица Спасов (1970),
(1978), референт с полу
ръководител в железницата
висше образование
23. Перица Филипов
5. Момчило Ранчев
(1978), търговец
(1937), пенсионер
т
24. Душица Тодорова
6. Дерманча Киров
(1964), със средно образо
(1961), работник
вание
7. Ивица Марков
25. Милован Гогов (1952),
(1978), директор на част
работник
\
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на фирма
26. Милован Алексов
8. Таня Петрова
)
// ’
и . . («62), работник
(1978), с полувисше ико
I !| I
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27. Деяна Воинова (1977),
номическо образование
1■
с гимназиално образование
9. Стеван Виденов
28. Негица Гюрова (1963),
(1956), дипл. технолог
със Средно образование
10. Любиша Костов
29. Светлана Тодорова
(1975), селскостопански
(1963), техник
техник
Емил Гюров
Кандидат-председател на
11. Саша Андонов
” Силата на Сърбия” е дип
(1959), търговец
ломираният химик Емил Гюров. Той е
12. Йелена Петрова (1980), студентка
13. Драган Дерманов (1945), валутен роден през 1957 г. в Димитровград, където е
завършил средно училище. Работил е в
ликвидатор
димитровградското предприятие ГИД като
14. Драган Тошев (1961), шофьор
15. Димитър Петров (1954), ВКВ главен технолог.
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Кандидатска листа на СРС
11. Саша Асенов (1979), студент
Общинската организация на Сръбската
12. Кирил Андонов (1965), автомеханик
радикална партия излиза на предстоящите
13. Смиляна Андонова (1973), работничка
местни избори с листа с имената на 23-има
14. Васил Методиев (1955), работник
членове и симпатизанти на партията. Това
15. Саша Йоцев (1978), техник за прераса:
1. Кирил Младенов, роден през 1943, ботка на мляко
кожарски техник в пенсия
16. Любомир Иванов (1969), работник
17. Биляна Николова (1972), домакиня
2. Божа Иванков (1948), шлосер
3. Сръджан Савов (1978), с гимназиално
18. Часлав Гещамов (1956), търговец
образование
19. Аца Станулович (1958), келнер
4. Ликица Гюрова (1962), дипл. иконо20. Ирена Младенова (1980), професор
мист
21. Силвана Петрова (1975), работничка
5. Деян Деянов (1976), частен предпри22. Петър Стоилков (1957), дипл. митаемач
лург
6. Цвета Миланова (1962), с гимназиал
23. Синиша Глигоров (1972), работник
но образование
7. Зоран Иванов (1967), металоработник
СРС няма свой кандидат за председател на
8. Аца Денчич (1950), пенсионер
общината.
9. Данка Димитрова (1956), домакиня
Б.Д.
10. Зоран Гюров (1969), работник

Продължава надпреварата за съветническите места и за
председател на Сурдулишка община

Мнозина се борят за
кметския пост
Колкото повече наближават местните
избори, толкова повече в Сурдулишка
община се увеличава броят на онези, които
предявяват права към кметското кресло и
към съветническите места в Общинската
скупщина. Общинската избирателна комисия досега е потвърдила две избирателни
листи за общински отборници, както и осем
кандидатури за председател на общината.
Драшко Петров, председател на ОИК,
птбппиЧ„еД0СеГДСа«°ТВЪРДИЛИДВеЛИСТИЗа
отборници. на Сръбската радикална партия
и на Демократическата партия на Сърбия,
коГсТи ™“И П° 35 ДУШИ’ К0ЛОС
сапредедател на общината
шинен и^инео ТР°ВИЧ’ ДИПЛОМИРан ма‘
шинен инжинер, предложен от група гра-

ждани “Движение за Сурдулица и околността й“, Драган Костадинович, дипломиран
юрист / Нова Сърбия/, д-р Станислав Момчилович, гинеколог /СРС/, Анджа Нешич,
преподавател по философия / ГГ “За чисто
и честно лице на Сурдулица“/, Слободан Попович, дипломиран строителен инжинер и
сегашен председател на ОС / Движение “Силата на Сърбия“/, д-р Александар Китанович-Тренча, педиатър/ГГ “За справедлива и
честна сУРДУЛица“/, Бранислав Ценич,
електротехник /ГГ “Бранислав Ценич“/ и
д-р Мирослав Радоичич, хирург /СПС/.
Узнаваме’ Че И ДРУ™ -ртии и групи
граждани се готвят да внесат кандидатски
лис™ за отборници или пък да издигнат
кандидатурите на още няколко лица за кмет
на общината.
В.Б.

^септември

3

_________ I

Босилеград

Започва събирането на гласове
пушиКкоитоНтпяйняРп1
учас1ват 8 кандидати за кмет, докато за 31 съветнически места ще кандидатстват 248
души, които трябва да бъдат избрани от около 9000 гласоподаватели в общината

Въпреки че предизборната треска
все още не е в пълния си разгар, хо
рата тук все по-често си говорят за
това кой ще спечели местните избори.
Колкото повече наближават избори
те, толкова кандидатите и активис
тите на политическите партии стават
по-активни. Както и във всички други
подобни случаи досега в нашата об
щина, джипките и други коли, нато
варени с кандидати и "ятаци”, кръс
тосват селата и събират гласове.
Босилеградчани вече разбират, че
предстоящите местни избори ще
бъдат по-различни от досегашните.
За пръв път те непосредствено ще из
бират кмет на общината и ще гласу
ват за листите на конкретни партии, а
не както досега - да посочат един от
предложените кандидати в определе
ната избирателна колегия.
Досега ОИК е потвърдила 6 кан
дидатски листи и също толкова кан
дидатури за председател на общината,
но вероятно до изтичането на срока за

заявяване на кандидатурите - 4 сеп
тември - ще бъдат внесени най-малко
още две кандидатури за кмет и две
кандидатски листи. В крайна сметка
се очаква на изборите да участват 8
кандидати за кмет, докато за 31
съветнически мяста ще се борят 248
души, които трябва да бъдат избрани
от около 9000 гласоподаватели в об
щината.
Разбира се, всички кандидати се на
дяват, че ще успеят да спечелят избо
рите. Не само политическите партии,
но и самите граждани вече правят
свои прогнози за това кой ще спечели
изборите, колко хора ще гласуват, да
ли ще има балотаж за кмет и кои кан
дидати ще останат за него. Често се
коментира и за евентуални коалиции
на партиите след изборите.
От друга страна, не са малко босилеградчаните, на които вече им е пис
нало от избори, защото им е ясно, че
голяма част от кандидатите се стре
мят към лично облагодетелстване.

Публична тайна за всички е, че много
от кандидатите обещават почти неиз
пълними неща, като някои от обеща
нията надхвърлят пълномощията на
общинската власт.
•Предизборната надпревата ще
бъде най-интензивна в последните две
семдици, когато ще се използват вси
чки възможни средства за спечелване
доверието на гласоподавателите. Ве
роятно и сега хората ще чуят обеща
ния за нови работни места, за прокар
ване на пътища, канализационни мре
жи, телефонизация, за организирано
изкупване на добитъка и какво ли не
още, като при това едва ли ще се
държи сметка за начините и методите
за спечелване на доверието. Изборите
ще покажат всичко това. Но и тогава,
както и безброй пъти досега, много
хора ще си зададат въпроса дали избо
рите вярно отразяват воля на изби
рателите, или върху нея се въздейства
и с позволени, и непозволени средс
тва.

Кандидатска листа Кандидатска листа
на СРС
наСПО
ОИК потвърди и кандида
турата за кмет на общината
на Славчо Стоичков - Тартарен, юрист от Босилеград.
Той е предложен от Сръбско
то движение за обновление.
ОИК потвърди и кандидат
ската листа на тази партия:
Борис Владимиров, работ
ник от Босилеград; Ивайло
Христов, лаборант от Боси
леград; Деян Йовчев, рабо
тник от Босилеград; Иванка
Стоичкова, занаятчия от Славчо Стоичков
Босилеград; Милчо Стои
чков, строителен инженер от
Босилеград; Йордан Йорданов, пекар от Райчиловци; Тимчо
Ризов, безработен среднист от Райчиловци; Емилия Алексан
дрова, инженер по технолиогия от Босилеград; Божа Йованов,
химически техник от Босилеград; Симеон Глигоров, работник от
Райчиловци; Зоран Стоев, фотограф от Босилегад; Оливера
Владимирова, медицинска сестра от Босилеград; Брана Вла
димирова, помощен работник от Босилеград; Винко Тодоров,
машинен инженер от Райчиловци; Севетка Димитрова, домакипя от Босилеград; Зоран Костов, безработен, среднист от
Босилеград; Васил Иванов, земеделец от Босилеград; Стойне
Стойнев, пазач от Босилеград; Антанас Стоичков, шлосер от
Босилеград; Венета Пейчова, домакиня от Босилеград; Лиляна
Стоичкова, продавачка от Босилеград; Сладжан Спасков,
стругар от Босилеград; Люпчо Зарков, шлосер от Босилеград;
Драган Захариев, програмист от Босилеград; Димитрина
Заркова, домакиня от Босилеград; Дивна Йованова, работник от
Босилеград; Владица Венев от Босилеград; Васил Йорданов,
безработен с гимназиално образование от Босилеград; Стефан
Йорданов, земедлец от Извор; Вуинка Йорданова, домакиня от
Босилеград; Васко Велинов, стругар от Райчиловци.

ОИК потвърди и кан
дидатската листа за общин
ски съветници на Сръбска
та радикална партия - Томислав Николич, както и
кандидатурата на Иван
Алексов, машинен инженер
от Босилеград, за председа
тел на общината, предло
жен от СРС.
В листата на радикали
те са:
Раде Александров, ико
номист от Босилеград,
Иван Алексов
Иван Христов, юрист от Бо
силеград, Петър Александ
ров, шлосер от Босилеград, Сузана Георгиева, икономически
техник от Босилеград, Стоян Максимов, преподавател от
Бистър, Тоша Георгиев, техник от Плоча, Стефан Николов,
шлосер от Горна Лисина, Боянка Иванова, сервитьор от
Райчиловци, Томислав Костадинов, пенсионер от Долна
Любата, Петър Илиев, работник от Горна Лисина, Тодор
Тодоров, ХТЗ инженер от Босилеград, Станка Петрунова,
работник от Босилеград, Всис Пейчов, шлосер от Горна
Любата, Зоран Станков, шлосер от Долно Тлъмиио, Степай
Димитров, земеделец от Зли дол, Анета Мапасисва, домакиня
от Голеш, Стевче Георгиев, работник от Църнощица, Любен
Иванов, пенсионер от Райчиловци, Светлана Александрова,
юрист от Босилеград, Петър Русимов, работник от Рибарцн,
Дане Стоименов, шофьор от Млекоминци, Асен Христов,
електротехник от Паралово, Данка Стоименова, домакиня от
Босилеград, Митко Глигоров, шлосер от Белут, Борислав
Ников, земеделец от Ярешник, Славчо Раденков, работник от
Гложие, Стоянка Таскова, домакиня от Рикачево, Лиляна
Максимова,, търговец от Бистър, Иванка Аиачкова, работник
от Босилеград, Анка Стефанова, работник от Босилеград.

П.Л.Р.

Изборите ще
глътнат"
два милиона

на комисия вън връзка с осигурява
нето на финансови средства за про
веждане на предстоящите местни из
II
бори. За тази цел от общинския бюд
жет ще бъдат отпуснати 1 980 000 динара.
Председателят на ИО на ОС Горан
Изпълнителният отбор на ОС в Бо Стоянов почерта, че общините изця
силеград на последното си заседание ло финансират провеждането на мес
прие иска на Общинската избирател- тните избори и тези средства са вече

п.л.р.
предвидени в новия ребаланс на об
щинския бюджет.
ОИК посочва, че сумата е опреде
лена въз основа на похарчените пари
за президентските избори през юни
месец тази година, както и на допъл
нителните разноски.
ИО взе решение за начало да от
пусне 150 000 динара
П.Л.Р.

Още ми е скомина в устата от
неотдавнашните президентски избори. Толкоз благи думи във вид на
обещания изтекоха през радиото,
печата и телевизията, през малки и
големи митинги, при малки и голе
ми срещи с уважаемите избирате
ли! Свърши се, както се свърши с
ГОЛЕМИТЕ-кандидати!
Сега сипят благи думи МАЛКИ
ТЕ кандидати, но и те имат ГОЛЕ
МИ думи и привлекателни обеща
ния. Пак от много благите думи
тръпнат зъбите на избирателите,
защото не знаят дали те са ГОЛИ
или са ПОКРИТИ. Лятото показа,
че и благите плодове могат да ста
нат горчиви: малини, вишни, къпи
ни. (Добре е, че в нашия край май
няма малинари и къпинари, няма
млекари и овчари, няма говедари и
козари, та сме си мирни, спокойни:
никой не вдига шум, никой не зад
ръства пътищата, никой не праща
делегации в Белград!!!)
Малките кандидати, демек бъде
щите кметове и общински съветни
ци, всъщност не са малки. За наши
те избиратели те са най-големите, |
чрез тях се пречупва голямата по
литика в малката среда. Може през
целия мандат да не срещнем мини
стър или народен представител, но
с кмета ще се срещаме често, а със
съветниците понякога и всекиднев
но - на нивата, в кафенето, в учре
ждението. И затуй - умната, братя
мои! Гълтайте хубавите думи на
изборната кампания - това е в реда
на нещата, какво да се прави! Но
пазете ума си студен. Помислете
преди всичко що за човек е този или
онзи кандидат. Разпитайте се какъв
домакин е, какво му е семейството,
какви са грижите му за децата, за
родителите и други подобни. Дядо
Ризен чес!о ми думаше: ”Ако едикой си кандидат не може да оправи
нещата в семейството сн или във
фамилията сн, как може да оправя
работите в общината!” Това е тъй,
казва комшията ми Мика, но "от
коя партия да са!”. "Абе - намесва
се в такъв разговор даскалът Дра
ган - партиите горе-доду днес имат
много различни ЗНАМЕНА, но по
програма не се различават кой знае
колко. Според мен в общината не'
трябва да бъде ЕДНА партия, а да
има представители на всички пар
тии, според гласуването на избори
те, демек според волята на народа!"
И да добавим още нещо: да имат
гражданска смелост в борбата за
истинските интереси на българско
то малцинство. Да не се занимават с
\лакировка на положението (както
беше в близкото минало), а да мис. ят к действат с всички сили за на
шето измъкване от немотията.
\
Марин Младено»

~3 септември Й1Ю

Посещение на македонския президент Бранко Цървенковски

За първите шест месеца на 2004 г.

София и Скопие се договарят
за паметниците си

Близо 1 милиард евро са
преките чуждестранни
инвестиции

‘Референдумът в Македония
няма да предизвика
дестабилизация на
Балканите, обеща
Цървенковски
Македония и България подго
твят спогодба за някои историче
ски паметници на територията на
двете страни, които не са спорни,
заяви вчера македонският прези
дент Бранко Цървенковски. То
ва стана след срещата ”на четири
очи” с българския му домакин
Георги Първанов.
Македонският държавен гла
ва обяви за подготвяната спогод
ба, след като бе попитан какви
гаранции дава Македония за опа
зването на българското истори
ческо наследство на нейна тери-________
тооия "Македония не е банка Патриарх Максим благослови президента Георги Първанов и македонския
тория. Македония не е оанка,
Б
0 цЪрВенковски. Двамата държавни глави и съпругите им
която дава гаранции , отвърна запалиха свещ в храм-паметника "Св. Александър Невски"
Цървенсковски и уточни: ”Трябвада се почете историята по дос- в
чи „ че новото общинско „ай-големият проблем в иконосГаГчТи“™“” °ЛЯ’ Д6ЛеНИе И УСПСХЪТ Н3 рефереНДу- МИЧеСК0Т° <*™Д™™сг,ю.
я
смятам, че и България има^
ма ще доведат до гражданска
Изграждането на коридор 8,
Съвместната пресконферен- война, са нереални”, каза гостът, макар че не получи бързата и
ция на Цървенковски и ПърваЦървенковски и Първанов по- ефективна подкрепа на европенов бе прекъсната от неприятен искаха подобряване на икономи- йските партньори, продължава
инцидент - преводачката припа ческите отношения между двете да е приоритет за нас и ще продна. След лекарска намеса прес страни. Българският президент дължим да работим за реализаконференцията бе продължена, призова правителствата да акти- цията му” каза пък Първанов
но без превод.

ЖШ

..........-........... .

С"°рвд — «

Македония офйциално трябва да декларира отказ от каквито и да е
претенции за наличието на т.нар. "македонско малцинство" в
България, за да получи подкрепата на страната ни за пълноправно
членство в НАТО и ЕС, заявиха от ВМРО преди началото на
посещението на президента Бранко Цървенковски. Цената на
подкрепата на България за членството на Македония в НАТО и ЕС
ясно трябва да бъде очертана - това е спиране на преследванията на
хората с българско самосъзнание в Македония, заявиха от ВМРО.
Цървенковски заяви, че новата териториална организация,
предвидена в Закона за терито,
риалната организация, и референдумът, който се организира по
този повод, няма да предизвикат
нови големи безредици и дестабилизация на Македония и в ре-

визират икономическите отношения, както и да ги децентрализират. "Необходимо е да е засили
и сътрудничеството ^ между общините и регионите”, каза Първанов. Цървенковски пък посочи, че общият търговски стокообмен за миналата година е бил

Инвеститор №1 за първото шестмесечие на 2004 г. е
Австрия с 426,1 млн. долара. След нея е Холандия с 220
млн. долара и Белгия и Люксембург с 215,7 млн. долара.
978 6 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции за първото
полугодие, сочат данните на Българската народна банка. Преизчислен
в долари, размерът на преките чуждестранни вложения е 1 198,6 млн.
долара, съобщиха от Министерски съвет.
Инвестираните досега средства в българската икономика са с 327,2
млн. евро повече в сравнение с януари-юни 2003 г. Тогава размерът на
преките чуждестранни вложения бе 651,4 млн евро.
През миналата година преките чуждестранни инвестиции дос
тигнаха рекордните за страната 1,419 млрд. долара или 1,253 млрд.
Инвеститор №1 за първото шестмесечие на 2004 г. е Австрия - с
426,1 млн. долара. След нея е Холандия с 220 млн. долара и Белгия и
Люксембург с 215,7 млн. долара.

Герджиков се срещна с Бенаки
Откриването на нови ГКПП-та между България и Гърция, които да
облекчат трафика на хора, стоки и капитали между двете страни, е било
обсъдено на срещата на председателя на Народното събрание проф.
Огнян Герджиков и проф. Анна Псаруда - Бенаки, председател на гръцкия парламент. По време на срещата проф. Герджиков е поставил въп
роса за социалното осигуряване, който засяга около 200 хил. българи в
Гърция Проф. Бенаки е заявила, че от гледна точка на гръцкия парламент ще бъде направено всичко необходимо, след като въпросът бъде
решен от двете правителств .
. пп„„иип ПппгЬ Крия™ гтя
Председателят на Народното събрание е поканил проф. Бенаки да
посети официално България и е поискал по-сериозно сътрудничество
между парламентите на двете страни,
Проф. Бенаки е °™Рав™а “°л®а ^
за^домшмн°на изложе^п^то^сГиттшиански^т^град^Триест^и испанският
Сарагоса.

Правосъдни приоритети
Основни законодателни приоритети в програмата на Министерството
на правосъдието през новия политически сезон са двата проекта по програма ФАР за изграждане на изцяло нов Граждански процесуален кодекс

Д°:

пълнителни.усилия за откриване
на новите три ГКПП на българо-македонската граница, както и
усилия в областта на въздушния
транспорт и за изграждането на
т-Пгтт гчгло
петРолопРов°Да Ьургас-ьльора.
Единственият документ, ко
йто бе подписан, бе Меморандум
за сътрудничество в областта на
европейската и евроатлантическата интеграция между България и Македония. "Длъжни сме
да протегнем братска ръка и да
ги подкрепим с целия си опит в
техния път към ЕС и НАТО”, каза външният министър Соломон

ще се цеди бЪрЗИНа и качество на правораздавателната дейност. За ГПК е
създадена работна група с ръководител Огнян Стамболиев, преподавател
по граждански процес в Софийския университет. Ще се извърши допитване до основни институции, ангажирани с този закон - съдилища, парламент, Хелзинкски комитет. На базата на тези становища ще бъде изготвена концепция по проблемитела гражданското правораздаване,

Заловиха 29 000 фалшиви евро
През нощта на 30 срещу 31 август на ГКПП "Калотина” е заловен
български гражданин, който се опитал да пренесе фалшиви евро банкноти на стойност над 29 хиляди евро. От началото на годината в митниците има 32 случая на залавяне на фалшиви банкноти на обща стойност
над 140 хиляди евро. Това съобщи в предаването на БТВ "Тази сутрин”
началникът на Агенция "Митници” Асен Асенов. Пазарът на фалшивите
банкноти е основно в страните-членки на Европейския съюз и еврозонатД'
„

ал и държавнически капацитет нос от Македония. Според госта ра Симеон Сакскобургготски и наркотични вещества,
успешно да се справи с предизви- не търговсжият дефицит, а ние- се срещна с шефа на НС Огнян
Българската митническа администрация обикновено е на едно от челкателетвата.
ните места по брой случаи на заловени преносители на наркотици, които
кото ниво на общия стокообмен е Герджиков.
участват в балканския път на хероина. Има ръст при залавянето на нарко
"Коментарите, че някой заготични вещества спрямо миналата година, каза още Асен Асенов.

XXVI Фестивал на българския игрален филм във Варна_______________

'

•

16 филма в програмата на "Златна роза"

* Премиерът Симеон Сакскобургготски назначи комисия
_
за из-

заместниккрасива и жестока, нежна и безразсъдна, доверчива и Недков, музиката е на Пламен Мирчев - Мирона а в
ревнива. Отвъд чертата” е режисьорски дебют Е1 иг- ролите се появяват Милена Видео Ивайло Герасков
ралното кино на актьора Илия Добрев, който е и сце- Мариян Бачев. Фабулата: журналистическо оазслеш
нарист на филма. Той е режисьор на повече от 50 ване преплита съдбата на млада жена с властта - властеатрални постановки, половината от които са съз- тга, която има различни лица: политическо сЬинан
дадени по творби „а български автори. Пленен от сово, медийно... филмът не оставя I™’ равноразказите на Георги Раичев, който дръзко наднича в душен, помага му да излезе от мнимото спокойствие и
обърканата човешка душа, е заснел филма (продукция да потърси отговорите на сериозни въпроси Към това

Икономическа политика на Министерския съвет и Красимира
Отоянова - директор на дирекция "Правна" на Министерството на
СЙ тРанспорта и съобщенията,
521
* Лидерът на СПГ
ли, и
О нето яТЕ!, ° Надежда Михайлова присъства на откриваЙ1 йорк на коТтп ПжГ
на Републиканската партия в Ню
Белия лом ,“ !, Д РД БУШ
бъДе номиниран за кандидат за
5?
Д
президентските избори през ноември.

тане верен на духа на автора. Без да осъвременява страх - да не излязат зрителите от залата. Любомир Г3* ската Орфеева школГна впъх П^™30 °'1у™стници'1? в р0Я0П'
звученето на разказа, създаден преди почти век, той Христов е доцент по телевизионна оежисута в НдР
ОбшинаГмп™ в,
Р
Орфей, край Гела, съобщават от
изважда на преден план проблемите, чувствата и ТФИЗ, режисьор на множество документални фи^Г
наОрфейОоганизатопП-я
се"роведе ритУален поход в чест
страстите на героите. Филмът е заснет от оператора Той е правнук на големия българей! композитоп Лоб'
РФ
ОрганизаТ0Рн са Община Смолян и клуб "Турист”.
1лГЙ„оваТЬР СЛабаК°В’ МеГЛ6На Карал™б°вд’

РИ
„а фестивала "Българска роза" бяха |
прожектирани ощТдва фи™**^^^

Кой и как ни манипулира и защо не се съпротив- Джамбазов, и'^'И™Иепе3лЯван^НнаРр^СсЬь0оРраа^Станщ
ляваме, задава тежък въпрос Филип' - филм, про- мир Трифонов.
р
р
ни
дуциран от БНТ и Любомир Халачев. С изключение на

«ГГбГзТВГ Г
жениеп^рале^еГвГ3™«2
з!“аи н™аТел"™ броГдРецТнеМсГУГаНИТе °Т Наб°Р '"7 ^""а
чални учитер!,„ Рдце са изключени съкращения на накат0 Цупите се увеличава Ю °баЧ6 40 нови щата за Детски ясли, тъй
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Докъде се стигна с приватизацията в Босилеградска община

Заседание на ИО на ОС

Стопанството е на изчезване

Изменения в бюджета

Години наред стопанството в
общината се намира в изключи
телно тежко състояние и доколкото компетентните органи в об
щината и републиката не пред
приемат спешно конкретни мер
ки за оживяването му, съществу
ва реална опасност то изцяло да
се заличи. Обществените предп
риятия или не работят, или пък
са нерентабилни и натоварени с
огромни дългове, почти без ня
какъв изглед да ги платят.
До момента в общината, пос
редством Агенцията за привати
зация, е приватизирано единстве
но бившето обществено предпри
ятие “Прогрес”, но то вече няко
лко месеца не работи. Дали и дру
гите обществени предприятия ще
се приватизират и каква ще е съд
бата на работещите в тези фир
ми, засега не е известно.
Хронологията на събитията е
следната. Общественото предп
риятие “Напредък”, някогашни
ят стожер на селското стопанс
тво в общината, е включено в
процеса на приватизацията, но
още не е предложено за прода
жба. Милан Господинов, дирек
тор на предприятието, казва, че
са предоставили документи на
Агенцията, която през май тази
година ги осведомила, че фирма
та им ще бъде предложена за
продажба чрез търг. Налага се
преди продажбата на “Напре
дък” да се раздели имуществото,
на
с което то разполага
държавно и обществено, изтъкна
Господинов.
Въпреки че вече два пъти е
бил обявяван публичен тръг за
продажбата на АТП “Босилег
рад”, то все още не си е намерило
нов собственик. Банковата му
сметка, както и тази на “Напре
дък”, вече няколко години е бло
кирана, а стотината работници в
момента, получават крайно нис
ки заплати, и то със закъснение
от по няколко месеца. Предприя
тието разполага само с няколко
амортизирани автобуса, с които

вече не е в състояние редовно да
поддържа линиите.
Тежка е обстановката и в дървообработвателното предприятие “Бор , в което вече две години машините са спрени, банковата сметка също е блокирана, а
работниците не получават запла-

фирмата да се присъедини към
някое от общинските явни предприятия. Той подчерта, че очаква наскоро Общинската скупщина да вземе решение за присъединяването на “Слога” към
едно от общинските предприятие.

ИО на ОС в Босилеград прие проектопредложението за^ребаланс на
тазгодишния общински бюджет, в който плануваните 49 786 600 ще бъдат
увеличени на 51 308 961 динара.
Основна причина за ребаланса е увеличението или намаляването на
някои запланувани приходи. Предвидените приходи от данъка върху
доходите на стойност 2 994 000 ще се увеличат на 7 172 000, докато
планираните постъпления от данъка за фонда на заработките вместо 8
178 000 ще бъдат намалени на 4 000 000 динара. Също така върху ребаланса влияе и увеличението на данъка върху оборота, тъй като се
предвижда да се получат 23 964 361, вместо заплануваните 22 442 000
динара.
В ребаланса е предвидено и намаляване, и увеличение на разходите на
някои бенефициенти на бюджета. Предвижда се увеличение на пътните и
на материалните разходи на ИО на ОС. Включено е и увеличеното на
разходите за Центъра за култура, за Народната библиотека Христо
Ботев”, за средното образование, за местните общности, за ОО на СУБНОР и др. Във Фонда за ползване на природните ресурси от общ интерес
вместо 850 000 ще постъпят 600 000 динара, а вместо 500 хиляди за
възстановяване на щетите от природни бедствия ще постъпят 1 000 000
динара.
Очаква се ребалансът на общинския бюджет да бъде приет от Об
щинската скупщина на заседанието, което, както узнаваме, ще се проведе
през първата половина на този месец.
П.Л.Р.

Сигнал на мобилната
мрежа 064
Индустриалната зона става все "по-тясна"
ти. Миналата година Агенцията
за приватизация е включила и та
зи фирма в списъка за приватиза
ция, но засега все още не е била
предлагана на продажба. Тези
дни “Бор” е получил субвенции
от републиканското правителст
во на стойност от 2,5 милиона
динара, които са предназначени
за започване на производството
и според директора Симеон Йор
данов, наскоро се очаква то да
бъде възобновено.
През август месец миналата
година Агенцията за приватиза
ция включи в списъка за прива
тизиране и някогашното търгов
ско предприятие “Слога”, което
фалира преди няколко години и в
което има само двама работници.
Васил Такев, директор на
“Слога”, заяви, че преди няколко
месеца са предложили на Аген
цията да се извърши т.нар.
статутна промяна, според която
вместо да бъде приватизирана,

Очаква се и приватизацията на
общественото строително пред
приятие “Изградня”, което също
от миналата година е в плана за
приватизиране. Директорът на
фирмата Винко Атов подчерта,
че още от месец март тази година
чакат от Търговския съд в Лесковац да им издаде документ за
стойността на капитала на фир
мата, който след това да предо
ставят на агенцията. Той добави,
че отдавна вече са предоставени
всички други необходими доку
менти. И тази фирма е в тежко
положение, понеже работниците
- нямат работа.
Обстановката в босилеградските стопански колективи пос
тоянно се влошава. От една стра
на се забавя приватизацията им, а
от друга постоянно се увеличава
броят на безработните и социалнослабите граждани.
П.Л.Р.

Ще бъдат обхванати около 80% от територията на
общината
- До две седмици нашата община ще получи сигнал на мобилния оп
ератор “064”. Това заяви председателят на ОС Владимир Захариев на
заседанието на ИО на ОС, за което този орган го упълномощи от
името на общината да сключи договор с Телеком за монтиране на
ретранслатори за предаване на сигналите на мрежата ”064”.
По думите на Захариев, за реализацията на този проект Телеком ще
осигури 7 500 000 динара, или 100 000 евро, а общината безплатно ще
предостави всички необходими разрешения за поставяне на
ретранслаторите. Планирано е да бъдат монтирани ретранслатори на
Бесна кобила, Кръстато дърво и в самия Босилеград, посредством
които ще бъде обхваната около 80 на сто от територията на общината.
От две години съществува сигнал на мобилната мрежа “063”, който
П.Л.Р.
покрива само Босилеград и някои части на общината.

Хуманитарна помощ от Дания
Неправителствената организация "Женска лига за мир и свобода” от
датската столица Копенхаген през лятото предостави на Здравния дом в
Босилеград хуманитарна помощ на стойност 25 000 евро. Пратката
съдържа 22 съвременни болнични легла с дюшеци, 4 колички и 7
ролатора за инвалиди, комплект прибори за болничната кухня, мебели за
лекарските кабинети, медицински инструменти за неотложна помощ,
специални стерилизатори и др.
Д-р Миряна Цветанова, която по това време бе директор на Здравния
дом, заяви, че инициативата за получаване на хуманитарната пратка е
започнала още през март тази година, когато са влезли в контакт с
госпожа Матилда Фелдтхаус, представител на "Женската интернацио
нална лига за мир и свобода”, която ,е била запозната с нуждите на
здравното ведомство.
При осигуряванеот на хуманитарната помощ е посредничила непра
вителствената организация "Комитет за човешки права” от Лесковац.
П.Л.Р.

Земеделската кооперация от Д.Тлъмино и три босилеградски предприятия се спорят за имущество цели 12
години_____________________________________________:______________________________________________

Администрацията ще решава отново
* Докато новоЛоомиоаната Земеделска кооперация от Д. Тлъмино изисква от „Прогрес „, „Слога „ и „Напредък,, да й
земеделска кооперация в това село, те пък се стремят да го задържат
нено-правни отношения.
Земеделската кооперация “Напредък“ перации, сред които и долнотлъминската.
от Долно Тлъмино, формирана през 1991 Те се обединили и формирали земеделска Различно тълкуване на закона
година, цели дванадесет години води спор кооперация “Напредък“ със седалище в
Новосъздадената земеделска коопе
срещу трите босилеградски предприятия Босилеград. Точно преди 30 години тя се
рация смята, че основание за връщане на
обединила
с
други
организации,
но
преди
да й върнат ниви, ливади, гори, обекти,
имуществото има в член 95 на Закона за
които били собственост на някогашната 13 години пак станала самостоятелна, сега кооперациите от 1996 година. В него се
земеделска кооперация в това село, но вече като обществено предприятие “Нап- казва: “Имуществото, което е било соб
решението изобщо не се съзира. Неотдав редък“, така че то разполага почти с ця ственост на кооперации и кооперативни
на Ресорът за имуществено-правни въп- лото спорно имущество.
Новата кооперацията, която счита, че е съюзи и след юли 1953 година и което с
роси към Министерството за финанси, каорганизационни, т.е. статутпи изменения
то второстепен орган, анулира решението правов наследник на бившата долнотили но друг начин е пренесено безвъзмедна Службата за имуществено-правни лъминска кооперация, поиска от Об
но на други субекти, които не са коо
отношения към ОС в Босилеград, която щинския съд в Босилеград да наложи на
перации или земеделски съюзи, ще бъде
през юли миналата година отхвърли иска предприятията да й върнат имуществото.
Съдът взе решение в нейна полза, те го върнато на кооперации или съюзи от
на коперацията.
обжалваха, но тогава спря и съдебната същия вид, а доколкото такива не същег
Дълга история
процедура по делото, защото през 1996 го ствуват, тогава на кооперация, съоютвеДълга е историята на спорното имуще дина законопредписанията се промениха и тио съюз от същия вид, кой то действа на
ство. Преди половин век в Босилеградско споровете от този вид минаха в компетен територията, където е действала коопе
съществували четири земеделски коо- ция на общинските органи за имущсст- рацията, която е била собственик на иму-

върнат имуществото на бившата
ществото “.
В миналогодишното общинско реше
ние, сега вече анулираното, се казва, че
новосъздадената земеделска кооперация
не е продължител на някогашната земе
делска кооперация и не може да е неин
правов наследник. Но в министерското ре
шение, което налага
проблемът да се
преразгледа, се казва, че според Закона за
земеделските кооперации “новоформнраната кооперация е юридическо лице,
което може да търси имуществото“.
Как и кога ще бъде решен спорът, ни
кой не иска да прогнозира. Най-зле ще
бъде ако администрацията - и общинската
и републиканската - продължи да го ре
шава с досегашната си скорост и ако за
това й трябва още едно десетилетие.
В.Божилов
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а паптември 'гШ

Екекурзия
де Власина

В началото на учебната година

"Търговците"
под въпрос
Първия ден от септември
отбеляза началото на новата
учебна година, а в гимназията
”Св. св. Кирил и Методий” все
още не е известна съдбата на
търговската паралелка.
Както е известно, освен общообразователна, в единственото средно училище в града
има една туристическо-гостилничарска Паралелка и една
за бъдещи търговци. За съжаление, в началото на тази учебна година в нея са се запи
сали само 10 деца. Според разпоредбите на просветното министерство паралелки с по—
малко от 15 ученици не се финансират от министерството,
което означава, че тази паралелка не може да съществува,
От друга страна, същото
това министерство не позволява преместване на ученици
от други училища, независимо че поради близостта това
,
.,
е по-добре за тях. Като се има
предвид икономическото положение в общината и невъзможността издръжката на тази паралелка да се финансира
от общинската хазна, гимназията е отправила искане до

министерството да се направи изключение в тази насока
и то все пак да поеме разноските. Същото искане са внесли и общината, и Окръжната
комисия за избиране на специалности в училищата. До
началото на учебната година
от министерството няма ника- От програмата на първолаците
къв отговор. Така съдбата на
десетте записали се в търговЗапочна новата учебна
ската паралелка деца и занапред е под въпрос,
Иначе в гимназията освен
20 места за "търговци”, има
свободни и още шест места за
прообщообразователния
фил. А дали в училището ще
има общо 13 или 14 паралелНовата учебна година в
ки, зависи от съдбата на Димитровградска община за
"търговците”.
почват общо 109 първолаци в
А.Т.
централното и в петте подве
домствени училища. И докаПОСЛЕДНА ВЕСТ
то в града са записани 79 пър
В последната минута
вокласници, в Смиловци има
просветното министерство на
Сърбия разреши в гимназията в само един, а в Градине и в
д^ЙитрЛг^д да се открие и
Трънски Одоровци по двама.
през тази учебна година една
В Лукавица, която е най-блипаралека с търговска
зо до града, ще учат 4 първписани'само "^ученици. По
вокласници, докато в подве
този начин е направено
домственото училище в село
. изключение и са уважени
Желюша има цяла паралелка
^™^™Ми,вТО
от 21 ученици , които за пръв
власти. ”

В Смиловци само
един първокласник

*

Когато става дума за името на
гимназията, все още няма
отговори от Нишкия епископ г-н
Ириней.
Всички компетентни органи в
училището взеха решение
официално гимназията да бъде
наречена "Св. св. Кирил и
Методий", но с решение на
министерството на просветата
тя получи име "Кирило и
Методийе"! След няколко
дописки до министерството, то
прехвърли топката на г-н
Ириней. Гимназията изпрати
писмо и до него още през
миналата учебна година, но
отговор все още няма. Очевидно
пак някому пречи фактът, че
светите братя са провъзгласени
за светци и дори покровители на
Европа.
Ш .......
'
На първия час първолаците дойдоха с майките

ДОКОГА С
МОША
ПИЯДЕ
Димитровградското основно
училище и през тази година ще
носи името на Моша Пияде,

понеже все още има
разногласия около връщането
на старото име на училището
"Христо Ботев". Както е
известно, съпротивата идва от
мнозинството просветни
работници, които са
предложили училището да се
нарече "Свети Сава".
Да напомним между другото, че
29 от преподавателите в
училището в момента получават
за допълнително образование, и
то при специални, изгодни за тях
условия в университета във
Велико Търново в България, а
само няколко от тях са
гласували за името на Христо
Ботев.
път сядат на ученическия чин.
По традиция първолаците
и техните родители бяха пос
рещнати от четвъртокласни
ците с подходяща програма, с
която им пожелаха ”добре
дошли” в училището.
А.Т.

Нада Новкова откри магазинче за газови бутилки

В Касарине” за пропан-бутан
Стопанската дейност в общината полека, но сигурно преминава в ръцете на частниците. Някои
частници купуват обществени предприятия, а
други откриват свои фирми. Нада Новкова откри
това лято в собствения си двор в квартал
Касарине първото в града, условно казано,
магазинче за продажба на бутилки с пропан-бутан
газ. В т. нар. кафез, построен по строгите стандарти за такава дейност, Новкова може да
складира 100-ина газови бутилки от 10 килограма
(или 18 литра газ). Клиентите донасят празни и
купуват пълни бутиклки. Цената на една пълна
бутилката е 600 динара.
Новкова споделя, че процедурата за откриването на магазинчето никак не е била лесна. От
първоначалната идея до окончателното й реализиране са изминали 2 години. Трябвало е да получи
множество разрешения от градоустройствените

година

служби, органите на МВР Съюзното министерство на отбраната, Републиканската агенция за
гръмоотводите и др. Проектът е изготвен от
нишката фирма "Енергогаз”
Нада Новкова казва, че'за изграждането на
обекта и за получаването на големия брой разрещения е изразходвала 2200 евро. Финансова помощ
е получила само от сина си Александър който работи в Кипър. Преди месеци Новкова поиска финансова помощ от американската донорска организация ЦХФ, но й беше отговорено че тазиорганизация засега няма да отпуска средства за разгръщане на частния бизнес в общината.
Според преценката на собственичката вложените пари би трябвало да й се върнат за две години
Както казва, работата е потръгнала добре
н
Б.Д.

Около 40-ина членове на
организацията на инвалид
ните пенсионери на 28 август
бяха на еднодневна екскур
зия до Власинското езеро.
Разходите за нея бяха поети
от организацията.
Както изтъкват ръково
дителите на организацията,
през следващия период ще
бъдат проведени още някол
ко екскурзии до различни
места в страната.
В Димитровградска общи
на има около 700 инвалиди
по труда, от които към 400 са
членове на организацията.
ДС.

Съкратени
5 работници
В Димитровградска общи
на тези дни още 5 човека ос
танаха без работа. Застрахо
вателното дружество ”Копаоник” неотдавна освободи 5
свои работници от клона на
фирмата в Димитровград. В
клона останаха да работят
само двама работника.
Б.Д.

Г оляма
суша!
В село Бачево и в част на ,
съседното село Градине ня
маше дъжд от началото на
юни до 27 август! Сушата ще
намали драстично добивите
от царевица и зеленчуци. Ще
бъде намалена и реколтата
от сливи, ябълки и другите
овощни култури. Що се от
нася до житните култури, ре
колтата е задоволителна.
Производителите са получи
ли средно по 400 килограма
жито на декар.
Сушата в Бачево е не само
бедствие, но и куриоз, защото в Димитровград останали
те райони на общината през
това лято валяха много
дъждове.
Б.Д.

3 септе мяри

белодробни забеляган». в Сурдулица ознаменува

Наскоро нов стационар
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Как са разпределени средствата от местното
самооблагане през 2003 г._______ _________

За Звонския край 328 хиляди

Компетеиите служби в органите на местното самоуправелние в
Бабушница неотдавна предоставиха преглед на събраните и изразходваните пари от местното самооблагане през 2003 г. Самообла
гането е въведено в края на 2001 година. Според предварително
установеното решение, 70 на сто от средствата се разпределят между
местните общности, докато 30 на сто постъпват в общинския бюджет
за поддържане на обектите от интерес за общината като цяло.
Според предоставените сведения, миналата година от местното
самооблагане са събрани общо 8 699 725 динара. От тях 7 милиона са
разпределени, докато 1 811 565 динара са пренесени за 2004 г.
Местните общности, в които живеят предимно българи, през 20(Ъ
г. са получили следните суми: Звонци - 88 900 динара (или 1, 27 %);
Берин извор -18 200 (0,26%); Бучи дел - 49 000 (0,70 %); Ясенов дел 27 300 (0,39 %); Нашушковица 35 000 (0,50 %); Пресека - 32 000 (0,46
%) и Ракита - 78 000 (1,12 %).
МО Бабушница е получила 2 208 500 динара или 31, 55 %. В
общинския бюджет са постъпили 2 милиона динара.
Според едно решение на ИО на ОС някои местни общности тряб
ва да върнат част от парите. Местната общност Звонци например
В болницата, която разполага със 100 легла, го трябва да върне 48 хиляди динара, които миналата година й бяха
дишно се лекуват от 1200 до 1400 пациенти. Стаите отпуснати за разходите за уличното осветление.
винаги са пълни. В това отношение обаче има и
Б.Д.
проблеми. Понеже по време на бомбардировките
един обект беше разрушен, сега всички пациенти,
както болните от туберкулоза, така и от други
белодробни заболявания, са в една сграда, което не
е според здравните критерии.
-Ще решим този проблем скоро, след като отк
рием новоизградения и съвременно обзаведения
обект с над 50 легла, оповестява Стаменкович и
подчертава, че средства за изграждането и за обза
веждането му е подсигурило здравното министерс
тво. Същевременно той изтъкна, че част от апар
таментите- с едно и с две легла- в този обект ще
бъдат срещу заплащане. Това означава, че в него
Нови съоръжения
ще могат да идват не само работници, които рабо
Болницата, построена по инициатива на крал тят при тежки условия и които са изложени на
Александър Караджордевич, е открита през да опасност от различни заболявания на белите дро
лечната 1924 година. Нейното предимство е в това, бове, а да си почиват и се лекуват и хора с по-пълни
че се намира сред борова гора, чиито етерични портмонета.
На въпроса ни дали може да уточни кога ще
масла благотворно действат и са допълнително
средство в лечението на белодробните заболява бъде открит новият стационар, Стаменкович отго
ния. По време на натовските бомбардировки тук вори, че това зависи от здравното министерство. имаше човешки жертви и материални загуби, но Може да бъде открит още утре при условие, че
министерството подсигури пари за набавка на ин
щетите са почти санирани.
вентар, както и средства за приемане на нови ра
- Сега разполагаме с нови медицински апарати и
ботници, каза той и подчерта, че след откриването
съорежения, които набавихме с финансовата по
му, болницата ще бъде престижен пулмоналсн цен
мощ на нашето здравно министерство и на много
Частната бабушнишка фирма за производство на стоманени и
тър, който за дълго време ще задоволява потреб
други донори, сред които УНДЛ, компания “Веностите на населението от П чински окръг и по-ши други съоръжения за каучуковата промишленост продължава да
лефарм“, сдружението на частниците в Сурдулица
работи добре. Собственикът на фирмата Драган Чирич-Бели из
роко.
В.Б.
и тукашната фабрика за хляб и мляко. Особена
тъкна пред "Братство”, че в момента 70 на сто от продукцията се
пласира на вътрешния пазар. Неотдавна Чнрмч внесе 7 робота от
■По случай Деня на
Швейцария. Част от машните са нови, а другите са употребявани, но
'ЛИШКО
^освобождението на С СТЛИ
са запазени.
В ”Д компани” момента работят 70-ина работници. Бизнесменът
предпочита да не говори публично за техните заплати, но ние успях
ме да научим, че те са от 20 до 30 хиляди динара в зависимост от
сложността на работата и трудовите резултати на работниците.
Капаци?е^т шеКбълй
СЪС съвРеменва апаратура и съоръжения, има сто легла,
ц етът ще бъде увеличен след откриването на новоизградения обект с над 50 легла
пециализираната болница за белодробни забо- помощ ни оказа и посолството на Норвегия в Беллявания
пнпннпгм п^г-^,^11033 В Сурдулица 01,0 своя ме- град, което освен всичко, ни дари и линейка- казва
^
Л’ наличната апаратура и съо- д-р Стаменокович и подчертава, че от миналата
„ й ~ иг,р.,_и
тичните условия се нареди сред година досега са набавени апарати за около 2,5
наи-съвременните учреждения от този вид в ст- милиона динара.
потребностите за лечение на
Директорът пояснява, че в болницата работят
V
ЧИНСКИ окръг и Косовското По- към 90 души, сред които 11 лекари специалистиморави . словията за работа значително ще се пневмофтизиатри, микробиолози и интернисти,
подо рят и тя ще стане истинска гордост на пул- -През последните няколко години направихме знамологията в страната, след като открием новоизг- чителни подобрения в работата. Благодарение на
радения о ект. ова заяви преди десетина дни д-р извънредно добрите специалисти и на съвременовонимир стаменкович, пневмофтизиатър и ди- ната апаратура, сега само за половин час от приеректор на олницата, на тържеството по случай мането на нов пациент може да проведем изслед80-годишнината от нейното съществуване, на кое- вания и обстоен преглед, да определим диагноза и
то присъстваха представители на здравното минис- започваме да го лекуваме, казва директорът,
терство и известни медици от страната.
Апартаменти за лечение и за отдих

"Д компани" се роботизира

ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА В
СУРДУЛИЦА

I Тържествена сесия
I
на ОС

1

честити

ПЕТИ СЕПТЕМВРИ
! - ДЕНЯ НА
| ОБЩИНАТА
на всички граждани с пожелания за спокоен
живот, общ напредък и лично щастие

,

На 5 септември - Деня на освобождението на
Сурдулишка община, ще бъде проведена тържест
вена сесия на Общинската скупщина.
Очаква се председателят на ОС Слободаи Попович да изнесе слово за постиженията па община
та от миналогодишния до сегашния празник, за
проблемите пред които тя е изправена, както и за
нейните по-нататъшни развойни планове. На
сесията ще бъдат връчени петосеитемврийски
награди и признания на отделни лица, фирми и
организации, които са дали принос на развитието в
различни области и на общината като цяло.
В.Б.

__________ _

Еавтосервизът на ” ЗАСТАВА

1

II

честити на своите клиенти и на останалите
граждани

Пети септември Деня на
освобождението

пожелавайки им щастие и високи
професионални постижения
Основните принципи в работата на
автосервиза са: качествени, бързи и евтини
услуги, упоритост, точност и коректност.

Б.Д.

ШИ

ВМСИНСКИТЕ
ШДОЦЕНТРАШ
обещават достатъчно
електроенергия и честитят

Деня на
освобождението
на Сурдулишка
община
на всички жители на общината,
като им пожелават щастие и
трудови успехи

а септември 2004

” Дии на европейското наследство 2004”

Повече грижа за
долината на Ерма

От епичен израз
до лирика

♦Участниците от Димитровградско и София ще имат
възможност да посетят манастирския комплекс и да чуят
от ръководителя на музейната сбирка в Димитровград
данни за историята на манстира, за неговата архитектура,
за фреските и иконите му.

Нишкият културен център като издател представи новата стихосбирка на Велимир Костов
”Ако Вацлав Хавел знае това”. Редакторът на изданието Зоран Чирич каза, че за разлика от преди
шната, в новата си книга поетът преминава от епи
чния израз към меланхолията и чезнението, т.е.
към лирика, писана със свободен стих въз основа
на личен опит.
Авторът, който е директор на нашето Издателство, напомни, че е писал стиховете почти
десетилетие и ги е усъвършенствал многократно
по свой вкус, преди да стигнат при издателя.
Костов също каза, че на 10 септември ще
представи книгата си и на "северния полюс”, в
Норвегия, наред с броя на списание ”Мост”,
посветен на сръбския и българския ПЕН.
Книгата е илюстрирана с репродукция на
картини на известния художник Перица Донков.
Велимир Костов е роден през 1956 година в
Димитровград. Завършил е английска филология
Ниш, където живее и днес. Автор е на две
; стихосбирки и член на сръбския ПЕН клуб.

дълбок милион километра
прониква в моето бъдеще

Велимир Костов
На Драгана
твоят рус цвят
побеждава

най-сетне си свършихме работата
прекрачихме собствената си мярка

ето ме
тук съм
грея се на незапалената камина
прелиствам бели нощи и черни дни
рецитирам триптихи на есенни елегии
дишам с пълни гърди под дъжда
после чета и мисля после чета и разбирам
прекрачвам прага

сега усещаме само вкуса на шампанско в
устата
боцкане в очите
излишък никотин в кръвта
че смъртта е далеко
че вече имаме къща извън града
и че сме тръгнали
на дълга и щастлива обиколка на родината

окото на вседържеца наблюдава
отгоре под лупа

само миг по-късно чуждите животи
са ни вече непоносимо досадни.

твоя синеок -поглед

Край манастира ”Св. Йоан Богослов” в долината на р.
Ерма на 11 септември ще се проведат ”Дни на европейско
наследство”. Акцията се организира под егидата на
Общинската скупщина в Димитровград със съдействието
на Държавната агенция за българите в чужбина от София и
на Комитета на СЧГ за сътрудничество с ЮНЕСКО от
Белград, а в Общинския организационен комитет членуват
представители на културни ведомства, училища,
неправителствени организации и ОО на Червения кръст в
Димитровград.
Участниците от Димитровградско и София ще имат въз
можност да посетят манастирския комплекс и да чуят от
ръководителя на музейната сбирка в Димитровград данни
за историята на манастира, за неговата архитектура, за
фреските и иконите му. В двора на манастира ще бъде
подредена изложба на картини, създадени от участниците в
художествения пленер ”Погановски манастир . Лекции за
р. Ерма, за нейните ждрела, за околността, флората и
фауната ще изнесат д-р Спас Сотиров от Ниш и д-р
Станимир Костадинов от Белград. С музикално-поетичен
рецитал пред манастирките сгради ще се представи
камерната формация "боюе ушюпе" от София, както и
артисти от димитровградския театър "Христо Ботев” и
местни поети.
Приключи литературния конкурс по темите: ” Ерма и
тайната на нейната красота” и "Погановският манастир в
прегръдките на скалите и водата”. Журито ще присъди три
главни парични награди, а всички участници в конкурса ще
получат по една книга.
Целта на мероприятието е да започне акция за провъз
гласяване на долината на р. Ерма за национален парк или за
защитена екологична зона.
М.Т.
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Среща с художника Велча Велчев, нашия "испанец”

Филмовите срещи в Ниш

Трудно е да успееш в люлката
на изкуството

Без много
шум и блясък

♦Известният димитровградски художник вече тринадесет години живее и твори в
Испания

Велчев е роден през 1959 г. в Димитровград, където завършава основно училище, а средно художествено - в гр. Ниш. Следва в Художествената академия в София, а завършава в Белград при професор Воислав Тодорович. Няколко години живее и твори в Белград, а през 1990' г.
отива в Ровин, където има частно
ателие в къщата на писателя Антоние Исакович. Там най-много рисува
портрети. През 1991 г. заминава за
Испания и се установява в гр. Палма
де Майорка. Намерението му било
да остане там една година, но :животът му тръгнал така, че той и до
ден днешен живее и твори в И.спания.
Срещнахме го преди някой ден в
родния му град и го помолихме да
разкаже нещо което не знаем з,а него. Художникът с желание разказа
някои епизоди от творческия п:ьт.
-Години наред рисувам и сега вече
ми е по-лесно. Трудно е да успееш в
Испания, където е люлката на из
куството. След толкова години сега
вече участвам в изложби и рисувам
колкото искам, а не колкото трябва,

Стигнал съм до там те да ме търсят,
а не аз тях. Това не е малка работа,
понеже Палма де Майорка има 400
хиляди жители и над 5000 художници. Сред тях аз съм на около двадесет о място. Имам и тази чест да
излагам картините си заедно с Мигуел Марсело, водещ художник
Майорка. Давам картините, които
рисувам, на колекционерската
къща ”Арт бендикс”, която ги продава и същевременно ми дава материал за рисуване - каза художника,
Велчев също посочи, че това
което рисува в момента, е трудно да
се опише. То трябва да се види и да
се изживее,
-Сега работя картини, които са
триизмерни и ми е трудно да ги опиша с думи. Те представляват авангардно изкуство и едно съчетание,
един синтез между миналото, което
нося от детството си и родния край,
и настоящето в което живея. Всичко
това е подкрепено със светли топли
тонове, каквато е и самата слънчева
Испания. Отначало усещах, че испанските художници са привилеговани, сега обаче съм равностоен с

тях, а това е нещо много важно - да
можеш да твориш без притеснение,
И сега картините ми просто бликат
като поезия,
Д. Димитров

В'Ввлчев: Композичия

Най-много награди за актьорите от
"Есента настъпва, моя дюльо"

С фойерверки в началото и края, но без
блясък завършиха 39-те Филмови срещи в
Ниш.
Най-важната награда Гран при ”Наиса”
(която включва и 150 000 динара) официа
лното жури еднодушно присъди на Богдан
Диклич за ролята му на полицейския поручик
във филма "Малък свят”. Наградата ”Цар
Константин” (и 100 000 динара) получи Лазар
Ристовски за ролята на полицейски капитан
във същия филм.
Но най-много награди дойдоха в ръцете на
актьорите от филма на Любиша Самарджич
"Есента настъпва, моя дюльо” - "Царица Тео
дора” (също 100 000) е присъдена на младата
актриса Калина Ковачевич за ролята на Ан- '
кица, грамота за женска роля получи Мария
Каран за ролята на Мария, грамота за мъжка
роля - Бранислав Трифунович за ролята на
Сава Ладжарски, а за най-успешен дебют в
този филм е награден Игор Джорджевич.
За женска епизодична роля журито при
съди награда на Ясна Джуричич, а за епизо
дична мъжка на Младен Андреевич.
Наградата с името на легендарния Павле
Вуисич артистите присъдиха на колегата си
Мики Манойлович, а наградата за най-попу
лярна филмова двойка получиха Дара
Джокич и Милутин Караджич.
М. Т.
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няма стри, когато се казва истината
Т°вДлят°"равоза1Читничката 3Денка Тодорова публикува поредната си книга със
И а°главие Взривената памет". В нея тя се докосва до множеството исторически
теми, свързани с по-задълбоченото вникване в миналото на град Цариброд.
I одорова засяга и въпроси, за които обикновено се казва, че са парливи и с които
досега не се е занимавал сериозно нито един автор от нашето малцинство.
повод за това интервю с авторката.
* Г жо Тодорова, Вашата книга сякаш разкъсва
страна.
желязната завеса пред множеството теми, които
донеотдавна ние, царибродчани, смятахме за теми
* Някои хора казват, че с тази книга Вие изместихте
табу. Ао каква степен тя може да разбие закостенелите границата на страха или поне границата на
исторически представи и (не)истини?
притеснението, което чувстват и което винаги са
-Тази книга е плод на дългогодишна изследователска чувствали жителите на тези крайгранични райони. Как
коментирате това мнение?
работа, на едно къртовско ровене из архивите, събиране
- Възможно е. Ако така казват хората, приемам го за
на снимков и документален материал, провеждане на
разговори с хора, които са били преки или косвени участ основателно. Няма място за страх, когато се казва ис
ници в разглежданите събития. Може би беше крайно тината. Кога в Цариброд се е разисквало публично по
време да се появи книга, която да разчупи по някакъв деликатни теми от военната ни история? Кога се е
начин желязната завеса, спускана пред очите ни, за да не разисквало за пограничните недоразумения между Сър
виждаме и да не знаем какво се е случвало тук край нас бия и България в навечерието на Сръбско-българската
преди години и десетилетия, преди един век. Аз започнах война през 1885 г., за протестите на царибродчани през
да я пиша, ръководейки се от мисълта на великия бъл 1919 г. срещу Ньойските решения на Ширинта в Строше
гарски просветител Марин Дринов, според когото "ис на чешма, за участието на местните българи в Балканс
ката и Първата световна война, или за причините, довели
тинското просвещение на нашия народ
до първите следвоенни митинги през
е невъзможно, докато историята остава
1944 г. в Цариброд? Кога се е разиск
в мрака на забвението”. Самият факт,
вало за антивоенните прояви на бъл
че спомоществатели на книгата са Мигари от Цариброд и Босилеград по вре
нистерството на отбраната на Републи
мето на Милошевич или за заканите на
ка България и авторитетният Съюз на
генерал Павкович през 2000 г. в Цариб
военните възпитаници ме задължаваше
род?!
да напиша сериозна книга.
* В тези краища историята се забравя,
* Вярвате ли, че и$е дойде денят, в
но се и гювтаря, а демокрацията много
който ще бъдат отворени архивите, за
закъснява. Опасявате ли се, че заради
да се узнае например къде са костите
тази книга м оже да имате
от Паметника на Нешково, къде е
неприятности*
царибордският църковен архив и др. ?
- В една от главите на книгата пиша
- За много теми табу тепърва ще
не за забравената, а за "позабравената
научаваме от държавните и военните
история”, защото историята не може да
архиви. Но дълбоко съм убедена, че
се забрави. Тя може да се фалшифи
най-ценните неща се намират в част
цира, подменя. С нея може да се мани
ните, семейните архиви на хората.
пулира до един определен момент, ко
Най-ценните снимки на българския
гато позабравените страници се изтуп
военнен паметник на Царибродските
ват от прахта и започват да се препгробища, взривен през 1946 година, на
рочитват и пренаписват. И тук няма
мерих в частните архиви на цари
място за страх. Има място за достойно отстояване на
бродчани. После открих ценни неща и в българските
историческата истина. В противен случай щях да се за
архиви. За изкъртения барелеф на хан Аспарух от гроби нимавам само с поезия.
щната чешма разбрах от една снимка на моя съг
ражданка, пазена от дядо й на тайно място. В България * Къде може да се купи Вашата книга и ще четем ли
е?
останаха изумени от видяното. Никой не знаеше за нейно продължение
- В София и други български градове, включително и
съществуването на този барелеф, който е бил изкъртен
от чешмата преди или след взривявнето на паметника. в книжарницата на Столична библиотека на площад
Кой знае каква е съдбата на този уникален предмет, "Славейков. В Цариброд може да бъде закупена лично
важен за българската история, но и за самите нас. Има от мен или на предстоящото й представяне през октом
предполоежния, че костите от Паметника на Нешково са ври. Вече знаете, че първото й представяне се състоя в
разнасяни в продължение на няколко десетилетия (в Централнния военен клуб в края на юни в София, когато
Кралство Югославия и в СФРЮ) от недоброжелателни част от тиража беше изчерпан. А що се отнася до про
хора и от някои недобросъвестни студенти по медицина. дължението й, такова няма да има. В момента подготвям
Никой не си е направил труда да замаже зейналата дупка научна работа, свързана с положението па царибродс
на костницата, за да бъде спряна тази вандалщина. Що се ките българи при Милошевич и след него. Може би това
касае до църковния архив на Цариброд, изчезнал след ще бъде следващата ми книга, обоснована със страхотии
1919 г., тук нещата сякаш са по-деликатни. Цари пълно факти и документи.
БобаиДимитров
мълчание по въпроса и от сръбска, и от българска
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Началото на църковната година
Началото на църковната година е 1
септември. Спасителят Исус Христос
отива в Назарет, където е възпитан, и
влиза в синагогата на 1 септември, но
вата година на евреите. Там той ирочига от книгата на пророк Исая: ”Дух
Господен е върху мене, затова ме по
маза да благовестя на бедните, прати ме
да лекувам ония, които имат сърца сък
рушени, да проповядвам на пленените
освобождение, на слепите проглеждане, да пусна на свобода изм'ьчените, да
проповядвам благоприятна Господня
година”.
Този текст се отнася до настъпва
нето на благодатните месиянски време
на, а доказателство за това, че именно
Христос е обещаният в Стария завет
Месия, са думите Му: "Днес се изпълни
това писание, което чухте”. С прочита
нето на споменатия текст Синът Божи
прогласява "Благоприятната Господня
година", която е Новият завет с "Еван-

гелието на Божята благодат” и дейст
вието на Светия Дух. Така Спасителят
обявява, полага и освещава началото на
новозаветната нова година, която све
тата църква празнува и до днес, отпра
вяйки молитва в тропара за този ден:
"Създателю на всички творения, който
си положил своята власт, времената и
годините, благослови кръга на година
та с твоята благост, като запазиш в мир
народа и страната, завади молитвите на
Богородица, спаси ни”.
Господ винаги е готов да прости на
шите всекидневни, дори и тежки грехо
падения, да ни спаси и да ни покани в
Своето царство, но от нас изисква и ние
да прощаваме на нашите оскърбители
и врагове фешни постъпки и обиди,
които сме понесли от тях. Такъв е и
смисълът на притчата за милостивия
цар, който прощава огромния дълг на
своя слуга. Веднага след това слугата
изпраща на съд свой длъжник за много

ио-малко нари. Разбрал за случилото се,
царят го наказва да гние в тъмница до
края на дните си, поради факта, че не е
проявил милосърдие към длъжника си.
Христос завършва с думите: ”ТъИ и Мо
ят отец небесен ще стори с вас, ако всеки
от вас не прости от сърце на брата си
ирефешепията”.
Ние сме християни и от нас се изисква
да обичаме дори и тези, които са ий при
чинили зло. Престъпленията, извърше
ни от хитлеристите и комунистите върху
човечеството през изминалия век, са
огромни и може би мнозина от вас ще
запитат - трябва ли да простим. Отгово
ра ни дава Христос: "Прощавайте и прос
тени ще бъдете...” Омразата не може да
бъде добър съветник и ние не бива да я
подклаждаме в себе си към когото и да
било, защото озлобление го и ненавистта
не могат да дадат добри плодове. Да
простим е 11ужно, но в никакъв случай не
бива да забравяме какво са причинили
тези две идеологии на човечеството. И
помнейки - да внимаваме техни отрочета
да не преобърнат отново съдбата па хо
рата.
ОШеи Йоан
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* След събитията от 24 декември югославските и бъл
гарските комунисти организират нов митинг в Цариброд
с цел да бъде успокоено населението, че оставайки в
рамките на югославската федерация, няма нищо лошо да
му се случи. На митинга говорят Драгомир Николич,
секретар на Оркъжния комитет на КПЮ, и Славчо
Трънски, генерал от Българската народна армия. Този
път митингът е по-малоброен, на него присъстат двойно
по-малко хора от предишния път — към 4000 души. След
като разбират, че Цариброд и Босилеград ще останат в
рамките на ФНРЮ, присъстващите започват да него
дуват. Подразнен от поведението им, българският ген
ерал ядосано им размахва пръст от балкона на гимна
зията, произнасяйки прочутите си слова: ”Ние тръгнах
ме федерация с югославяните да правим, а вие питате за
граници! За вас е габрова тояга!” Хората първоначално
са изумени от чутото, след което посрещнали думите на

генерала с възгласи "предателство”. След няколко мннутп площадката пред гимназията остава празна и ора
торите няма пред кого повече да говорят за светлото
бъдеще...
* След края на Втората световна война "новите осво
бодители” на Цариброд през 1946 година взривили воен
ния паметник, за чийто криминален акт намираме оскъд
ни сведения в книгата "Димитровград 1977-1945”, писана
изцяло в антибългарски дух: "След освободжението на
този край и Покрай несъгалсието на някои членове на
Околийския комитет на КПЮ членовете на Околийския комитет на Съюза на комунистическата младеж
на Югославия взривиха Паметника, Премахвайки По то
зи начин един фатистики символ". След взривяването и
разрушаването на паметника, което ставало в продъл
жение на няколко дни, семействата на погребаните на
Царибродските гробища войници идват в Цариброд, за
да върнат телата на своите загинали обратно в Бъл
гария. Особено трогателно е присъствието на опечаленитс майки, които с дни търсили на Царибродските гро
бища гробовете на загиналите си синове. От състрада
ние към тях в това им помагали доброволно техните
сънародници от Цариброд. И за да бъде кощунството
още по-голямо, върху костите на нспренесените в Бъл
гария войници по-късно е засадена борова гора. Сякаш
гората може да заличи кощунството и престъпленията
на една власт, която в името на интернационализма
разрушаваше паметници, гробища, история...
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з септември 1^04

Срещи: Мария Димитрова, българска
лекоатлетка_______ _____________

Атлетика

Лекоатлетите на "Железничар” от Димитровград през лятото бяха доста активни. След турнира "ДЖАМП 2004" , който се
проведе през август, те имаха и
две успешни гостувания в Бълга
рия.
На 8 август те участваха в кроса, проведен в Самоков. Освен
домакините от АК "Рилски атлет”, тук участваха и лекоатлети
от други български градове, както и от Сърбия (Ниш, Лесковац).
В кроса за пионери на 1600 м.
Горан Делчев от "Железничар”
зае четвърто място, а при пионерките Александра Петрова
беше шеста. Успехи постигнаха и
Александра Андонова, Йована
Димова, Саша Милев, Андриян
Еленков, както и Златан Марков
и Джордже Гогов.
С отбора на "Рилски атлет”
вече е договорено дългосрочно
сътрудничество, така че лекоатлетите от Димитровград и занапред ще участват в състезанията
в Самоков, а спортистите от този

Димитровградчани гостуваха
град редовно ще участват в турнира по атлетика в Димитров- в България за втори път на 27 и
28 август в градчето Сепарева
град.
баня, където по покана на този
български туристически център
участваха в състезанията по пла
нинско бягане "Паничище 2004”
Пионерите участваха в кроса
.
на 1500 метра по улиците на Се
На 21 И 22 август Т.Г. на
парева баня, докато по-възрасСтадион "Чика Дача" В
тните тичаха на 8000 м от СеКрагуевац се проведоха
парева баня до Паничище. В над
състезания за купата на
бягванията за пионерки Алек
Сърбия за ЮНОШИ. В
сандра Петрова е седма сред три
дисциплината СКОК на
десетината състезателки, а сред
височина участва и
младият състезател на АК пионерите Андрей Еленков беше
втори.В надбягванията на 8000 м
"Железничар" ОТ
отлично пето място спечели
дИМИХр0вград Джордже
Гпгпп Лепйто г-прчапм
димитровградската многобойка
||Ца’място соапмтат
Ивана Владимирова.
”
Болшинство от участниците
I”5 см' 11ЪРВИ ое
от Димитровград тренират преВукичевич ОТ
и
димно скокове, но в Сепарева
Крагуевския РВДНИЧКИ С баня решиха малко и да тичат,
; 213 СМ, а трети
Димитровградчани получиха по
РанджелОВИЧ ОТ НИШКИЯ
кана през октомври да участват в
"Железничар" със 175 СМ. още три надбягвания в България.

Втор о място
за Гогов

’

Г;

I
•I
I
I

във Видин. С атлетика започнах
да се занимавам като малка.
Най-много обичам да скачам -на
дължина и на височина.
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* Твоята дисциплина все пак е
тройният скок?
- Да, най-добри резултати
постигнах в тази дисциплина. Ли-

•'

Мфо
Яимй
I

Мария участва в Олимпиадата в
Атина, където се състезава в
дисциплината троен скок. За
жалост, в това представително
спортно състезание тя не
отбеляза забележителен
резултат, тъй като се нареди на
19 място в крайното класиране в
дисциплината троен скок, което
бе далеч под възможностите и
най добрия резултат на тази
спортистка.

А.Т.

НФЗ - втори кръг

Изпусната победа
* "Балкански" - "Алуминиум“ (Ниш) 2 : 2
(0 : 0) "Новакът в дивизията изненада
фаворита и взе една точка.
Първото полувреме на мача трябва да се забрави час по-скоро, тъй като публиката видя само
две голови положения за домакините.
Финишът на мача обаче донесе много интересни
неща - четири гола и чак 10 картона (8 жълти и 2
червени). Въпреки че водеха с 2 :0, домакините не
успяха да подарят победа на своята публика. През
последните 10-ина минута упоритите гости успяха
да изравнят.
В следващия кръг Балкански гостува на Лужница в Бабушница. Мачът е насрочен за събота
(4 ™ври) 0Т 16;,3° Ча‘ай
,
ФК БалканскиН. Георгиев 6, Д. Пейчев 6

’ Желюша” в
Пиротска
общинска дивизия
След изпадането от Нишка футболна
зона отборът на "Желюша” през този сезон ще се състезава в Пиротската об
щинска дивизия. Така решиха представи
телите на окръжните и на общински ди
визии на 31 август в Пирот.
По този начин желюшани са наказани
да се състезават с две степени по-ниско.
Понеже Димитровград няма общинска
дивизия, налага се те да играят в Пирот
ската дивизия.
Първенството стартира на 4 и 5 сеп
тември, а "Желюша” е домакин в първия
кръг на "Нишавац” от Станичене.

(Стойчев 6, 5), Пешев 6. 5, Милан Георгиев 6, В.
Пейчев 7, Христич 6, Чурчич 6, Павлович 7, П.
Георгиев 7, Басов 7, Ценков 6 (Миялкович -).
ФК "Алуминий": Тодорович 6, Ранджелович 7,
Йоцич 6. 5, П. Матич 7, Здравкович 7, Д. ДамянКОвич 7, (Любенович 6), Стойкович 6, В. Дамянович 6 (Йованович 6), Марянович 6, Николич 7,
Станкович 7 (Н. Митич 7).
Мача наблюдаваха около 200 зрители. Главен
рефер бе Владица Голубович от Алексинац (8).
Голмайстори: В. Пейчев в 68 и Павлович в 70 за
"Балкански”, а Дамянович в 82 и Н. Матич в 90
минуха за "Алуминиум”. Жълти картони: Христич,
Павлович, П. Георгиев, Васов и Ценков от
"Балкански”, а Тодорович, Дамянович, Стойкович
от "Алуминиум”. Червени картони: Васов от ”Балкански” в 83 и Здравкович в 80 минута за "Алуминиум”.

|Ветроходство

Ставров последен в
Долни Милановац

С/
/

.

■'

.' / /
Българската лекоатлетка Мария Димитрова вече четири години участва в турнира по скокове в Димитровград. Тази годи
на тя бе провъзгласена за найдобър участник. Състезава се в
дисциплината дълъг скок и пос
тигна резултат 6,11 метра.
Използвахме гостуването й в
Димитровград да проведем кра
тък разговор за "Братство”:
* Мария, кога си родена и от кога
се занимаваш с атлетика?
- Родена съм през 1978 година

чният ми рекорд е 14,52 метра,
* На какво се дължат успехите
на българската атлетика?
- В България имаме отлични
специалисти за работа с млади
таланти.
* Харесва ли ти турнирът в
Аимитровград?
- Да, много ми харесва и ви
наги ще дойда, когато ме пока
нят. Моето желание е да повди
гнете на още по-високо ниво
тази спортна проява.
Д. Ставров

За да се състезават във ветроходството в екстремни усло ФК „Младост” - Босилеград
вия, освен добра лодка и солидна подготовка, необходимо е
състезателите да тежат поне 70 кг, за да могат да уравпрез изминалия сезон абсолютно
новесяват яхтата. За съжаление Марио Ставров, като един
оправдаха доверието на треньора
от най-младите състезатели в класа "Ласер Радиал”, тежи
с добрите си изяви .
едва 60 кг и може би това е причината за неуспеха му на
Стадионът на "Младост" съ
регата в Долни Милановац, на която той се класира на
що ще посрещне добре подго
последното, единадесето място.
твен новия сезон, понеже през
В регата в Долни Милановац, в която участваха около 70
лятото тревата е редовно полисъстезатели, Марио успя при изключително тежки условия,
ече двадесетина дни футбо- вана и поддържана, а извършена
да приключи само две от шестте гонки. Няколкото дефекта листите на “Младост" интензив
по лодката също допринесоха този път иначе добре но се подготвят за новия сезон в е и реконструкция на вътре
шната и на външната част на сгподготвеният състезател да остане на последно място.
Пчинска футболна дивизия.
радата на съблекалнята.
реньорът Георги Георгиев
В отбора казват, че полагат
В хвърлянето на тройки участваха 13 състе на от ора каза, че е доволен от усилия за създаването на възмозатели. Първото място зае димитровградчанинът работата на своите възпитаници жно по-добри условия за поси подчерта, че за 11-те места в ти- тигане на добри резултати през
тулярния състав равноправно ще новия сезон, с които ще осигурят
се конкурират около двадесетина класирането си в по-висш ранг.
фут олисти, които издържат наТазгодишното първенство ще
Бабушница, а първи бе ”Плей оф" от Бабушница,
Трите най-добри отбора в турнира, както и три- товарването на всички физиче- стартира на 12 септември, а в
който победи димитровградския отбор Па се йед- м-ата най-добри "тройкаджии” получиха парични ски и тактически тренировки.
рамките на първия кръг босилегва съорамо с 2 : 1. Последната решаваща среща награди и спортни екипировки
Освен на опитните състеза- радчани ще гостуват на “Алакимежду посочените отбори бе най-интересна, тъй
БК "Димитровград” се представи като добъо тели, за следващия сезон в клуба нце” в едноименното сурдулисериозно разчитат и на няколко шко село.
като нея бабушничани решиха в своя ползва с раз- организатор на "Дните на баскетбола”
лика-16:14.
талантливи младежи - ученици в
П.Л.Р.
д. с. тукашната
гимназия, които и

Дни на баскетбола

Подготовка
за новия
сезон

яТ-агугември 20
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Ин мемориам

Владимир Савов
На 28 август 2004 г. след тежка болест завинаги
ни
— напусна Владимир Савов, нашият Влатко. Коварната болест завари вечния пътник” в Белград,
Неговите най-близки тръгнали по света по пътя
на своя баща - дъщерите Таня, която се завърна от
Нова Зеландия, и Маша, дошла от Америка с
внуците Андрей и родения неотдавна Игор, зетьо-
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Заловени цигарени
Шт
контрабандисти

щ

шММ

но и средно образование завършва в ро- НЯДО
дния си град, където
е изтъкнат Младе
жки ръководител.
След това завършва
Строителния факул-

Щ1.

Дребната контрабанда па цигари е ежедневен проблем и
самите ” търговци”, и за митничарите. Но явно няма сметка да се
продават по един или два стека. Затова има определени лица,
които събират стековете от дребните контрабандисти и след това
ги продават на онези, които работят на едро.
Двама от тях тези дни са заловени в една недовършена къща
край магистралата в село Гоин дол. На мястото са открити иИ4
стека цигари ”Малборо”, собственост на Бранко Величков и Ран
гел Рангелов от Димитровград. Двамата са предадени на «бщинА.Т.
ския съдия-следовател.

Ш.

тет в Белград. Започва да работи
в
белградското
предприятие
”Рад”. Като признат специалист е
един от създателите на позната
сграда на ”Генекс”, наречена "За
падна порта” на Белград. Бил е
директор на фабриката за мон
тажни жилища. Кариер ата си
продължава в ”Генекс” и ръко
води работите на тази известна
сръбска фирма в Чехия, в азиа
тската част на Русия и в Близкия
изток.
След промените в страната,
Влатко (първият отляво) пред една от сградите на резиденциалната част заедно със Зеленович, основава
в Петерсбург
м
първата частна строителна фир
ма
в Москва, а по-късно собст
вете Петър и Иван, неотделящата се от него съп
руга и вечен другар Рада, шуреят Драган с всеот вена фирма. Бързо след това, благодарение на сво
дайните си грижи и с неповторимата си любов не ята усърдност и почтена работа, печели доверието
на деловите среди в Москва. В подкрепа на това
успяха да предотвратят тежкото - смъртта.
Ние, неговите най-близки приятели Блажко, говори специалното признание от Президенството
Чеда, Мики, Бамби, Шефът и останалите, приехме на Руската федерация.
След Владимир остават много недовършени
тъжната вест за кончината на Влатко с голяма
мъка, защото изгубихме искрен приятел, който мечти и планове. Една от мечтите му бе и рестав
където и да ходеше, винаги се завръщаше в родния рацията на родната му къща в Цариброд - една от
Цариброд. Откъдето и да се обаждаше - от Мос най-старите сгради в града, която трябваше да
ква, Нова Зеландия, Прага, Белград..., той винаги осъществи това лято. Тя трябваше да бъде връз
ката му с неговия град, за който милееше и обисе интересуваше за новините от родния си град.
Тъкмо заради всичко това той бе ценен и ува чаше.
Влатко, дълбок поклон пред светлата ти памет!
жаван в нашия град. Освен всичко останало беше
един от преуспелите царибродчани. Своето основ-

------------------ ----------------------- успеШц0 начаЛО На ЛОВНИЯ СвЗОН

Отстреляни 5 глигана

Първият ден от тазгодишния ловен сезон на глигани бе изключи
телно успешен за босилеградските ловци, които на 29 август
отстреляха 5 глигана.
Изключителен успех постигнаха ловците от Босилеград и Райчиловци: Огнян Димитров, Симеон Стоянов, Глигор Георгиев, Сашо
Василев, Стефан Стоименов, Зоран Стоименов, Славчо Владими
ров, Владимир Котев, Васил Генов, Сърджан Илич и Янча Велинов.
В местността Капински рид в района на село Ресен те застреляха три
П.Л.Р.
глигана.

Твоите приятели от Цариброд

Представете се в "Братство"

:

I
;

На 07 септември 2004 г. се навършиха 10 ГО
ДИНИ от ранната смърт на нашя мил и незабравим
съпруг, баща, дядо и свекър
Д-р САВА Д. БАСОВ
(1928-1994)
от Димитровград
С голяма тъга и безмерна обич се прекланяме
пред светлата ти памет.
Почивай в мир!
От най-близките

I

Във връзка с 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.
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Водоравно: 1. Автомобил за със
тезаваме във "формула Г. 5. Вид
небесно тяло (мн.ч.). 10 Голямо
въодушевление. 11. Дъсчена коли
ба. 12. 11 и 2 буква. 14. Гръцки бог
ка любовта. 15. Място край Бедград. 16. Скопено мъжко говедо.
17. Град във Франция. 18. Мъжко
име. 19. Гладка плоска повърхност
на стена, таван, врата. 20. Никола
Лазаров. 21. Изпълнител на смъртНИ присъди. 22. Недостатък в характера. 23. Проливен дъжд. 24. Писалка от тръстика (мн.ч.). 25. Известен английския писател. 27.
Дълбок, меден съд за нагряване на
вода. 28. Баскетболен отбор от
Никшич. 29. Пакет. 30. Положителен отговор. 31. Сграда за
едър добитък. 32. Приспособление
за яздене. 33. Мъжка рожба. 34.
Градината на Адам и Ева. 35. Голяма стая в къщя. 36. Яздитни
ЖИМ/ТНИ.

Отвесно:
Мярка за гсчносгги п
САЩ и Англия. 2. Словенско мъжко име, 3. Диво животно. 4. Иван
Соколов. 5. Лидерът на сръбска
партия. 6. Хранителен продукт, 7. *
Спортна среща. 8. Европейски шамиионат. 9. Аице, което управлява
стопанство или домакинство. 10.
Град в България, 11. Богато обзавсдена къща на турски големец. 13.
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Навършиха се 40 ДНИ от смъртга на нашата
мила и незабравима майка, баба, свекърва и тъща
ЛСКЛ ЯНЕВА, по баща СТАЙКОВА
Изминаха 36 ГОДИНИ, откакто останахме без
нашия скъп баща
БОРИС Р. ЯНЕВ
от с. Долна Лиснни
Мили родители, вместо нас нека да ви пазят
ангелите. Вечно ще пазим спомена за вашата
доброта и безпределна родителска обич. Почивайте
в мир!
За вас скърбят вашите благодарни деца Драган, Верка и
Милинка и техните семейства
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Обкържяване с военна сила. 15. Решение на кръстословица
208 - Водоравно:__________
Кълббвиден летателен уред. 16...............................
.........
Буре за бензин. 18. Мъжко име. 19. 1, Америка. 7. Арапи. 11. Фараш.
Пиротска фабрика. 21. Село в Ни- 12. Нерон. 14. МК. 16. Грис. 17.
ротско, 22, Католически свеще- Сарай. 18. Бар. 19. АЕК. 20, Поник. 2рч Нанасяне.па силни удари ток. 21. Сало. 22, НК, 23. Никое.
върху някого. 24. Препаска. 26. Во- 24. Тоник. 25. Салам, 26. Мидно животно. 27. Езеро в Италия, дано. 27. СР. 29. Рок. 30. Марин.
29. Размекната пръст, 30. Нишка 31, Том. 33. Пирон. 34. МИ. 35.
фабрика. 31.15 и 17 буква. 32. Сим- Аман. 37. Канал. 38. Бил. 39. На.
еон Александров. 33. Сцд (сръб.).
40. Пушкаш. 41. Гали.
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Възпоменание
На 2 септември 2004 г. се навършиха 30 ГО
ДИНИ от трагичната смърт на
ГЛИГОР М. АНАСТАСОВ
(1938-1974)
инж. лесовод, директор на ” Храст” и изтъкнат
деятел в Лепосавич, роден в с. Извор,
Босилсградско
В сърцата си вечно ще пазим спомените за не
говата човещина, доброта и трудолюбие, за живота
му, посветен на семейството и хората. Горедеем се, че го имахме.
С много обич и тъга се прекланяме пред светлата му памет!
Опечалени: Семействата на сесШраШа Ролка (Миша, НаШаша),
съПруХаШа Радослава и семействата на синовеШе Дарко и Сашо,
Племснииата Сузана със семейството си, мно1обройни роднини и
Приятели,

юрната
1Р &я*Млгтс?

в

3 септември 2004

Съвременните ояимпийци завършиха състезанията

т

АТНЕИ5 2004

*В класирането на държавите
според медалите България
зае 33 място с 12, а СЧГ - 62
място с 2 медала

Гръцката столица ”обедня”
без стотиците хиляди състезатели, спортни функционери и обик
новени посетители, които пряко
или косвено участваха в 28-те лет- МЕДАЛИСТИТЕ НА СЧГ: Националите по водна топка и Ясна Шекарич
ни олимпийски игри. Участни
ците и публиката ще ги запомнят
тапия с две победи в бягане на 800 и 1 500 метра.
преди всичко с новите световни или олипийски Подвиг извърши и италианският маратонец Сте
рекорди, с медалите и модерните герои или със фано Балдини, който победи с 2:10,55 часа, оставя
скандалите - според вкуса.
йки ”далеч” след себе световния рекордьор Пол
Тергат. Но истински герой на маратона е бразилианецът Вандерлеи Лима, който стигна до финиша
трети, но водеше няколко километра до преди
стадиона и събра сили да стигне докрай, макар че
за известно време от маратонската пътека го изт
ласка ирландецът Корнелиус Хоган, който беше в
публиката и очевидно обича да предизвиква инциденти, понеже този в Атина не му е първият.
Така покрай бронзовия медал Лима спечели и Ор
ден ”Пиер де Кубертен” на Международ ния олимпийски комитет, а Хоган ”спечели” една година
затвор.
Да отбележим и фактите, че САЩ пак бяха на
чело с общо 103 медала (35 златни, 39 сребърни и 29
бронзови), втори е Китай (32 златни, 17 сребърни и
14 бронзови), трета е Русия с общо 92 медала (по 27
златни и сребърни и 38 бронзови).
България зае 33 място с 12 медала (2 златни, 1
сребърен и 9 бронзови), а СЧГ е на 62 място (два
сребърни мадала).
Олимпийците си взеха довиждане до Пекин през
М.Т.
2008 година.

Бронзовите момичета от българския отбор по
художествена гимнастика на летище София

Един от героите несъмнено е 19-годишният аме
риканец Майкл Фелпс, който в плуването спечели
общо осем медала (шест златни и два бронзови).
Почти наравно с него е Ишам Ел Геруж от Мароко,
който спечели два златни медала в бягане на 1 500 и
5 000 метра, както и Кели Холмс от Великобри-

ш

I Манчин рабуш
а

Коя лира, я!

-Епа Манчо, да ни йе наздравлье! - пресрете
ме насред Павлиончето Ленча Гласачката кутия.
-Е-е, кво па са че празнуйемо?
-Па съгашньите избори, кво друго! Най-после гласачкьете
кутийе че кажу кога и защо народът сака или не сака тога или
онога за отборника, на кога имаю доверийе, а кой да се свийе
кико цървик у пашкуль...
Йош от първите изборйе Ленча думаше: гласачкьете кутийе
че кажу све, там нема лъжа, у ньи йе думата на^народат...Ако
нещо не идеше кико требе, он пак започиня: Провалили су
гласачкьете кутийе, затова не иде кико що требе! Народ ко
народ, депну му прекор Гласачката кутия, а чуйем дека и
синатога му окаю ”Кутията”.
-Море я не се утепуй кико маче от дирек, на народ йе
писнулоод изборйе!...
-Тека ти се само чини, я мислим дека народ йедва чека да
подпише пашапортат на тия, оти нищо не се прайи у нашият
град. Излезоше наяве лъжете им: ужкьим беоше коалиция За
Цариброд”, а цело време с пърс не мърднуше за Цариброд,
чак и името му не могоше да върну! Излезе калпава коялиция...
-Я да видимо коя лица су? Или кико ти кажеш: коя-лица-я.
Па това су ония същите що десеткье године су на влас. Само
промене фирмуту, кърсте се кико некиква коалиция само да се
доберу до кокалат...
-Знайеш ли, Манчо, и на мене йе чудно кико се прайе тен
коалицийе. Абе знам гьи: до йучера йедън другоме очи вадейоше, у капку воду би се подавили, а денъска се слизали кико
дупе и гаче, демек нова коалиция су. Или до йучера се водеоше
под руку, гледаш гьи зайедно и си мислиш по-арни приятелке
от ньи нема, а вечимка денъска износе наяве свете кьирльиве
кошулье , свуту нечистотию и шашламе що су прайили...
-Епа, бъш за това народът требе да гледа коя лица су, а не
кико су се кърстили и кико лъжу и обещаваю. Некойи от ньи
требе да се покрито с кълчишну църгу и да не се вескаю пред
народ! И знайеш ли йоще нещо? У тея коалицийе млозина су
без лица!
-Па ко че гьи народ препознайе тъгай, ако немаю лица, а?
-Млого лъсно: не по това що орате, а по това що прайе. Не
по това що обещаваю, а по това кво су напрайили!
Манча

и "
На летните игри в
________
Атина участваха 11 099
олимпийци от 202 нации и те се
състезаваха общо в 28 спортове с 301
дисиплини. Спортистите от 75 държави
спеч елиха общо 1 130 златни, също толкова
сребърни и 2114 бронзови медала. Счупени са
37 световни и 97 олимпийски рекорда.
На игрите присъстваха 11 000 официални лица,
45 000 волонтери от целия свят и 21 605
представители на електронни меди и вестници.
Продадени са 3,5 милиона билети, а край
малките екрани са били 4,5
милиарда зрители.

Моля, беЗ доШмш
Агитация
Срещат се двама царибродчани и веднага захващат найактуалната тема - изборите.
- Абе, байе, иду изборйе,
ама нещо нема митиндзи, агьитация...
- Митиндзи нема, байе, ама
агьитация има!
-!?!
- Па не суринуше ли гаражете, не кърпе ли дупкьете по
улицете, не прайе ли путища и
водоводи кико пред свакьи из
бори?
А. Т.

Листа
В листата на кандидат-отборниците на една партия в
Димитровград има млекарски,
химически,
икономически,
транспортни и какви ли още не
техници.
Затова политическите наб
людатели оценяват, че за тази
партия би било по-добре да се
появи на местните избори като
Се-Де-Те - Съюз на димитров
градските техници.

Г&РОЯТ НА
ОЛИМПИАДАТА:
Американският
плувец Майкъл
Фелпс взе осем
медала!

И СПОРТ, И КРАСОТА: Франческа Пичинини
италианска наЦионалка по волейбол

Издава:
Издателство "Братство"
Кей 29 декември 8

Вестник на българите в СЧГ

Е-поща: тиЬ@тебгат8.пе(

Б.Д.

