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Вестник за българите в СЧГ ___Щ

Унгарският президент на посещение в СЧГ В неделя ще имаме местни избори

1 ържавата не
подкрепя инцидентите *В нашите общини е много важно кой ще грабне 

кокала, наречен власт, но още по-важно е какво ще 
покаже 19 септември.

Затова - отсъди, народе, се
га е твоят ред!

Освен споменатите, мест- 
Властта има милион начи- рултия” е преди всичко зара- ните избори в Димитровград- 

на да прецака народа и ги из- ди определянето на политиче- ско и Босилеградско ще имат 
ползва с дяволска креативно- ските сили и хората, които да и едно специфично измере- 
ст. Народът пък има само два оправят обществените рабо- ние. Много важно е кой ще 
начина да пречука властта.

Единият е жесток и се при- често пъти не се виждат три но още .по-важно е какво ще 
лага само в изключителни много важни измерения на покаже 19 септември. Дали 
исторически ситуации. Това е изборите. Те са средство, с по- българите от тези краища 
народният бунт, чийто вихър мощта на което народът наг- продължават да доказват, че 
помита управляващите струк- раждава, наказва и предот- са по-големи сърби от сърби- 
тури от политическата сцена, вратява. Награждава преди- те, или най-сетне са започна- 
а понякога, когато премине в шните управници с нов ман- ли да се освобождават от заб- 
революция, изпраща в исто- дат, ако са си вършили добре лужденията, страха и компле- 
рията цели елити и обществе- работата. Наказва ги, ако не 
ни устройства. Вторият начин са оправдали или са злоупот- 
е ”по-цивилизован”и се изпо- ребили народното доверие, 
лзва на всеки 4 години, а поня- Превантива пък е възможно- 
кога и по-често. Това са избо- стта народът да не допусне 
рите - местни, парламентарни всякакви шушумиги до общи-

ти. От този "основен” факт грабне кокала, наречен власт,

ксите си.

С други думи - дали и по- 
нататък ще затъваме или ще 
получим шанс да се посъвзе- 
мем.Президентите на Унгария и на СЧГ

I и президентски.
Разбира се, изборната ”гю- мило.

нското или държавното кор-
Унгарският президент Ференц Мадъл, който беше на тридневно 

официално посещение в Сърбия и Черна гора, и президентът на 
държавната общност Светозар Марович констатираха, че във 
Войводина е имало междунационални инциденти, но те не са резул
тат от държавната политика и виновниците им трябва да бъдат 
открити. В това отниошение Марович подчерта, че оня, който на
рушава мултиетичността, убива нашето бъдеще, а Мадъл добави, че 
и двете страни, СЧГ и Унгария, трябва да се борят срещу тензиите.

Мадъл се срещна и със сръбския президент Борис Тадич, с пре
миера Кощуница, с патриарх Павле, с парламентаристи на Войво
дина, на Унгарския национален съвет, както и с други представители 
на унгарците в Сърбия.

К. Георгиев

Просветното министерство докрай изостри 
проблема с българския език

Г в I:

сръбският по два, по-голяма част от учителите !§• 
в димитровградското училище настояваха бъл- ■§ 
гарският да нс се изучава като майчин. Об- | 
щинските скупщини в Босйлеград и Димит- 
ропград не се изказаха по предложението на 
Училищния отбор, а Националният съвет не | 
само че го подкрепи, но поиска и занятията в § 
предучилищна възраст да се провеждат на I; 
майчин език.

Просветното министерство, което нс успя да 
погребе Дарвии и теорията му, успя да "от
реже" езика на българите в Сърбия. Стигна се 
чак дотам, че най-младото поколение българи 
не учат български език в училищата си като 
майчин, а като- чужд! До този трагична истина 
се стигна посрсдстпом тазгодишния учебен 
план на министерството, приет през август, в 
който покрай останалото се казва, че майчи
ният език в първи и втори клас в училищата на 
малцинствата ще се изучава по пет часа сед
мично, при условие, че обучението се пров
ежда на майчин език, а сръбският - два. Но 
понеже обучението и училищата в Босилеград
ско, Димитровградско и части на Сурдулишка 
и Бабушнишка община с българско население 
се провежда на сръбски, българският език ще 
се изучапа само два часа, а сръбският - пет! Това 
не е нищо друго, оспсн изхвърляне на българ
ския език от училищата, сега пече под отк
ритата подкрепа на държавата.

Засега няма отговор на въпроса защо ми
нистерството взе такова драстично решение. 
Още повече като се има предвид, че преди топа 
не беше организирано ни разискване по пред
ложението, нито пък някоя от общинските 
скупщини, комисия или орган па българското 
малцинстпо поиска официално топа от прос
ветните власти в републиката. Напротип. Учи
лищният съвет в основното училище п Боси
леград през юни беше поискал обучението от 
първи до осми клас да се провежда на майчин 
български език. Това решение беше предос
тавено на ОС в Босилеград, просветното мини
стерство и на Националния съвет на бъл
гарското малцинстпо в СЧГ. Докатц учителите в 
Босилеград бяха изготвили програма, според 
която българският да се учи по пет часа, а

рг? тйшй
..........................................■)

Когато етапа дума за езика и за Националния ь 
съвет, се открива и един съществен въпрос: 
кому и защо служат националните съвети. Дър- | 
жавата поде инициатива и помогна формира- : 
пето им под претекст, че те ще бъдат офи- | 
циалното звено между нея и малцинствата, | 
преди всичко когато става дума за езика, кул- ^ 
турата и информирането. Тъй като държавата § 
не приема становищата на Националния съвет I 
на българското малциннетво,

Босилеградска община получи 
герб и знаме стР. 5

По повод два века 
от Първото 
сръбско въстание

"Дни на европейското 
наследство" Iнито пък дава

отговор на въпроса защо ги отхвърля, стига се 
до предположението, че тя га сформира като 1 
споя окраска пред спетовната общественост.

Проблемът с езика в училищата на българ- |; 
ското малцинстпо не е нов. Възникна

ч:

преди Ж
повече от десетилетие и половина. Но докато 6: 
мнозина се надяваха, че ще бъде решен след де- .$ 
мократичнитс промени, той псе попече се изос- I 
три. Под чадъра на държавата дойде до раз- | 
деление и между самото малцинство. Докато 
едни се стараеха да и::пъдят българския 
училищата, а други обучението да е напълно на 
български, псе повече

стр. 8
език отПобратимиха 

се гимназиитеИзложба на 
породист добитък
в Бабушница

хора настояват проб
лемът да се реши по цивилизован 
децата да научат добре и двата езика. Но ако се 
съди по решението на министерството, бъл
гарите в Сърбия „ще учат,, майчиния си бъл- ? 
гарски език на - сръбски!

начин иОТ
Димитровград 
и Варна

стр. 7
В. Божилов
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Димитровград
ложили свои кандидатски листи за отборници или 
кандидати за председател на общината. Сформи
рани са и
избирателните комисии във всичките 31 избира
телни пункта, а връчени са и решенията па чле- 
новете и на техните заместници в разширените със
тави на избирателните комисии, които са предло
жени от партиите и групите граждани, участващи в 
изборите. Това означава, че избирателните коми- 

избирателните пунктове ще наброяват по 26

Босилеград Могат да гласуват 

9756 граждани
шестчленните постоянни състави наИзбирателите 

ще гласуват на 

31 пункта * В общината има 17 избирателни пункта. * В сравнение с 
президентските избори 55 избиратели по-малко.

На местните избори в Димитровградска община ще могат да 
гласуват 9756 избиратели, съобщиха от Общинската изборна 
комисия. Своя вот димитровградчани ще могат да дадат на 17 
избирателни пункта, от които 4 са в Димитровград, а останалите 13 в 
селата. В Димитровград ще се гласува в Народната библиотека, в 

ОУ ”Моша Пияде” и в гимназията Св. св.

син в 
члена!

Работата на ОИК ще бъде наблюдавана и от
* Босилеградчани за първ път ще избират 
непосредствено кмет на общината и ще
"пробират" отборници от десет кандидатски представители на ЦЕСИД.
листи. “Избирателните бюлетини ще бъдат ОИК утвърди и реда на кандидатите за кметове
двуезични - на български и на сръбски език и ]И кандидатските листи на бюлетините. Претен- 

В Босилеградска община приключват подготов- делтите за кметското кресло ще бъдат породени по 
предстоящите местни избори. Според дан- азбучния ред на фамилните им имена, докато кал

ните от избирателния списък, във вота могат да дидатските листи за отборници са поредени по реда 
участват 8939 пълнолетни граждани, 4 по-малко на потвърждаването им от ОИК. 
отколкото на проведените през юни президентски 
избори. Броят на гласоподавателите може би ще 
бъде променен, понеже въз основа на решение 33 КМСТ 
на Общинския съд може да бъдат извършени изме
нения и допълнения в избирателния списък до 48 
часа преди началото на изборите.

И на тези избори босилеградчани ще могат да 
гласуват на 31 избирателни пункта, от които 4 са 
Босилеград, 2 в Райчиловци, а останалите са в 25 
села в общината. Освен гласоподавателите от 
избирателната колегия “Босилеград 2”, които ще 
гласуват в помещението на тукашното Сдружение

Центъра за култура,
Кирил и Методий”. В с. Лукавида ще гласуват и жителите на с. 
Сливница, в Желюша и жителите на с. Грапа, в с. Белещ и жителите 
на с. Прача, в с. Градине и жителите на с. Бачево, в с. Трънски 
Одоровци и жителите на селата Искровди и Петачинци, в с. Долна 
Невля и жителите на селата Горна Невля, Скървеница, Врабча, 
Барйе, Било и Верзар, в с. Височки. Одоровци и жителите на с. 
Гуленовци, в с. Поганово и жителите на селата Драговита, 
Планиница и Бански дол, в Смиловци и жителите на селата Радейна и 
Петърлаш, в Пъртопопинци и жителите на селата Бребевница, 
Мъзгош и Моиици, в с. Каменица и жителите на селата Сенокос, 
Болев дол, Изатовци, Брайковци, Долни Криводол, Горни Криводол 
и Вълковия. Избирателни пунктове ще има още в селата Куса врана 
и Гоин дол.

В сравнение с президетските избори, които се проведоха през 
средата на юни т.г., избирателите в Димитровградско са по-малко с 
55 души. Д-

в

ките за

Бюлетината с кандидатите
1. Тоше Александров (СПС)
2. Иван Алексов (СРС)
3. Симеон Арсов (ПСС)
4. Милан Господинов (Г 17 плюс)
5. Гоне Григоров (ГГ - пенсионери, работници и 

свободни и креативни граждани)
6. Владимир Захариев (ДСС)
7. Зоран Йорданов (ГГ “Зоран Йорданов)
8. Миле Миленов Мими (ДС)
9. Боро Стаменов (ГГ “Боро Стаменов”)
10. Славчо Стоичков Тартарен (СПО)

в

на пенсионерите, всички останали пунктове са по
местени в централното и подведомствените учи- Бюлетината с кандидатските 

листи за отборници
1. ДСС - Воислав Кощуница
2. ДС - Борис Тадич
3. СПС Босилеград - Иван Тончев
4. Г 17 плюс - Миролюб Лабус
5. СПО - Славчо Стоичков Тартарен
6. СРС - Томислав Николич
7. ПСС - Боголюб Карич
8. Група граждани - пенсионери, работници и 

свободни и креативни граждани - Захари Сотиров.
П.Л.Р.

лища в селата.
Най-много избиратели има в избирателната ко

легия “Босилеград 2” - 871, след това в ”Райчи- 
ловци под пътя” (740) и “Босилеград 1” (690). Най- 
малко избиратели са включени в избирателния 
списък в Рикачево - само 108.

И този път изборите ще бъдат контролирани от 
представители на всички участници в изборите. 
Покрай постоянния състав на ОИК, в работата на 
Комисията ще участват и представители на всички 
политически партии и сдружения, които са пред-

Кандидатска листа на СНС
1. Иван Тодоров, роден 1955 г., работник
2. Драган Андонович, 1949, работник
3. Олгица Басова, 1968, работничка
4. Никола Велков, 1957, селскостопански инженер
5. Славча Димитров, 1962, частник
6. Цветан Ценков, 1942, пекар
7. Цветан Алексов, 1966, работник
8. Божа Йоцев, 1947, работник
9. Асен Асенов, 1959, работник
10. Габриела Еленкова, 1975, безработна
11. Радмила Свиленкова, 1951, продавачка
12. Шумица Андонович, 1959, работничка

Сурдулица

Изборите могат да започнат
СНС няма кандидат за председател на общината.

Прилючиха всички технически подготовки и мес- Александър Петрович, дипломиран машинен инжинер 
тните избори в Сурдулишка община могат да запо- (кандидат на Група граждани), Драган Костадинович, 
чнат, каза преди няколко дни председателят на Об- дипломиран юрист (НС), д-р Станислав Момчилович, 
щинската избирателна комисия Драшко Петров. Той гинеколог (СРС), Слободан Попович, дипломиран 
поясни, че в избирателните списъци са записани 18 060 строителен инжинер и сегашен председател на ОС 
пълнолетни граждани, които ще гласуват на 44 из- (Движение “Силата на Сърбия“), д-р Драган 
бирателни места. Китаиович- Тренча, педиатър (ГГ), Бранислав Ценич,

За 35 севетнически места ще се надпреварват кан- електротехник (ГГ), д-р Мирослав Радоичич, хирург 
дидатите на 13 листи, от които пет са на партии (СРС, (СПС), д-р Звонимир Стаменкович, пневмофтизиатър 
ДСС, СПС, Нова Сърбия, Движението “Силата на ( коалиция ДС, Г 17 плюс и СПО), Найдан Стоянович, 
Сърбия“), две на коалиции (ДС, Г17 плус и СПО и на журналист (ГГ), Миливое Максимович-Макса, иконо- 
ДА и Социалдемократическата партия) и шест на мист за туризъм (ГГ). За кметското кресло ще се 
група граждани. надпреварват и две дами: Мая Митич, средношколски

Гласоподавателите ще имат “много работа“ и преподавател по химия (ДСС), и Анджа Нешич, 
когато става дума за избиране кмет на общината, преподавател по философия (ГГ). 
понеже към този пост се стремят чак 12 кандидати:

Кандидатска листа на СПС
1. Д-р Васил Велчев, роден 1946, стоматолог
2. Еленко Петров, 1966, машинен инженер
3. Божана Давиткова, 1945, пенсионерка
4. Цанко Костов, 1953, административен работник
5. Иван Янков, 1957, адвокат
6. Ивана Пеева, 1980, студент-абсолвент
7. М-р Драган Колев, 1958, безработен
8. Йордан Петров, 1948, машинен инженер
9. Данка Георгиева, 1949, дипл. инж. по технология
10. Слободан Гюров, 1947, юрист
11. Сърджан Манич, 1971, частник
12. Негица Андонова, 1977, административен работник
13. Ивайло Радоицев, 1973, административен работник
14. Георги Йорданов, 1959,
15. Ангелина Маринкова, 1953, административен работник
16. Йован Арсов, 1954, селскостопански производител
17. Цветан Стоянов, 1969, административен работник

18. Миряна Петрова, 1946, пенсионерка
19. Слободан Кирков, 1952, администра

тивен работник
20. Борис Гещамов, 1942, селскостопанс

ки производител
21. Снежана Георгиева, 1948, работни

чка в ПТТ

В.Б.

Бабушница
II Наводнение" от кандидати частник
* 10 кандидати за председател на общината и 14 кандидатски листи за отборници

На предстоящите местни избори 
Бабушнишка община избирате-лите ще могат «а гласуват за един изборГаТеГтрр;^76^ “Ь

от 10 кандидати за председател на ДУ™. Броят на избирателите е предоставиха и следните партии и
общината. Кандидат на управлява- намалял през изминалите к^лици ПСС СПО ПХСС
щата СПС е настоящият пред- <ж°ло 3 месеца. На първия тур социалдемокрация Лвижеаио
седател наИО на ОС Зоран Спасич, на президетските избори през .-с^ат” ^Сърбия” ПА-НПС
роден през 1956 година, дип- СРС Т ДС-Ш'плюс.
ломиран строителен инженер. Коа- листа с 29 имена, а Монархисти-
лицията ДСС и СПО предложи Д°с6га, избирателите в тази ческата лаотия на Съобия - листа

р=г "• Й2?
бушиишките организации на ДХСС „„ граждани ”3а оазвитието на
и Социалдемокрация предложи ™ят0 н°си имет0 Врелото на лРужница" има 27 Ркандидат-отбо 
44-годишния дипломиран икономи- Лужница предложи 68-годишния рници, "Врелото на Лу^ица” аГГ 
ст Зоран Филипович, ДС предложи пенсиониран гимназиален учител Цалетски ппТвГи™™ 
37-годишния икономист Саша Ста- Драгослав Манич-Форски, Групата сам0 е кандидат-отбсганик ГРя ля 
менкович, собственик на фирмата ™ гражданите под название Стоилкович-Николич! 
"Югинженеринг”, СРС предложи "Войводата Новица Ранджелович” „Г™™ гцаС^ ко^н^ 
43-годишния техник за строителна Щредлолш 57-годишния частник назвааие ^нашенецът Песимип 
механизация Предраг Живкович, НовицаРанджелович-Войводата,и Стоянов’ КВ пъпнопелен от с 
ПСС предложи 42-годишния лекар Групата на гражданите, която себе ^акита и "Сговорните брата" е 
Любиша Илич, "Коалицията за ™ наР«че _ За развитието на сам0 с канп^пат-отбопник
Лужница”, която съставят клонове- (Миодраг Гмитрович)

Що се отнася до кандидатските

има

22. Марин Миладинов, 1950, дипл. ико
номист

23. Никола Костов, 1958, администрати
вен работник

24. Весна Алексова, 1970, медицинска 
сестра

25. Гроздан Петров, 1952, администрати
вен работник

26. Владица Васов, 1965, готвач
27. Йелена Андреева, 1983, готвачка
28. Драган Митов, 1959, конфекционерски работник
29. Бранко Величков, 1960, работник в железницата

Еленко Петров

те на партиите НДС и ДА предложи 
60-годишния лекар Миролюб 
Йованович, Групата на граждани, листи> те са общо 14. СПС издигна

Кандидат на СПС 33 председател на общината е 37-годишният 
Еленко Петров. От няколко години той е спедиторски работник.Б.Д.
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Министър Радомир НаумовСлободаи Гаврилович в Босилеград:
Ще помогна да се реши 

спорът с "Гердап"ДС е гарант на 

националното равноправие Министърът на руда- 
рството и енергетиката 
на Сърбия Радомир Нау- 
мов пребивава на 14 сеп
тември в Босилеград.
Освен срещата с предсе
дателя на ОС Владимир 
Захариев и общинското 
ръководство 
търът посети и тука
шния клон на "Електро- 
дистрибуция”.

Наумов заяви, ме ще 
положи усилия да се ре
ши спорът между Боси- 
леградска община и Държавното предприятие за производство на елек
трическа енергия “Гердап” . В Търговския съд в Лесковац общината е 

дело срещу “Гердап” за неиздължената рента за ползването на 
водите от Лисинското езеро до 31.12.2002 година и според изчисленията на 
вещите лица, “Гердап” й дължи 8 260 000 динара.

Захариев изтъкна, че от 01 януари 2003 година “Гердап редовно 
лаща рентата, за което има заслуга министърът Наумов, който по това 
време е бил председател на Управителния съвет на ЕПС. Говорейки за 
проблемите в електроснабдяването, особено в селата на общината, ми
нистърът подчерта, че ”Електродистрибуция” от Лесковац е включила в 

реконструкцията на електромрежата към Тлъмински и 
Любатски район. За тази цел ще са необходими около 16 милиона динара.

В разговор с министъра Наумов, инжинерът по рударство от общинс
кото управление Любен Захариев посочи, че мината “Грот” (бивш Бла
годат”) замърсява Любатска река, а посредством Лисинското езеро 
нейните води отиват във Власинското езеро. Той подчерта, че е нужно да 
се предприемат спешни мерки за решаването на този пблем.

Геологът Новица Божилов подробно запозна министъра със състава и 
количеството на рудите и минералите в общината и особено подчерта, че 
досега са похарчени огромни средства за изследване на фосфатите в 
Долна Лисина, обаче те все още не се експлоатират.

В рамките на предизборната кампания на Демократичната партия на 10 септември в 
Босилеград пребивава Слободан Гаврилович, подпредседател на ДС. Босилеградските 
членове и симпатизанти на партията го посрещнаха на централното кръстовище и заедно с 
него и другите партийни функционери преминаха по централните градски улици, при което 
разговаряха с гражданите.

На трибуната в залата на Цен
търа за култура Гаврилович между 
другото изтъкна:

- За ДС местните избори имат го
лямо значение, понеже под разви
тието на Сърбия нашата партия под
разбира развитие на Босилеградска 
и всички други общини. За пости
гането на тази цел ни е необходима 
политическата стабилност, понеже 
това е условие за привличането на 
чуждестранни инвеститори.

На кандидатската листа на ДС в 
общината има хора с различни про
фесии - лекари, преподаватели, ра
ботници, земеделци, младежи и дру
ги, които са гаранция за създаването 
на условия за по-добър живот на 
гражданите. В местната програма на 
партията е включено съживяване на 
граничния преход ”Рибарци”, по-ин
тензивно културно, икономическо и
други видове сътрудничество на Босилеград с всички други малцинства в Сърбия. Ние строим гра- 
България и създаване възможности на хората от този жданско общество, което гарантира човешките права 
край да ползват здравни услуга в българските здравни на всички граждани, подчерта той. 
ведомства. ДС е гарант за опазването на културата, 
езика, традициите и информирането на българското и Гаврилович подчерта, че е особено важно да участват

масово на предстоящите избори и да гласуват за 
политическите партии, които могат да бъдат носители 
на развитието и гаранция на стабилността.

Той особено изтъкна, че асфалтирането в Боси
леград не е заслуга само на една партия, а заслуга на 
цялата държава и на самите босилеградчани, които 
плащат данъци.

минис-

завела

зап-

своите планове и

В посланието си до гласоподавателите в общината

Заедно с представителите на ДС от Босилеград и 
партийните функционери от Белград, Гаврилович 
посети и тукашния филиал на КИЦ „Цариброд, 
където води разговор с председателя на 
Програмния съвет Иван Николов.

П.Л.Р.

Еякета
П.Л.Р.

Димитровград шжШ №1
■'

Борис Сйасов, работник: Оча- 
квам след изборите в Босилеградска вЦш 
община хората да живеят по-добре, ЦУ2 
да бъдат открити нови работни 
места и младите да получат работа. [•.

Ясмина Йорданова, работеща в 
библиотеката: Природно е да се 
надявам след изборите да се подо
бри животът, да има нови работни 
места и повече пари за всички. На 
политиците поръчвам да не, се гри
жат само за личните си интереси, а 
да се борят за по-добър живот на

Трибуна с 

участието на 

Александър 

Влахович

■. •1

рай
&

Борис СпасовЯсмина
Йорданова

цялото население.
Милчо Костов, безработен: Очаквам победа на де

мократичните сили и се надявам да бъде по-добре за 
всички. Да се открият пови работни места, да се по
виши жизненият стандарт на хората, а управляващите 

да полагат усилия за постигането на 
паввтн 3~~1 тези цели.

Бившият министър на приватизацията в Прави
телството на Сърбия Александър Влахович участва 
на трибуна на Демократичната партия в малката зала 
на Центъра за култура в Димитровград. Той говори 
предимно за икономическата обстановка в Сърбия и 
оцени, че бюджетът за 2004 година е конципиран

Полка Владимирова, земеделец:
I Като бивша работничка в отдавна 

^ закрития цех за производство на чо- Милчо Костов 
| рани в Босилеград * бих искала 
I отново да се възстанови производството в тукашните 

.Д| фабрики и хората да се заемат на работа. Надявам се, 
Яб че ще се създадат условия и за оживяването на се- 
|” лекото стопанство чрез отпускане на кредити и ор

ганизирано изкупване на добитък и земеделска про
дукция.

много несполучливо.
Коментирайки приватизацията в Сърбия, той 

каза, че тя се провежда бавно поради няколко 
причини. Една от тях е, че в съответните министерст ва нужда.
няма хора, които имат знания и способности да я Според изказването на Александър Влахович, за 
провеждат успешно. По думите на Влахович в Сърбия Демократическата партия е добро всичко, което е 
трудно могат да се открият нови работни места без добро за Сърбия. Ръководейки се от това становище, 
чуждестранен капитал. Ексминистърът посочи, че изтъкна по-нататък Влахович, Демократическата 
през първите 8 месеца на годината в Сърбия са влезли партия в републиканския парламент винаги подкрепя 
само около 80 милиона евро чужди инвестиции, докато предложенията, които са в полза на Сърбия. Едно 
през 2003 година стойността на тези инвестиции е била такова предложение е и Законът за фали га, кой го, по 
около 1,3 милиарда евро. думите на Влахович, преди месеци всъщност е бил

Влахович обвини настоящото Правителство на подготвен от Демократическата партия, но тогава
шният състав на парламента не е искал да го приеме.

акцизите, за което, както каза той, не е имало пряка

Км

Полка
Владимирооа П.Л.Р.

Стефан Георгиев: Ще победи Де
мократическата партия и нейният 
кандидат, за председател на об
щината д-р Веселин Величков. От 
новата власт очаквам да се запи-

Сърбия, че не е изпълнило обещанието си да намали 
данъците върху заплатите. Същевременно той разк
ритикува кабинета на Кощуница за покачването УВ.Д.

'Vца

мава предимно със стопанските *■ V; 
проблеми. Да започнат да работят >4;..^ 
ГИД, "Свобода” н другите фирми, 
хората да не гладуват повече...

Сеича Милчев: На изборите ще 
победят всички!

Сърджаи Савов: Очаквам Сръб- 
ката радикална, партия да получи 
10-ина места в скупщината. Дано ИШ 
изборите донесат качествени про- Нй ' . 
мени в работата па ОС и на общнн- 
ските явни предприятия. ШЛ ля*

Момчило Виданопнч: В първия 
кръг на изборите няма да победи III?: 
пито едни кандидат за председател, ИИ1'' 
а във втория кръг ще се боря т д- р 
Веселин Величков и Емил Соколов.
От новата власт очаквам да построи

цИзявление на координатора на ПСС Димитър Ставров .......... ....

Изненадан съм от единството на партиите
Сенча Милчевдоговорите за представянето кампания в Димитровградско Став- Стефан ГеоргиевКоординаторът на димитровг

радския клон на Движението ”Си- на партиите в местните електронни ров посочи прелепваието и късане- 
лата на Сърбия” Димитър Ставров медии ние също бяхме сговориш то на политическите плакати. Той 

дни заяви пред "Братство”, Представяйки програмите по добави, че това все пак може да се 
РТВ "Цариброд” и РТС , че е изне- телевизията и радиото, предста- разбере и прости, като се има

вителите па партиите и коалициите предвид значението на тези избори 
максимално”, каза за политическите сили в общината.

Ставров изрази надежда, че из-

ме на
ЕДЗакг]

тези

иадан приятно от сговорността и 
единството на всичките партии, са коректни м 
който се готвят да участват в преде- Ставров и добави: Сякаш най-пак- 
гоящите местни избори в Димит- рая проумяхме, пе само сговорни и борите ще бъдат коректни и че 
ровградско. "Сговорността и едино единствени можем да сторим нещо няма да се стигне до обжалвания 
твото се виждат по време на засе- позитивно за своя град и общината пред съда, както' топа беше по вре- 
данията на Общинската изборна като цяло, да я избавим от кризата, ме на предишните местни избори, 
комисия, където всички решения се 
взимат почти единодушно. По вре-

Момчило
Виданович

Сърджан Савов басейн.в която се озова.
Като лбтно в предизборната В.Д

Б.Д.



Т?Г септември цШ

Йордан Мирчев:Инициатива иа 
депутати от СДС, 
ОДС и Народен
Проверка за 
задграничните 
дружества с 
оългарско 
участие

Милен Велчев

Не е вярно, че 

автомагистралите 

се подаряват на 

чужденци

съюз

ей
Правителството да създаде 

междуведомствена комисия, коя
то да проучи състоянието на зад
граничните дружества с българс
ко участие, както и инвестирани
те държавни средства в чужбина 
в периода до 1990 година. За това 
настояват депутатите от СДС, 
ОДС и Народен съюз.

В парламента имаше разиск
вания по питане на депутатите 
Лъчезар Тошев и Йордан Них- 
ризов към министър Шулева за 
разпореждаиията е активите и 
пасивите на външнотърговските 
дружества, регистрирани до 1990 
година и фонд "Задгранични дру
жества” към тогавашното Мини
стерство на външната търговия. 
Вицепремиерът Шулева предо
стави писмен отговор на депутат
ското питане. Народните избра
ници от СДС, ОДС и Народен 
съюз настояват НС да приеме 
проект с решение, което да за
дължи МС в едномесечен срок да 

България беше увеличен, добави създаде междуведомствена ко- 
минситърът на финансите.

* Очакваме поне 2 милиарда долара преки чужди инвестиции 
до края на годината, което ще е над 40% нарастване спрямо 
миналата година, заяви финансовият министър.

Главна цел на провежданта 
политика е била и си остава уско
реното икономическо развитие и 
само по този път можем да очак
ваме същото ускорено нараства
не на доходите.

Това заяви министърът на фи
нансите Милен Велчев по време 
на парламентарния контрол по 
повод питане от депутати от СДС 
за ефекта от мерките, предвиде
ни в меморандума между МВФ и 
българското правителство върху 
икономическия растеж и доходи
те. Според депутатите от СДС 
политиката не е удовлетворител
на заради липсата на адекватно 
увеличение на доходите на насе
лението.

Ефектът от мерките забеляз
ваме, макар и не във всички по
соки и не такива, каквито очак
ваме и бихме желали да видим.
Устойчивият темп на растеж на 
кредитите трябва да е в рамките 
на 30% годишно, заяви Велчев.
Взетите мерки са довели до запа
зване на досегашните темпове на 
растеж, със скромно намаляване, 
но алтернативата можеше да уве
личи макроикономическите рис
кове пред икономиката. За пър
вите 6 месеца от годината вносът 
на машини и съоръжения се е ув- 
личил с над 100%. Това сочи, че

Публикациите по адрес на раме на Закона за обществе- 
Министерството на регионал- ните поръчки. Той се прилага, 
ното развитие и благоустро- когато имаме финансиране от 
йството не са обосновани. Не бюджетни средства, а тук не 
е вярно, че се подаряват авто- се акумулират средства от

държавния бюджет, каза Ми-
Това каза председателят на чев. Той добави, че средства- 

парламентарната Комисия по та не са и от предприсъеди- 
транспорт и телекомуника- нителни фондове, за да се 
ции Йордан Мирчев в преда- провеждат търгове или кон- 
ването "Портфейл” на Дарик курси. ”Тук става въпрос за 
радио. По неговите думи в привличане на кандидати и 
много от страните от Западна това е съвсем различно нещо. 
Европа започна все повече да Целта е да се намерят сред- 
намира приложение т. нар. ства в огромен размер и 
"сдружаване” или създаване министърът на регионалното 
на обществени частни сдру- развитие има право да одоб- 
жения за изграждането на рява създаването на такива 
пътната инфраструктура.

-Не приемам обвиненията в които участват и български 
към МРРБ, че това е извър- държавни предприятия”, зая- 
шено тайно и няма прозра- ви председателят на парла- 
чност. Когато говорим за изг- ментарната Комисия по тран- 
раждане на тези две автома- спорт и телекомуникации 
гистрали не трябва да се бази- Йордан Мирчев.

Милен Велчев

магистралите на чужденци.

мисия по случая.

Румънците проучват 

български ядрен 

проект
Румънското правителство реши да сформира експертна група, 

която да анализира българския ядрен проект на границата с 
нарастват инвестиционните кре- руМЪНИЯ> обяви румънският правителствен говорител Деспина 
дити. отре ителските също нягое Групата ще бъде оглавена от румънския министър на 
на^инансит1811 °ЩС МИНИСТЪРЪТ околната среда и ще включва още министрите на външните работи, 

2? ит ' на икономиката и търговията, министъра по европейска интеграция
данните сочат, че млн и председателя на румънската Национална комисия за ядрен надзор, 

евро са преки чужди инвестиции Експерти от Румъния и България са обсъдили темата в Турну
тази годшГи очакваме" поне™ Мъг>'Реле'Мнения ”за” и ”ПР°ТИВ” проекта са предизвикали спорове

между представителите на двете страни.
кГтоДОщеРеанадК40%Н^ГрТтване ”3а ра3™Ка °Т УкРаин«ите- българите ни уведомиха за наме- 
спрямо миналта година, заяви Ренията “ и ни пратиха документи, които бяха анализирани от наши 
Милен Велчев. Действията на ^“ск™ ’ ЗЗЯВИ “ИНИСТЪрЪТ На околната сРеДа Сперанта Ян-
правителството, свързани с ме- „
морандума с МВФ, бяха посре- БългаРия възнамерява да изгради ядрена централа в Белене,
щнати изключително положите- “естност> ,,амиРаща се на километра от границата с Румъния, 
лно и кредитният рейтинг на ПРедвижда ■.« проектът да бъде изпълнен до 2012-2014 година.

държавно-частни сдружения,

Очаква се 

информация за 

извадения от Лим 

автобусХърватски гражданин задържан 

за убийство
Доклад за експертизата на извадения от река Лим 

автобус, в който загинаха български ученици, още не е 
представен в Националната следствена служба (НСлС).

От пресцентъра на НСлС съобщиха, 
другата седмица ще бъде оповестена подробна информация 
по случая, като се надяват дотогава да получат и данните от 
експертизата.

че в началото на
Иван Мозе е хърватският гражданин, задържан възраст от 20 до 27 години. ”99% е сигурна инфор- 

за убийството на главен сержант Кирил Живков в мацията, че те са в България, за да убиват а не за да 
столичния кв. Княжево”. Това заяви главният сек- търгуват с наркотици”, съобщиха от полицията 
ретар на МВР генерал-лейтенант Бойко Борисов. По време на полицейското разследване е уста- 
1 ои каза, че има ДНК-проби, които категорично новена връзката на групата с Анатолий Мънков 
доказват съпричастността на задържания към Плъха, в когото бяха открити три фалшиви хъц- 
убииството на полицая. ватски паспорта. При посещенията си в България

мозе е един от 12-те хърватски граждани, чиито хърватите влизали през ГКПП "Калотина”, но не 
снимки МВР разпространи и за които обяви, че се пътували заедно. Полицията е установила че 
издирват за извършването на редица тежки хърватските граждани са влизали в България 
престъпления. Имената на издирваните са Роберт няколко пъти от края на миналта година с легални 
Матанич с прякори Роби или Слобо, Фенко документи. Посещенията им в България съвпадат с 
Имамович, Блаженко Ялзабетич, Горан Туркович, изброените знакови убийства. От последните 7-8 
Амир Мафалани, Иван Мозе, Даниел Милинович, месеца поне 4 месеца хърватите са прекарали 
Винко Кокич, Здравко Шагол, Бранко Вуянович, България.
Емил Ивезич и Лука Матанич. Издирваните

[Накратко №
_

Стара Загора. През първите осем месеца на 2004 г. на територията 
на област Стара Загора са станали 1285 пътнотранспортни 
произшествия, при които са загинали 44 и са ранени 410 граждани. В 
сравнение със същия период на миналата година ПТП са повече с 
рппрбИДИТе са повече с 2’ а ранените са повече с 96, съобщиха от 
РДВР - Стара Загора. 194 са били пожарите за първите осем мееца 
на годината. От тях 439 са 
Лъжливите сигнали са били 41.

в
пожари в сухи треви и отпадъци.

са на
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■"Бор" отново произвежда»18 сесия на Общинската скупщина

Субсидията задвижи 

машините
* Отпуснатите 2,5 милиона динара обаче едва ли ще могат да 
облекчат тежката обстановка, защото Дълговете на

работници.

След двугодишен застой от на- Все още 
чалото на този месец отново ра-

не е приключило 
делото, което ''Бор” е завел 
срещу "Коцич корпорация" в 
Търговския съд в Лесковац. 
Фирмата иска от корпорацията 
около 4,5 милиона динара за

ботят машините в общественото 
дървообработвателио предприя
тие ”Бор”.

- Министерството на стопанс
твото па Сърбия ни отпусна 2,5

запо- сихмесе, че на всяка цена трябва 
В мо- да се настоява ”Бор” да не по-

наем.

милиона динара, с които 
чнахме производството, 
мента са ангажирани около пет- падне във фалит, подчерта той. 
десетина от общо 89 работници, а 
наскоро ще бъдат включени и ос- кови и борови трупи от частни 

Симеон Йорда- лица и веднага ги плаща. Същев-

В момента ”Бор” изкупва бу-

таналите, заяви
нов, директор на предприятието, ременно се водят преговори за 

Миналата седмица на посеще- пласмент на продукция от буков 
ние в предприятието беше Зора материал, от която една част е 
Симович, заместник-министър предназначена за чуждестранния 
на стопанството в републиканс- пазар.

ят парламент прие предложените изменения и
допълнения в бюджета на общината за 2004
година, който е увеличен от 49 786 600 на 51 
308 961 динара. Представителите на опози- 

Авторът (шифър 83987) на предложеното решение цията критикуваха управляващите най-много 
за герб на общината между другото е посочил:
Двата симетрични лъва, символи на сила и мощ, _ . „
държът сърбски средновековен щит. Между двете веждане на местните избори на 19 септември.

Те подчертаха, че сумата е прекадено висока 
и тези пари трябва да се насочат за реша
ването на много по-важни жизнени проблеми

Г ербът
заради предвидените 2 000 000 динара за про-

зелени храстови клонки е изобразена Бесна 
кобила. Над изображението на планината е 
изворската черква „Света Троица“, която със
своите икони и иконостаси представлява ценно 
културно наследство.
В горната част на щита има бяла книга с 
характерните букви на сърбската на едната и 
характерните букви на българската азбука на 
другата страна. Цветовете на щита се съдържат в 
знамето на Република Сърбия.
Двата лъва са поставени на шарена основа с

на населението, а не да се ползват за спече
лването на гласове. Голяма част от парите ще 
бъде дадена на членовете на постоянните със
тави на избирателните комисии, а те са все 
едни и същи хора, близки до актуалната об
щинска власт, подчертаха съветниците отмотиви от традиционното домашните ръкоделие в 

този край. Единият от лъвовете държи сръбското опозицията, 
знаме, а другият знамето на Босилегад. Между На заседанието е прието и решението об

щината да се включи в Регионалния фонд за 
развитие на Южна Сърбия, в който ще чле
нуват почти всички общини от Ябланишки и 
Пчински окръг. Една от основните цели на 
Фонда е развитието на малки и средни предп
риятия. Освен от общините Фондът ще на
бира средства от международни организации 
и от други донори, а седалището му ще бъде в 
Лесковац.

колиетата се намира малък щит, в чиято 
централна част е поставена сградата на ОС, 
обкържена с три жълти храстови листа. Малкият 
щит е със син, бял и червен цвят.

На осемнадесетото поредно заседание на 
Общинската скупщина, проведено на 9 сеп
тември тази година, общинските съветници 
приеха решението за герб и знаме на общи
ната, както и решението за официално полз
ване на тези символи.

Приетите предложения за герба и знамето 
на общината ще бъдат изпратени до Минис
терството за държавно управление и местно 
самоуправление на Република Сърбия, което 
трябва да потвърди решенията на ОС.

Въпреки критиките на опозицията местни-

кото правителство. Йорданов ка
за, че са я запознали с обстанов-

Производството започна, но 
не са решени още редица проб- 

ката, в която се намира предп- леми. Банковата сметка на пред- 
риятието, и са разисквали за по- прнятието е блокирана, не са изп- 
добряване на условията за работа латени дълговете към работни- 
и за приватизиране на фирмата.

- В разговорите посочихме, че му за електрически ток, вода и 
се нуждаем от допълнителни др. 
средства, с които изцяло да възс
тановим производството. Съгла-

Общинските съветници приеха и инициа
тивата сегашният Фонд за солидарно жили
щно строителство да се трансформира в Дире
кция за изграждане на града, която да бъде 
регистрирана в Търговския съд в Лесковац 
като отделен юридически субект.

ците, а не са малки и дълговете

П.Л.Р. П.Л.Р.

- Разговарях по въпроса с ръководители на 
мината, но те категорично отричат, че замър
сяват реката. Затова неотдавна бяхме в Мусул 
е инспектор по екология от Пчински окръг и е 
очевидно,че става дума за екологически проб
лем, казва Владимир Митов, общински инс
пектор по околна и жизнена среда към ОС 
Босщщ^тад. Той допълва, че са изпратили во
дата на анализ.

Водата от мината, т.е. от реката засега не 
засяга пряко изворите, на питейна вода. Още 
не е известно обаче дали и в кои количества 
тежките метали отиват в Любатска река, а 
оттам в Драговищица, Лисииското и Власии- 
ското езеро. По въпроса дали във водите на 
Лисинското и Власинското езеро има тежки 

Населението на село Мусул постоянно иска метали е станало дума преди няколко месеца в 
от ръководството на мина „Грог,, на Весна ко- Сурдулица, когато е разискван териториалии- 
биля да реши въпроса със земния материал,оста- ят пдяИ за власина и околността й. От участ- 
нал след разкопките и проучванията ма резерви в Сре1уата обаче не успяхме да узнаем
на олово и цинк, както и с отпадъчните води, К0ИКретни дШШИ, Всички казват, че „не са 
които от време на време „бягат,, от утро ата на 1<олшетепТ1Ш п0 ВЪнроса,,. 
мината. Мусулчаии казват, че тези води, осо ено _ дали и кодко нашата река замърсява 
след дъждове, се вливат в река 1а им и я замьр остаиялите ,)0дИ нека уточнят специалистите - 
сяватдака че в нея и по ценните бреговете няма юшпт мусулча11И, Ние зиаеме,че сме засегнати 
растителен и животински свят. Хората от някои и иа±'ата ., пак да е чиста.
махали се оплакват,че не могат да ползват реката 1

< за поене на добитъка си.

Теми за които /не/ се говори

"Виновна"
електроинсталацията

Миналата седмица в Карамаиица и Гложйе избухнаха два пожара. 
Материалните щети са големи, но за щастие няма човешки жертви.

На 7 септември в късните вечерни часове напълно е изгоряла 
къщата на Любомир Яначков от Караманица, махала Деда Ристини. 
Огнената стихия мигновено захванала обекта и понеже до Любомир 
и Вннка Япачкови наблизо не живеят други хора, не е имало кой да 
им помогне и къщата и цялата покъщипа са изгорели напълно, казва 
Веие Михайлов, общински съветник от Караманица.

На утрешния ден при Япачкови са пристигнали представители ма 
босилеградското ОВР и на поделението за противпожарна защита, 
за да открият причините за пожара. Предполага се, че той е пре
дизвикан от авария на електроинсталацията.

В късните вечерни часове на 8 септември е избухнал пожар в 
къщата на покойния Тасе Асенов в гложката махала Баници. Бързо 
след избухването на пожара е пристигнал екип на противпожариото 
поделение към ОВР, който заедно с местните жители е успял да 
локализира пожара и да спаси от огнената стихия околните къщи и 
обекти. Изгоряла с по-голяма част от покрива и една част от стените 
и дограмата, но са запазени всички мебели.

Неофициално узнаваме, че и тук причина зп пожара е електроин
сталацията.

*Очаква се специалисти да дадат отговор на 
въпроса дали и в кои количества мината 
замърсява Мусулска река, а оттам и водите 
на Драговищица и Лисинско езеро

В.В,

П.Л.Р.
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Митич продължи да зографисва Манастирчето” Дци на европейското наследство 2004”

-I ‘л

1 К I,

* Зографът изписа с икони 32 м2 интериори.
* Зографисването ще продължи и през следващите три 
години.

Димитровградският художник м-р Мича Митич продължи да 
зографисва манастира ”Св. Димитър близо до града. Художникът се 
натовари с най-трудната част от работата, като изписа с икони купола на 
храма. През това лято той зографиса общо 32 квадратни метра 
интериори. В купола е изобразен Пантократорът, покрай него са 
ангелите и небесната литургия, под тях са нарисувани старозаветните 
пророци, докато в пандативите са изобразени

Митич рисува според каноничните правила. Тъй като е следвал в 
Белград и София, той съчетава начините на рисуване на икони от двете 
страни. Според сръбския стил изобразените библейски образи не трябва 
да са правилни в анатомично отношение, докато българският стил дава на 
художниците пълна свобода в това отношение. Митич прилага т. нар. 
еклиптичен метод, като само частично обръща внимание на анатомията 
па образите.

В рамките на проявата Дни на 
европейското наследство 2004" евангелистите.
бяха връчени награди на
участниците в литературния 
конкурс, който бе обявен на 20
април и приключи на 20 август.
В конкурса участваха седем
деца с 11 труда на теми за
водата, манастира и живота.
Наградените три творби
въодушевиха присъстващите.
Първата награда е присъдена на
Ива Симеонова, втората на
Тияна Вацева, а третата на 
Тамара Янкова.

струнеиа формация ”Долче 
визионе” от София.

"Дните на европейското нас
ледство 2004” са манифестация, 
която се провежда във всички 
европейски страни. В Сърбия и 
Черна гора е организирана за 
трети, а в Димитровград за първи 
път.

ше спортни прояви... Но все пак 
На въпроса успешно ли се трябва да разберем, че сме малка 

представи Димитровград в мами- среда и трудно можем да органи- 
фестацията Иван Иванов не без зираме постояно големи и срав

нително скъпи мероприятия. Но 
-Мисля, че това беше една ку- трябва заради младите. Беше ху

баво, защото ние се включихме в

възторг изтъква:

Манифестацията се проведе 
на 11 септември т.г. в прекрас
ните прегръдки на Погановския 
манастир и ждрелото на река Ер
ма. Със съдействието на общи
ната главен координатор на ак
цията бе Народната библиотека 
в лицето на директора Иван Ива
нов. За провеждане на манифес
тацията бе направена специална 
програма, която, както изтъква 
Иванов, бе пригодена за този 
уникален културен бисер, едно 
недвижимо културно благо край 
вода, какъвто е Погановският 
манастир.

Благодарение на усилията на 
организатора край Погановския 
манастир се стекоха към 750 
посетители от града, безплатно 
превезени дотам и обратно с три 
автобуса, които нае общината. В 
манастирския двор посетителите 
видяха изложба на открито за 
Ерма и Погановския манастир. 
Професор Спас Сотиров изнесе 
сказка за стойностите на погано
вския природен амбиент от есте
тическа, научна и теософска гле
дна точка, а ръководителят на 
музейната сбирка към Народна
та библиотека Весна Николова 
говори за църквата и конака. В 
музикално-поетичния 
участваха ученици от двете учи
лища, членове на самодейния 
театър "Христо Ботев” и журна
листи от РТВ "Цариброд”, както 
и представители на библиотека
та, осмислили цялата програма. 
В музикалната част участва

лтурна проява, която говори, че 
колкото и да сме бедни в мате- една европейска манифестация, 
риалния смисъл, все пак имаме която този ден в цяла Европа, в 
достатъчно интелектуален поте- кой знае колко градове, по подо- 
нциал да направим еднодневно беи начин отрази общата ни 
мероприятие, което да грабне готовност за борба срещу раси- 
вниманието на хората. Духовно- зма и ксенофобията, борба за то- 
стта си остава макар че вероятно лерантност и разбирателство, 
има някакви условия тя да бъде 
накърнена, защото наистина хо- ха многобройни гости от Сърбия 
рата се борят за насъщния си и България, включително и депу- 
поминък. Но този ден и тук, в тати от Народната скупщина и 
Погановски манастир, културата Народното събрание. Манифес- 
наистина не бе на маргините как- тацията откри кметът на Димит- 
то обикновено става в кризисни ровград д-р Боян Давитков. 
времена. Хората дойдоха, 750 ду-

На мероприятието присъства-

Това е третото поредно лято, през което този художник зографисва 
манастира "Св. Димитър”. Професионалните му задължения в основното 
училище ”Моша Пияде” ще спрат зографисането на християнския храм, 
но през следващото лято художникът ще продължи работата.

Пълна подкрепа на художника оказаха ОС в Димтировград и ЯП 
"Комуналац”. Б. Д.

А.Т.
ши, на толкова отдалечено мяс
то! Вероятно не са искали да про- Протестен митинг в Белеш 
пуснат възможността още един 
път в този прекрасен ден да ви
дят Погановския манастир и про
ломите на Ерма.
*Като координатор и, защо да 
нс речем, главен организатор на 
манифестацията доволни ли 
сте?

Ще спрем тежките камиони
На 13 т.м. в Белеш, над магистралното шосе, се проведе спонтанен протестен митинг срещу 
заплануваното преминаване през селището на тежки товарни камиони от бъдещата кариера. 
На протестния митинг присъстваха около 120 души.

• • № иатини.
Има още много причини поради което сме против 

минаването на камионите през нашето селище. Затова 
търсим:

1. Инспекцията по екология, строителство и пътна 
инспекция да направят категоризация на пътя и да 
уточнят възможно ли е минаването на толкова тежки 
камиони по пътя.

2. Предлагаме трасето на камионите да се движат 
през местността Тиов дол, където вече съществува 
път, и след това от Панчина махала да излизат на 
магистралното шосе, без да минават през населени 
места.

* ШУ11—Аз съм доволен напълно.
Защото покрай всичко, за което ‘Д
говорихме, най-голямо впечат- ': 
ление ми направи жизнерадостта 
на децата, които там бяха тол
кова волни, тичаха покрай река
та, ходеха до ждрелото, играеха ШШ 
на топка... Просто бяха весели в ШЩ 
тази прекрасна природа.
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* Значи ли това, че подобни 
манифестации липсват на този 
град?

Г
I ■ *■". Доколкото не приемете нашите искове и предло- 

жения ние сме готови и на гражданско неподчинение и
—Не, не мога да кажа, че лип- Ц& ' блокада на пътя, за да спрем камионите,

сват. Ето сега предстои ”Ниша- Спорният път-улица в БелешГпокоято (не) трябва да се объРнем и към Националния съвет на бъл-
вски хоровод”, през лятото има- ™нават тежките камиони гарското малцинство, до Министерството за малцинс-

твени права, до неправителствените организации по 
екология, международните организации за защита 
правата на човека, до България, защото считаме че ни 
се отнема правото на нормален живот и екзистенция”, 
се казва между другото в писмото до председателя на 
ОС, подкрепено със 124 подписа. На протестния ми
тинг присъстваха и Милан Ст. Протич от ДХСС, 
кандидат отборници от коалицията ДСБЮ-ДХСС, 
които 
белешани.

На следващия ден

В писмото до председателя на ОС д-р Боян Да
витков белешани казват:

Обръщаме се към Вас, понеже на 12 септември т.г. 
разбрахме, че е определено трасето за минаване на 
тежкотоварни камиони (от 18 до 20 м^) , които ще 
извозват рудата (андензит) от бъдещия рудник във 
Верзар. Нашето селище има път—улица с широчина 
само два метра, който с наш личен труд и средства е 
разширен на три метра и асфалтиран. По пътя минават 
водопроводът и канализацията и той е единствената 
връзка с магистралното шосе, до което ежедневно 
отиват на училище над 60 деца, които в слободно време 
тук се играят и другаруват, защото няма друго мясго. 
Напомняме също, че къщите ни са правени с работ
нически заплати и без съвремени материали, така че 
са твърде чувствителни на всички вибрации и трусове 
Че това е така показва и случая с Традня” която през 
70-те години експлоатира камък наблизо. Тогава вси
чки прозорци са почупени и къщите получиха пук-

Пожарът в "Гациното"

Щетите - към 3 милиона
тук трябваше да проведат предизборна среща с

От опожаряването на "Гациното” в Димитровград мина доста време 
и освен един задържан няма нищо ново, казва Божа Дойчев, ИД 
директор на Балкан .Следствието е'в ход и никой нищо не съобщава.

Фирмата вече е оспособила със собствени сили някои от опожа
рените канцеларии и работи почти нормално. Получени са оферти за 
ремонт на помещенията, които наскоро ще бъдат отворени, за да се 
избере най-добрата. Също е и с оборудването на помещенията. В ход е 
преценяването на щетите, които застрахователната компания ”Коо- 
паоник трябва да плати на фирмата. Първите преценки сочат сума от 
около три милиона динара. д/р

по време на срещата с пред
седателя на общината, на която са присъствали пред
ставители на Белеш и носителя на листата ДСБЮ- 
-ДХСС д-р Ангел Йосифов, е договорено общината в 
най-кратък срок да постави знаци, с които се огра
ничава минаването на камиони с товароносимост над 
5,5 тона.

Изтъкнато е, че общината е издала решение само да 
се поправи локалния път от с. Било до Анове, който не 
минава през Белеш. д.Т.

ни
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Старческият дом увеличи капацитетите си В цеха на ИМТ

Предстои им борба за оцеляване
много неша Не е известно например кога ще бъде

зетдаада?*:
зал и,™е фирматгГможе да се приватизирТкато Щ™^.а
не частично. На домашния пазар прикачнитежтс- 
костопански машини не се търсят както ™к0™ и е 

със сегашната си произведствена програ-

За пръв път 

свободни места
■ ■ ■

В малкия метален цех за производство на прикачни 
селскостопански машини ИМТ в Бабушница, в който 
заплатите си изкарват 40-ина души, днес са под въпрос

•Неотдавна е открит обект със съвременна столова и 
обзаведени апартаменти, така че сега общежитието 
разполага с 80 места и напълно задоволява потребностите 
на социалните центрове в Пчински окръг.

В Дома за пенсионери и стари зходвахме около седем милиона 
хора в Сурдулица от НАТО бом- динара, 2,5 милиона от които за 
бардировките, когато бяха разру- столовата, казва директорката и 
шени някои от обектите му, до
сега са решени много проблеми, направили със собствени средст
ва разлика отпреди няколко го- ва. 
дини, когато в тази единствена 
такава институция в Пчински ок- дошли с решения от различни 
ръг, известна още като старчес- общински центрове за социална 
ки дом, изобщо нямаше свободни дейност. Освен пенсионери, в не- 
места, сега - има. В това отно- го живеят и лица с увреждания и с 
шение тя сега напълно задоволя- остри социални проблеми. Всъ- 
ва потребностите на социалните щност тук живеят хора, за които 
центрове не само в окръга, но и няма кой да се грижи. Някои са 
по-широко.

въпрос дали
ма цехът има перспектива.

Възможностите за производство на контейнери за 
се обсъждат катоместното комунално предприятие 

шанс за допълнително натоварване 
Неизвестно е обаче дали "Комуналац ще поръча нови 
контейнери, така че в ИМТ все повече доминира 
въпросът ще има ли достатъчно работа, пласмент и 

ри. Засега заплатите се изплащат редовно. Внасят се 
и сумите за пенсионно и здравно осигурение.

на мощностите.

подчертава, че всичко това са

Жителите на общежитието са
Б. Д.

Втора изложба на породистите домашни животни

пристигнали с намерение да ос
танат кратко време, но са оста
нали, понеже не са имали къде и 
при кого да заминат. За повечето 
от тях той е истинският им дом, 
но за мнозина е и последната 
“спирка“ в живота им.

Жителите на общежитието са 
свикнали с тукашния живот, мно
зина го чувстват като свой дом, 
но същевременно на мнозина е и 
тежко. Някои от тях все още не 
могат да се примирят с факта, че 
са изоставени от най-близките

Андро Йованович от с. Драгинац представи козите си
от породата "Кармен"

им.
- Затова с медицинските сес

три и с останалия персонал пред
приемаме мерки животът на хо
рата да бъде улеснен възможно 
най-много. Понеже почти всички 
са на преклонна възраст и болни, 
постоянно сме нащрек, казва ди-

Татяна Ду кич

- Разширихме капацитета на Мирослав Чирич беше единственият жител на
дома след като реконструирахме цената> която плащат 
обекта, който беше разрушен по живеещите в дома, техни 
време на НАТО бомбардировки- роднини или социалните 
те. Открихме го неотдавна, така центрове е по-ниска в сравнение 
че сега общо в апартаментите
имаме 80 легла, от които към 20 ^я зависи от здравословното 
още са свободни, казва директор- състояние на хората, по-точно от 
ката Татяна Дукич, която заета- това дали са подвижни или им е 
на начело на общежитието преди необходима чужда помощ, 
две години.

Бабушнишко, в конкуренцията на птицевъдството. Той
представи породистите кокошки и петли от 
английската порода "Орпинтон". Кокошките от тази
порода дават между 160 и 200 яйца годишно. 
Кокошките достигат до 4, а петлите до 6 килограма
тегло

5
0) Сдружението ”Млад животновъд” организира тези дни в Бабушница 

изложба на породисти домашни животни. Проявата откри председателят 
на ИО на ОС и председател на Организационния комитет на изложбата 
Зоран Спасич. Към присъстващите се обърна и д-р Властимир Джор- 
ждевич, председател на Сдружението на животновъдите в Сърбия, които 
отглеждат говеда от сименталската порода. На проявата присъства и 
началникът на Пиротски окръг Весна Миялкович.

В комисията за говедарство бяха Момчило Владичич от Скотовъдно— 
ветеринарния център във Велика плана, Зоран Николнч от Института за 
селскостоиаиство в Пирот и Никола Бекчнч от Ветеринарната станция 
Бабушница. Тази комисия определи кравата Сека на Богомнр Джордже- 
вич от с. Долни Стрижевац като най-добрата на изложбата. Данило Мла- 
денович взе втората награда за кравата си Ката, а Мирослав Виданович от 
с. Камбелевац третото за кравата си Джина.

Шампионка сред юниците бе Весела на Звонимир Николич от с. Про- 
валеник. Юницита Мина на Богомнр Джорждевич от с. Долни Стрижевац 

), а юницата Пелена на Предраг Поповнч от с. Братишевац се
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реконструирания обект, в ректорката. Най-тежко е, подче- 
който са обзаведени съвремени рТава тя> с неподвижните и с хо- 
апартаменти, се помещава и мо- рата с увреждания. В това отно- 
дерна столова, с което значи- щение особена помощ ни оказват 
телно са подобрени условията за лекарите на болницата за гърдо- 
живот- болни, която е отреща ни, и на

- За реконструкция на обекта тукашнИя Здравен център, 
и обзавеждане на столовата изра-
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вае второ, 
нареди на трето място.

I? комисията за овчпретво бяха Срета Манчич от Скотовъдно-вете- 
ринарпня център в Ниш, Саша Йованович от Ветеринарната станция 
Бабушница н Богдан Мариикович от Сдружението *Млад животновъд”. 
Тази комисия определи, че са най-добри овцете на Петър Яничиев от с. 
Пресека, най-добрите агнета са на Милован Тошич от с. Калуджерево, 
най-добрият оаеп е собственост на Радивое Поповнч от с. Братншевац и

най-добрите "дзвнеки’ са на Бра
тислав Живкович от с. Горни Сгри- 
жевац.

Собствениците на най-добрите 
получиха парични награди 

от 2 до 5 хиляди динара. Награди за 
най-добри кози, кокошки и други 
птици не бяха присъдени заради ма- 

брой участници в изложбата. 
1МНВ Мотото на изложбата бе "Бабу- 
КЙЯ шпица умее, знае и може”, 

ровител ОС в Бабушница. В

Градчето става „тясно „

Готвят нов
градоустройствен план

и

Сурдулица с над 12 хиляди жители отдавна стана тясна не само за 
нови семейни къщи и жилищни блокове, а и за занаятчийски и сто- 
пански обекта. В Общинската скупщина казват, че за всичко това е 
“виновен“ сегашният градоуртройствен план и неговите автори, които 
иавремето не са могли да разберат, че градчето ще се развива толкова

Понеже всекидневието започна да разтяга плана, а той все повече да 
“пука“ поради изграждането на обекти без разрешение, ОС миналата 
година взе решение да бъде изготвен нов градоустройствен документ. 
Задачата пое “Енергопроект“ от Белград, който скоро ще изготви 
проектопредложението.

- Конфигурацията е такава, че градчето не може да се разширява 
към по-високите си части. Затова плановиците сега са се определили 
то да се разширява към индустриалната зона в квартал Вело поле. 
Предвиждат изграждане на обекта за дребно стопанство, малки и 
средни предприятия, казва Слободан Попович, председател на ОС в 
Сурдулица. Той подчертава, че строителните парцели ще бъдат пред
ложени на домашни и чужедестранни инвеститори.

животни1:
ПИ

лкия

а пок- 
тазго-

I дишната изложба бяха представени 
по-малко животни, отколкото ми
налата година. По думите на орга
низаторите, това се е случило по
ради намаляването на животновъд
ния фонд в общината и вплитането 

I па политиката в животновъдството.
Единственото животно, което в 
изложбата представи 
баоушничанинът Миодраг Спасич 
бе мургавия му козел

Богомир Джорждевич с кравата си 
Сока Б.Д.
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Среща: Марина Тодорова, бъдеща 
студентка по фармация_________ _По ппнод два века от Първото сръбско въстание_______

От Аевач, хайдушкото гнездо, 
Той е паша, а аз съм субаиш" Изключителен 

почитател на книгата
Като един от организаторите на въстанието, 

Стеваи е участвал в договорите за повдигането му в 
Орашац. Веднага след избухването на въстанието 
през 1804 г. той, заедно с брат си Стоян, е пред
вождал въстаниците в Левач и Темиич. Бил е един

най-
Марина Тодорова е младо и красиво 18-годишно момиче от 
Цариброд, с което водим непринуден разговор в неиния дом 

Строшена чешма. На масата пред нас са албуми, снимки, 
дипломи и няколко книги. На пръв поглед Марина не се 
различава от своите връстници, завършили тази година 
Царибродската гимназия. Мисли как ще се справи с новите 
предизвикателства в големия град Ниш, където ще следва 
фармация. Казва, че обича да кара велосипед, да гледа 
филми и най-вече да чете книги. Изброява страхотно много 
заглавия.

от първите войводи на Караджордже, между 
доверените му хора, дори и побратим на Вожда. 
"Братята Яковлевич особено 
бождеиието на Белград, като смели въстаници. 
Били са много популярни сред народа, така че и ден 
днешен живеят спомени за тях.” Стеваи е имал две 
дъщери - Ката и Неда.

Както за рождението, така не се знае и точната 
дата за смъртта на братята. Според едни данни те 

през есента на 1813 г. в борбите около 
Белград, а според други - турцитс ги погубили една

в
се изтъкват в осво-

Тази година се чества хубав юбилей - 200 години 
от избухването на Първото сръбско въстание. С 
това епохално събитие в историята на сръбския 
народ е започнала тежката и кървава борба за на
ционално освобождение и независимост от петве
ковното турско иго. Тогава са положени и основи
те на сръбската държавност.

В това важно историческо събитие освен сър
бите са участвали и представители на други народи: 
руси, гърци, цинцари, българи и др.

Между видните личности от Първото сръбско 
въстание са и братята Ставал и Стоян Яковлевич 
от Левач. Левач е област в Шумадия, южно от Кра- 
гуевац и Ягодина, разпространена между Гледи- 
шките планини, Църни връх, Юхор и Западна Мо
рава. Има повече от 50 селища с Рековац като 
административен център.

Организатори на въстанието в тези краища са 
били именно братята Стеваи и Стоян родом от 
Белушич (село югоизточно от Рековац). Не се знае 
точната дата на рождението им, но се предполага, 
че Стеван е роден между 1765 и 1770 г., а неговия 
брат Стоян пет години по-късно. Те са имали и две 
сестри. "Техните родители, бащата Янко и майката 
Перса се доселили в Белушич около 1750 г. от Ца- 
рибродско”.

Стеван Яковлевич бил известен борец срещу 
турците още от началото на въстанието. Той пред
вождал сръбските чети, които през 1797 г. изго
нили Тосан-ага и войските му от Ягодина и Чуприя. 
Турците искали да го погубят, но той успял да из
бяга. За това свидетелстват и стиховете в епичес
кото стихотворение "Началото на бунта срещу 
дахиите":
"Докато погубим Яковлевич Стево

е това, че се записах във Факул-В основното училище и гим
назията Марина Тодорова е оце- тета по фармация в Ниш единст- 
пявана само с една бележка - пе- вено и само благодарение на зна

нието си. Удовлетворява ме фак-

загииали

година по-късно...
Вторият вариант е по-вероятен и за него се зас- 

Константип Ненадович в делото си "Жи
вотът и делата на великия Джордже Петрович - 
Караджордже, върховен вожд, освободител и вла
детел на Сърбия и животът на неговите войводи и 
юнаци”. Авторът твърди, че братята Яковлевич са 
били между организаторите на Хаджи Продаиовия 
бунт. "Когато Хаджи Продан на 21 септември 1814 
г. въстана срещу турците, двамата братя бунтуваха 
Левач и Темиич и допринесоха да се вдигне на 
оръжие цялата Ягодинска нахия”.

След потушването на въстанието турците пле
нили братята, отвели ги в Белград и ги набили па 
кол. "В такива ужасни мъки заслужилите братя, 
сръбските левашки и темнишки войводи Стеваи и 
Стоян Яковлевич изпуснаха благородните си души. 
Нека им Господ подари блаженство в царството 
небесно. А на нас вечни спомени за тях”.

Спомени за смелите борци срещу турското робс
тво пазят и роднините им в Левач. Яковлевичи са 
най-многолюдното семейство в тяхното родно се
ло. "Днес в Белушич една трета от семействата са с 
фамилното име Яковлевич.”

тица. Получила е много награди, 
грамоти и две "Букови дипломи", тът, че постигнах този успех при 
Участвала е в немалко състеза- конкуренцията на 136 отличници 

на об- от цяла Сърбия, от които 51 бяха 
носители на "Букова диплома”.

тъпва и
мия по различни предмети

* Къде отидоха да следват 
твоите връстници?

- Пръснахме се по различни 
градове и по различни универси
тети - в Ниш, Белград, София, 
Благоевград, Бургас. Във всички 
тези градове съм била по раз
лични поводи. Всеки е особен по 
свой начин и всеки има свои пре
дизвикателства. Особено оста
нах очарована от Благоевград, в 
който преди известно време с 
мои съученици посетих Амери
канския университет.

* Защо избра фармацията?
- Защото в училището обичах 

най-много математиката, физи
ката и химията. Просто знаех, чеМарина Тодорова

Трифун Павлович
щинско, регионално и републи- Един от поводите за срещата 
канско равнище. Много са „нп- ™
ломите и грамотите и от тези със- челила 94 от максималните 100 
тезания. Толкова много, че човек 
не може да не се попита - защо за 
такива деца досега нищо не сме 
узнали от медиите. Показва ми 
грамота за спечеленото трето 
място на републиканското пър
венство по физика и още десетки 
други дипломи и грамоти по анг
лийски език, математика и хи
мия. В края на учебната 2003/2004 
г. е получила две книги. Едната е 
за отличен успех, примерно пове
дение и за най-добър ученик в 
четвърти клас, а другата е за изк
лючителните резултати в клас
ната и извънкласната дейност. И

ми

(Бележка: Цитатите са взети от книгата "Левач" на 
Брапшвой Маркович и от посочената в текста книга на 
Константин Ненадович) точки. Така си е осигурила 

трето място сред 45-те млади хо
ра, приети за редовни студенти.

По повод жежката бележка "Културен резилък" един ден ще се посветя на меди
цината или фармацията. Искрено 
се надявам, че ще се справя със 
студентските предизвикателства. 
Важното е да обичам това, което 
съм записала. И да уча, много да 
уча!

* Ти си голям почитател на 
книгата. Какво четеш в 
момента?

Проблемът 

(все пак) опира 

до парите

такива условия. Затова може да се повтори въп
росът защо професорът е изпратил своя творба 
(есе), ако е убеден, че хонорарите са несъот
ветни. Интересен е факта, че наградените по 
конкурса нямаха възражения за предвидените 
суми. Той се съмнява и в "тайиостта на със
тезанието”. Като един от членовете на журито 
мога да му гарантирам, че предварително не сме 
гледали добавъчните пликчета с имената на 
участниците. Ако не беше така, кое жури на 
земното кълбо би дало двете награди за разказ 
на автори от Варна (сетне узнахме, че са брачна 
двойка). Но техните творби наистина са 
най-качествени.

Не е истина и това, че "вещите лица, специа
листите” - членовете на журито са анонимни"! 
Професорът знае, че се прави протокол, а върху 
тази хартия те слагат своите подписи. Ако 
искаше да узнае кои са те, трябваше да пита, 
понеже не всичките читатели интересува това. 
Сега все пак ще кажа кои са. За разказ и есе те 
са редакторите в издателство "Братство”: Ванче 
Богоев (свършил българска филология в Со
фия), Денко Рангелов и Момир Тодоров (свър
шили сръбска филилогия и литература в Бел
град). Не сме големи специалисти, но 
достатъчно квалифицирани. Известно е, че би 
било по-добре в журито да са хора с научни 
титли, но не е известно какви хонорари би били 
достатъчни за тях, а ние си имаме заплати 
издателството и не сме получили хонорар.

Но все пак да не прекаляваме! Професорът 
също каза, че "при някои важни конкурси ве- 

журито получават дори 
леми възнаграждения от участниците”!!! Дори 
и ако това е истина, нашият конкурс все пак не е 
"толкова” важен.

- Току-що прочетох някои 
произведения на Агата Кристи и 
Сидни Шелдън. В момента чета 
"История славянобългарска” на 
Отец Паисий, която неотдавна

В нашия вестник от 10 септември бе публи
кувана "жежка бележка” на проф. д-р Марин 
Младенов със заглавие "Културен резилък”. 
Макар че авторът се опитва да оправдае това 
"жежко ” заглавие, все пак не успява. Толкова 
силни думи за дребна юбилейна работа! Културни 
резилъци има много, но едва ли може да се 
квалифицира така конкурсът за литературни 
творби в "Братство”. Уважаемият професор ни 
изнесе обобщена лекция за конкурси и хонорари, 
изрази съмнение в това и онова и накрая - 
културен резилък! За конкурсите и недъзите им 
Младенов говори "от личен опит и от името на 
накогашните организатори”. Някогашното не 
мога да коментирам и затова ще се спра върху 
сегашното.

двете книги прочетох на един 
дъх. И "Дивите разкази” от Ни
колай Хайтов, и "Пролетните ст- 
ремежи” от Емилиян Станев, П0ЛУЧИХ като подарък. За мен

книгите са най-хубавите пода
ръци. Те винаги са ми помагали

казва тя.

* Коя е най-важната ти 
награда?

- Най-важната награда за мен

да се справя с трудностите.

Зденка Тодорова

Фото ОКО
Над
димитровградската 
художествена галерия 
неотдавна осъмнаха 
допълнителни 
надписи. Дълги години 
там имаше само 
надпис на сръбски 
език, но сега са 
добавени и надписи на 
български и английски 
език. Така че който не 
знае сръбски, нека да 
чете на български, 
който не знае 
български, нека да ^ 
чете на сръбски, който 
не знае и сръбски, и 
български, нека да 
чете на английски...

Той каза всичко друго освен факта, че и самият 
е участвал в юбилейния конкурс, а това вече дава 
нова все пак смедимензия на бележката му. Дали се сърди, 
че е очаквал награда, но не я получи? Ако не е 
така, защо сега ругае конкурса и защо е участвал 
в него, ако е смятал, че е "за резил”?

Разбира се, че всеки от читателите в
и сътруд

ниците на вестника може да каже мнението си по 
различни въпроси. Но това не значи, че може да 
пише произволно. С констатацията на г-н Мла- щите лица от и по-го-денов, че хонорарите са малки сме съгласни, но не 
и с това, че при такива условия не е трябвало да 
има конкурс. Нали сумата на наградите е пуб
ликувана и всеки сам решава дали ще участва при

Момир Тодоров
Б.Д.
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жниди на комунизма”. Днес об
ществото ни е обзето от апатия и 
чуваме загриженото изречение: 
“Защо се стигна до тук?” А отго
ворът е много ясен: общество без 
морални норми не може да се 
радва на просперитет.

Вярата в Бога е нужна на все- 
киго, защото без нея човек загру
бява и опустява, както тревата 

3 изсъхне без вода. Нашето съвре- 
истина. Кол-

Побратимиха се гимназиите в 
Димитровград и Варна______

Православен пътеводител

Символът и вяратаНачало на един 

успешен път ;ител, Творец на не-: .:Ц
‘ЗЙ........... ....—........... ■ йг "" "

Ц р@=1:;
I . 'Ши вяпата в Бога е отживелица

• .гл, , . . ■ ’.<«
1-а ' М>. * Ми:.чо.кшфИЧ . 1 лийския философ Томас Хопс:

М 1 1 11оМ " М 11*:“Макар и в словото Божие да има
4' « > ' 11 ' ' 1 111,Н много неща, които са непостижи-

ожи, Едино

мие доказва тази
по-силно вярваме във Богакото

и осъзнаваме тази вяра, толкова 
по-светло става в душата ни и 

ставаме по-добри иЩЩ8- самите ние
повече плод, защотопринасяме 

вярата без дела е мъртва. Заради 
онези, които все още смятат, че 

, коя-

У:

ми за разума..., в него няма нищо, 
което да противоречи на ра--
зума.

№1

12. И живот в бъДещия век! А'
На 10 септември т.г. в димитровградската гимназия ”Св. св. Кирил 

и Методий” пребиваваха гости от професионалните гимназии по 
туризъм и хотелиерство от градовете Варна, Велико Търново и 
София.

Целта на посещението бе подписване на акт за побратимяване 
между димитровградската гимназия и професионалната гимназия по 
хотелиерство и туризъм ”Проф .д-р Асен Златарев” от гр. Варна. 
Протокола за побратимяване подписаха ръководителите на двете 
гимназии Снежана Симеонова и Иван Златанов.

"Подписването на протокола за побратимяване означава начало 
на един много успешен път, който заедно ще извървим по посока на 
обогатяване на двете училища. Това означава да работим заедно по 
съответните учебни планове, а в бъдеще и по съответни проекти”, 
каза между другото Златанов. Г-жа Симеонова пък подчерта факта, 
че подписването на протокола за побратимяване всъщност само 
потвърждава досегашното сътрудничество между димитровградска
та гимназия и гимназията във Варна, благодарение на което уче
ниците от туристическо-гостилничарската паралелка това лято 
проведоха професионалната си практика в известните чермоморски 
курорти.

На срещата бяха обсъдени някои въпроси във връзка с обмен на 
опит в методиката на преподаването, обмен на гостувалия, съв
местни разработки на проекти и пр.

Това е пълният текст на Сим
вола на вярата, наречен още Ни- 
кео - Царигадски, първата част 
на който е изработена от светите 
Отци на първия Вселенски събор 
в Никея през 325 година, а вто
рата - от светите Отци на втория 
Вселенски събор в Цариград 
през 381 година.

Няма човек в света, който да 
не носи вярата в душата си, тя е 
заложена в него от Създателя. За 
християните свети апостол Па
вел я обяснява така: “Вярата е 
жива представа на онова, за 
което се надяваме и разкр 
на онова, що не се вижда.” Това 
значи, че онзи, който вярва в 
Бога, е уверен във видимото как
то в невидимото и в очакваното 
както в настоящето. Православ
ното изложение на християнска
та вяра накратко е изразено в 
споменатия символ на вярата. За 
християнина е нужно да знае на 
какво се основава неговата вяра, 
за да може както да я осмисли, 
така и да я защити при нужда.
Знаейки истините на вярата, 
човек може да се държи към тях 
и да не изпада в заблуждения, 
които понякога са иогубии както 
за душата, така и за тялото му.

За жалост в наше време малко 
са хората, които например знаят
наизуст “символа на вярата”. Те ХРИСТОС ВСЕДЪРЖИТЕЛ С ДВАНАДЕСЕТТЕ АПОСТОЛИ, 
бяха принуждавани да учат цита- Икона от църквата "Св. Георги”, с. Арбанаси, XVI е., 102 х 77 см, дъска, 
ти от "великите” основополо- томпера. ОИМ, В, Търново

ПИ !11С

А.Т.

Отзив

Историческите данни 

трябва да се спазват!
В "Братство” от 3 септември е публикувано интервю ^

Зденка Тодорова по повод книгата й "Взривената памет . Госпожа 
Тодорова в интервюто посвещава отделно внимание на табу тематите 
от миналото на Царибродска околия.

Една от тези теми е за паметника в царибродските гробища. По 
време на българската окупация бях ученик в гимназията в Цариброд. С 
камиони често докарваха български войници загинали в борба с парти
заните в Сърбия. Помня, че ние, учениците от гимназията, вървяхме 
след камионите, от които течеше кръв. На гробищата наблюдавахме 
заедно с гражданите как с погребален марш погрибат загиналите. Па 
това място правителството на фашистка България повдигна паметник 
с надпис "Живяха, бориха се и умряха за България . Паметникът е

с госпожа

Рождество Богородичноосветен през 1943 година.
След Втората световна война "новите освободители (какго ги 

нарича госпожа Тодорова) през 1946 г. взривиха този фашистки 
символ. Не ми е известно защо госпожа Тодорова не е припомнила, че 
тези “нови освободители” повдигнаха паметник-костница в Ниш, 
(к-ьдето са погребани 2015 български войници) и във Вуковар на 
българските войници, които заедно с партизаните воюваха срещу 
германските фашисти и паднаха в борбата.

Годен съм в тия краища, учех се в Цариброд, свърших медицински 
факултет, работех като лекар в Цариброд, пътувах по света, но никога 
не съм чувал, че някой несъвестеи студент по медицина е копаел край 
паметната костница на Нешково и да взема кости, с помощта на коит о 
Да учи анатомия! Още по-малко мога да разбера споменатото, че някои 
други хора са копаели тленни останки от съвместната костница на 
сръбски и български войници, паднали па Нешково, и да са ги занасяли 
в Кралство Сърбия или в СФРЮ! Такова неоснователно и 
неаргументирано тълкуване на събитията от нашето минало раздухва 
между национална омраза, нарушава отношенията между съседните 
братски народи и летни сръбския народ. Изкривяването на 
историческите данни не би трябвало да е мото на госпожа Тодорова. 

Суважение

Радостта от раждането на едно дете е винаги голяма светия покрив на Божия храм, където се възпитава н 
за всички близки и роднини. Като плод на съпружес- украсява душата си с редки добродетели, за да бъде 
ката обич се явява нов живот на света, ражда се нова готова и достойна за великата мисия, за която е нзб- 
надежда. Още по-голяма е радостта па всички хрис- рапа - да стане Божия майка. Родилата нашия Спа- 
тияни в деня па раждането на Пресвета Богородица, сител се ползва с особена н заслужена почит в 
т.е. когато се ражда майката на човешкия род. Тази, Христовата църква. Самата тя предсказва за себе си 
която стана Вместилище па Невместимия. Тромарът че ще бъде облажаваиа от всички родове, тъй като в 
па деня пи дава отговор защо този празник е така нейно лице ние имаме своя застъпница и ходатай пред 
светъл за човешкия род."Твоето рождение, Богоро- Бога. Ето защо нейният светъл образ е вдъхновявал 
лице Дево, възвести радост па цялата вселена; защото вдъхновява и ще вдъхновява велики художници 
от тебе изгря Слънцето на правдата - Христос Бог познтори, архитекти и поети - хора на духа и изкуст- 
наш. Той унищожи проклятието (от първородния иото. 1 1
грях) и ни даде благословение, обезсили смъртта и ни Имайки за пример впсоконравствещщ и възвисен 
подари вечен живот.” живот па нашата застъпница пред Бога св. Дева

Обещанието, дадено след грехопадението на пра- Мария, чествайки празиците, посветени на пея църк- 
родителите ни Адам и Ева, се подготвя да бъде вата ни призовава да й подражаваме. Това може да 
изпълнено с появата на св. Дева Мария. През вековете стане, когато нашите сърца са безкористни и чисти 
човешката природа се усъвършенства с Божията Тъй като не сме сами на този свят, а сме част от 
помощ и благословената двойка иа богоотците обществото 
Йоаким и Анна е благодатната почва, при която чистота 
израства Божията майка. От тригодишна тя влиза под

, ком-

в което живеем, нека проявяваме тази 
вън взаимоотношенията си с хората.Проф. д-р Сретсп Павлович, Ниш

Отец Йоан
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Закъснява строежът на спортна зала в 
Димитровград

На Европейското юношеско първенство

Плавите” волейболистки втори Окончателната цена - 

3 милиона евро*Във финала: Италия - СЧГЗ-.О 
Младите волейболистки на 
Сърбия и Черна гора се завърнаха 
със сребърен медал от 
Европейското юношеско 
първенство в Словакия. Те 
загубиха само финалния мач от 
националките на Италия. Макар че 
не спечелиха най-блестящото 
отличие става дума за най-голям 
успех в историята на волейбола 
за жени в СЧГ. Силвия Радович в 
спечелила две награди за 
най-добра игра "в полето”.

* От Германия са докарани каменни поставки, които не 
съотвестват на правилата на ФИБА

БаскетболНФЗ - 4 кръг

Стартират
младитеВажни точки за 

димитровградчани Утре и в неделя стартира 
пионерската лига на Региона 7 - 
Ниш. В групата ”Б” ще играят 
"Димитровград”, "Нибак 1”, 
"Нибак 3”, "Ергоном 1 ”, "Ниш” и 
"Юниор".

В първия кръг младите бас
кетболисти на "Димитровград” 
ще гостуват на "Юниор” в Ниш. 
Ще се играят 10 кръга по т. нар.

"Балкански”-"Раднички"(Кнез село)2 :1 (2 :1)

Отборът на "Балкански” рая все пак остана резултатът 
спечели три важни точки, от първото полувреме -2:1 
въпреки че в този мач влезе за "Балкански”, 
без няколко титуляра. Пора
ди отсъствието на вратарите ври 2004 г. СЦ "Парк”, зри- 
на вратата на Димитровград- тели - около 200. Главен ре- 
чани в тази среща застана иг- фер: Милан Джокич от Ниш 
рачът Рангелов. Гостите по- (8). Жълти картони: М. 
ведоха в 8 минута, когато Пейчев и П. Георгиев от 
Марко Митрович "хвана” ед- "Балкански”, а Соколов и 
на ненадейно пристигнала Станкович от "Раднички”. 
топка в наказателното поле Червен картон (втори жълт): 
на домакините и от 3-4 метра Саша Басов от "Балкански”, 
я вкара в празната врата. До- 
макните изравниха в 16 ми- 6. 5, Д. Пейчев 6. 5, С. Басов 7, 
нута след отлична солова ата- Христич 6. 5, В. Пейчев 7, М. 
ка на Саша Басов. Победният Пейчев 7, Бошкович 7. 5, Цен- 
гол бе дело на Перица Геор- ков 6 (Стойчев 6, 5), Чурчич 6 
гиев, който в 39 минута се (Миялкович 6), Пешев 6, 5 и 
възползва от една ракушира- П. Георгиев 6, 5.

ФК "Раднички”'. Милойе- 
ле на гостите. В 42 минута вич 6, Ранджелович 6, Петро- 
домакините пак сполетя беда, вич 7 (Жикич 7), Соколов 6. 5, 
тъй като от играта бе отстра- Мишич 7, Нешич 7, Марко 
нен един от най-добрите фут- Митрович 6 (Радонич 6), Ста- 
болисти - Саша Басов. През нкович 6, Първулович 6, Ян- 
второто полувреме гостите кович 6 (Милорад Митрович 
постоянно атакуваха, а дома- 6) и Николич 7. 
кините се опитваха чрез конт
раатаки да вкарат гол. Нак- вич от "Балкански” (7, 5).

Димитровградската зала на спортовете ще бъде истинска 
красавица сред обектите от този вид и мащаб. Тя обаче още не е 
готова. Строежът й започна през 1996 година, а инвеститорът, ОС 
в Димитровград, бе запланувал да бъде й завършена до 30 юли 
тази година. Междувременно обаче възникнаха определени 
проблеми. Според предварителните планове финалните работи 
трябаше да бъдат завършени за 20 дни (4 дни за уреждането на 
пода и 16 дни за поставянето на каменни поставки в него). От 
Германия обаче пристигнаха поставки, които с 6 милиметра са 
по-тънки от определените с правилата на ФИБА. Инвеститорът 
не се съгласи те да бъдат вградени и затова бе решено същите да 
се върнат обратно. Главният изпълнител на работите - пирот- 
ската строителна фирма "Прогрес”, сега ще трябва да плаща 
глоби заради закъснението, въпреки че тази фирма може би не е 
виновна за него. Но нека тя да посочи истинския виновник.

Спортната зала в Димитровград ще има ползваема площ от 7,5 
хиляди квадратни метра. Окончателната цена на обекта след за
вършването му ще възлезне на около 3 милиона евро. 60 на сто от 
средствата за изграждането на залата са отделени от общинския 
бюджет, докато Министерството на просветата и спорта (преди 
това Министерство на младежта и спорта) е отпуснало 40 на сто.

Димитровград, 11 септем-

двукръгова точкова система, а 
след това най-добрите от групи
те ”А”, ”Б” и ”В” ще играят 
плай-офи. Понеже ще се играе в 
зала, младите димитровградчани 
ще домакинстват в първите си 
мачове в Пирот.

ФК "БалканскиРангелов Д.С.

Общинска лига 
Пирот - 2 кръг

Още един 

неизигран 

мач
ла топка в наказателното по-

Д.С.

Шахмат: Първи кръг на Сръбска лига - ЮГ
Мачът от втория кръг на Об

щинската лига Пирот между от
борите на ”Слобода” от с. Расница 
и лЖелюша” не се игра, тъй като 
желюшните, които бяха гостуващ 
отбор, имаха проблем с превоза. тз „
Доколкото ръководството на Въпреки че игра без няколко титуляра, ШК Цариброд” имаше 
лигата приеме оправданието на шанс Да Реши двубоя в своя полза. Почти три часа димитровг- 
”Желюша”, ще бъде насрочен нов радчаните водеха с 3 : 0, но последните три партии на първата, 
мач между двата ривала, в противен втората и шестата дъска накрая бяха загубени, 
случай желюшаните ще загубят със Ето и 
служебните 0:3.

Не само този, но и още няколко

Пропилян шанс за победа
Играч на срещата: Бошко-

"Цариброд"-"Радник"(Сурдулица) 3:3

Приятелска футболна среща

И двата отбора добре 
подготвени

резултатите: Драган Илич (майстор кандидат) - Саша Ву- 
кашинович (майстор-кандидат) 0:1; Бобан Ранджелович (майстор- 

мача от този кръг на първенството канДиДат) ~ Зоран Димитриевич (второкатегорник) 0 : 1; Драгана 
в ОЛП не се играха заради ^еич Ранджелович (женски майстор на ФИДА) — Слободан Милич 
проблеми с превоза или по други (второкатегорник) 1 : 0; Драгиша Йонич (първокатегорник) - Стра- 

Т°ЗИ ^аКТ 6 твърде по' хиня Михайлович (третокатегорник) 1 : 0; Владица Стоянович (вто- 
казателен за сериозността на ли- рокатегорник) - Ивица Веселинов (третокатегорник) 1 : 0; Боривое

В третия кръг от първенството ^ДНРИЧ (второкатегорник) - Мирослав Джорждевич (третокатего- 
"Желюша” би трябвало да до- Рн^к) 0 • 1- 
макинства на "Падеж” от с. Пет- ~ 
ровац. Мачът е насрочен за неделя 
в СЦ ”Парк” от 16 часа.

"Балкански" - "Младост" (Полска Ръжана) 5 : 3 (3 :1)
Подготвайки се за предстоя- Рангелов.

”Младосш"\ Петровия, Р. Ни- 
отборите ^ на "Балкански” и колич, Саша Николич, Сладжан 
"Младост” от Полска Ръжана Николич, Йованович, 
изиграха приятелски среща. И Тричкович, Ицич, Джорждевич, 
показаха, че подготвени влизат в М. Николич и Стойчев. Игра и

Османович.

щите мачове от първенството

Тошич,

В следващия кръг от първенството димитировградчани гостуват в 
с. Жбевац край Буяновац, където ще премерят силите с тамошния 
ШК Кондила”. Срещата ще се играе тази

новото първенство.
Димитровград, 8 септември 

2004 г. СЦ "Парк”, зрители - око-

Д. С. Д. с.неделя.

^О„5о0вичЛоВхеНДиР^терРовфеа7РГолО: На ±2 септември започна първенсвото на ПФД
налия сезон игра за босилеградския отбор.

Манасиев заяви, че поради малкия брой на 
отборите, които са потвърдили участието си 

тазгодишното първенство, във Футболния
В първия кръг от тазгодишното първенс- познат оше гпрп ___________ СЪЮЗ На Пчински окРъг се разглежда въз-

на Пчинска футболна дивизия босилег- босилеградските футболистиса сТизтеглТ ГукоъгТ ПЪрВеНСТВОТО да се пРоведе П0 
~“МТСТ”СПе”еЛИСЗ:0ПРИГОСТуВа- ли на почивка е аванс от 2 гола^ГолмаШлюри ГрГлеГнГпоГс“™ ’В'““ "
дулишка сел?аКИНЦе " еДН0ИМеШ0Т0 ^ ” зеленит* пРез ВДте 45 минути са били Поради местните избори „а 19 т. м. мачовете

По думите на Владица Манасиев, един от КрайнГ р^уТтат ” о^-а  ̂ а^МладТсг'' Г-

треньорите в клуба, победителят в мача е бил телят Саша Йованович, който и през ми- Рещне "Кондива” от Жбевац.

майстори: Чурчич в 8, Миодрагйггадгж: Стартова победа
ски”, а Джорджевич в 32, 76 и 79 
минута за "Младост”.

"Балкански": Андонов, Д. Пе
йчев, С. Басов, Пешев, Христич,
Панайотович, Чурчич, Стоянов,
Миодраг Георгиев, Павлович и 
Миялкович. В играта влезе и

в

тво

П.Л.Р.
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През фотообектива
Изборна война

За да спечелят Доверието на ^^“РредствГ^Й-любимото 
"ор^жие^нГпартийните активисти обаче е късането на предиз 
борците афиши на противника.

"Победата” срещу тези ;
"победителя”. Заловен е на

афиши в Димитровград все пак е била 
място, набутан в кола и за- 
”отчели словесно” и са го 

А.Т.
горчива за 
каран на върха на Козарица. Там са муМиналия петък екипите на

"Електродистрибуция” от Леско- ^
вац със съдействието на общи
нската Дирекция за строителни
площи и пътища и тукашните
електричари монтираха 50 нови
крушки в системата на уличното
осветление в Босилеград и Рай-
чиловци. За тази цел от Лесковац
пристигна специализиран ка
мион с кран за монтаж и поп
равка на улично осветление,
който дълги години не е идвал
тук.

Председателят на ОС Влади
мир Захариев заяви, че монтира
нето на новите крушки за улично
осветление е извършено безп
латно въз основа на личния му
договор с министъра на енерге
тиката Наумов и представители
те на електроразпределителното
предприятие от Лесковац.

ПЛ.Р.

БГ кучета обраха награди 
на изложба в Ниш

Бачево Куриоз
Намерени
труповете на двама 
старци

Улица” Майкъл 
Фелпс”

Американският състезател по плуване Майкъл 
Фелпс, който спечели шест златни и два бронзови 
медала на Олимпийските игри в Атина, "получи” 
улица в родния си град Товсон в съюзната държава 
Мериленд (САЩ). На тържество със интересно 
название "Фелпстивал” досегашното Авеню на 
кедрите, където е и средното училище, в което се 
школувал плувецът, е преименувано в Авеню 
"Майкъл Фелпс”.

"Много ме радва, че моите съграждани ме пос
рещнаха така сърдечно, но трябваше да почакат 
още 4 години, понеже може би от Пекин ще се 
върна със седем или осем златни медала и ще 
надхвърля рекорда на Марк Спиц”, коментирал 
19-огодишният плувец, който също казал, че 
веднага ще започне да се готви за Олимпиадата 
през 2008 година.

В село Бачево в началото на. тази седмица бяха на
мерени труповете на Васил Георгиев и жена му Люба.

Разпадащите се тела на старците са намерени в една 
необитаема къща в селото. Експерти от Белград трябва 
да установят кога труповете, обвити в черги, са оставени 
в къщата и дали е настъпила естествена или принуди
телна смърт.

Заподозрян е 53-годишният Георги, син-единак на 
Васил и Люба, . който след откриването на труповете 
заявил, че родителите му умрели естествено и че той ги 
отнесъл в старата къща на Васил в Црепнарева махала, 
защото нямал пари да ги погребе.

Старата къща на покойния Васил Георгиев се намира 
на около два километра от къщата, в която той е живял с 
жена си и сина си. Б. Д.
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( ( Две от четириногите станаха шампиони на Сърбия и Черна

Ма традиционно силната кнноложка изложба САС1В в Ниш тази го
дина взеха участие около 700 души и техните кучета от Сърбия Гърция 
Румъния и България.

При голямата конкуренция резултатите на българските участници са 
напрано впечатляващи. Спечелени са призове за най-добро женско куче 
от породата сибирско хъски, както и за най-добро младо женско куче Две 
от четириногите пък станаха шампиони на Сърбия и Черна гора - хъскито 
1о11с Со1Тс йе 1а УаИее 4е МогаУа и териера Лабраш Светская Лъвица.

Българските шелтита спечелиха БИС в конкурса за развъдна група. 
Сз рбия шелтитата стана първото българско куче трикратен шампион на

Български представители имаше и вЪородите коли, американски ста- 
зултати Р Териер> лабРад°Р’ йоркшир териер. И те постигнаха отлични ре-
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На 18 септември (събота) се навършва една година от смъртта на
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ - ВЛАДО
от Горна Любата, Босилсградско 
преподавател по руски език и дългогодишен ди
ректор на оенвиото училище в Плавна, Войводина.

Вечно ще тъгуваме и ще пазим от забрава 
хубавите спомени за теб. Ти ни беше гордост и 
слана! г

Поклон пред светлата ти памет!

1 тМт
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Опечалени: майка Цветанка, съПру1а Гана 
дъщеря Мария, СраШя Милко и Ильо със 
семействата си и мно1обройни роднини
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( Време за 

кьутанье

__ I властта не дал Бог да се борите за ония, които вече са на 
власт, а когато кажете, че се борите против властта, 
може да излезе, че и не искате власт, което е, разбира се, 
съвсем абсурдно, макар че понятията могат и така да се 
разберат.

С извинение за отклонението, казаното е добър при
мер за това колко много сме 
включително областта на майчиния език, по тая няма да

Изборна тактика %1?

Веднага да се представим: ние сме власт на местно 
ниво, а опозиция на републиканско. Едно време също 
властвахме в Държавната общност, но сега сме 
ция. Тук-таме сме опозиция и на локално равнище, а не 
сме на власт нито на републиканско ниво, нито в Об
щността.

С една дума, в един случай ние сме за властта, а в друг 
против властта. На нивото, където сме власт борим се 
против опозицията, а там, където сме опозиция, борим се 
за власт.

За съжаление, в нашия език не са разграничени док
рай понятията ”за властта” и "против властта”, така че 
може да се случи доколкото като опозиция се борите за

закъсали в много области,
опози-

я бъде, ако ние превземем цялата власт.
Што се касае до другите, пак да се върнем към основ- 

при тях е съвсем обратно. На местно ниво, на Йедно време деда ми мереше времето с полскьете 
работе. Он не обичаше много да орати, ама рече ли 
"Време йе за оранье и сеянье”, "Време йе за 
косенье”, "Време йе за жетву”, "За вършидбу”, "За 
шуму крастенье” и не знам за кво йоще беше време 
- думата му беше закон. Свата челяд се стедза, свак 
гледа работата да се завърши навреме. И комшийе 

за кво се стедза деда ми да работи, па и 
они да се вачаю на работу. Тека беше йедно време.

Кажу времената се меняваю. Тека йе. Ама меня- 
ваю се и човеците. Деда ми, бог да га прости, се 
пресели на ония свет. Вечимка нема кой да ни казу- 
йе за кво йе време.

Съга четим по вестниците че имали да кажу за кво 
йе дошло време. Преди неколко године, гага 
гракнуше "време йе за промене”, народ се зарадува 
нещо че се промени и че буде по—добре. Очеш, ама 
от големуту думу ПРОМЕНЕ нема ни П. Въртеше 
-сукаше и пак си се намърдаше тия що си беоше, 
само що се малко пребоядисаше. Ама народ нали йе 
казал: "Променил се Илия, кига га погледаш - пак 
си йе тия!”

Тува от некойе време четим "Време йе за нови 
изборйе”. Я знам, а може и да съм га казал: на народ 
писну от изборйе . Елем дойде и "Време за предс- 
тавлянье”, демек "Време за оратенъе”. При нас, 
нали йе дал Господ млого партийе и свака оче да 
грабне кокалат, поче надоратуванье. Орате, орате... 
и кига накрая га сведеш: йедно и също прежвакую. 
Това че напрайим, онова че напрайим, тека нема да 
буде, че буде овака, а я си мислим нещо: па нали 
същото оратише и на предишньите избори. И 
докуде стигомо? Затънумо йоще по-дълбоко у 
калшцето, влачимо се на опашкуту. Не чу некой да 
рече тува смо грешили, требе да га изпрайимо, това 
смо засрали, требе да видимо кико че га очистимо... 
Не чу и некой да каже че напрайимо това, ама с тея 
и тея паре. А без паре нищо не се прайи...

Еве съга дойде и "Време за кьутанье”. Я докига 
слуша некойи, доодеше ми да завъртим теливонат и 
да им кажем да закьуту, оти изгледаю по-паметни 
кига си кьуту. Ама нали йе пуста демокрация, свак 
може да си орати кво оче, а думете су най-йев- 
тината стока. Има и йедна друга народна: "Ако йе 
деда му умрел, лъгалата му не йе однел”. Теквея 
лъже се наслущамо, та истина йе "време за кьу
танье”.

Само се йедно плашим: са кига изберемо новуту 
влас, да не закьути и да забовари кво йе обещала.

Манна

вата тема
което ние сме опозиция, те са власт. Също на местно, но 
където сме ние на власт, те са опозиция. На репуб
ликанско равнище пие сме опозиция, а те са на власт. В 
Държавната общност, където и ние временно властвах- 

(за да спасим онова, което се може - но не можа), те 
останаха на власт, а ние отидохме в опозиция.

Позициите ни са непримирими, понеже те искат избо- 
ри само за нивото, където са опозиция с надеждата, 
измами ще дойдат на власт, а ние сме за общи избори, 
понеже сме сигурни, че там, дето сме на власт ще останем 
власт, а тамо, където те властват ще ги бутнем в опо
зиция и ние ще дойдем на власт.

Във всеки случай надяваме се, че нищо няма да се 
усложни и че след изборите ще бъде по-очебиещо кой 
къде е власт, а кой къде опозиция. И обратно. Макар че 
съществува опасност, доколкото те не ни измамят, ние 
навред да бъдем власт, а те опозиция. Но ако някъде ни и 
измамят, там ние ще бъдем опозиция само до първия 
шанс за разлика от това, че там те само временно ще са

ме

че с гледаоше

власт.
Трябва да се има предвид, че на изборите ние искаме 

честно да се доберем до властта, макар временно и да 
бъдем опозиция ( в случай на измама!), но трябва да се 
знае и това, че те няма да са доволни от опозиционната си 
позиция, ако ние дойдем на власт.

Е, в такъв случай ще поразмислим върху тактиката: 
или от позицията на властващ да им се съпротивим, или 
да глътнем още една измама, а сетне като опозиция с 
всички сили да се борим против такава власт до окон
чателна победа!

Надяваме се, че на избирателите всичко ще стане 
кристално ясно след четенето на този кратък анализ и че 
няма да се излъжат и неточно да гласуват кой къде ще е 
власт, а къде опозиция. Или обратно.

Във всеки случай сме сигурни, че ние ще победим.
Растко Закич

- Докладът беше дълъг точно 15 мину
ти, но просто са ви дали четирите 
екземпляра.

Журналист прави интервю с отборник.
- Ако не е тайна, кажете как ви изб
раха?
- Много просто! Който ме познаваше, 
гласува за моя съперник, а който поз
наваше него - гласува за мен. В крайна 
сметка се оказа, че аз имам по-малко 
познати!

Вицове за 

политици Чудя се кое магаре да си купя - споделя 
на глас един дядо.
- Вземи това - подсказва му търговецът.
- Знаеш ли какъв силен рев има.
- А, не - клати отрицателно глава ста
рецът. - Животното ми трябва за ра
бота, а не за политика.

Ти разбра ли, ще гонят корумпираните 
министри?
- Приказки...
- Защо?
- Ще останем без министри.

Политик наредил на своя секретар да 
му напише 15-минутен доклад. По
ръчението било изпълнено. След съб
ранието той извикал своя подчинен и 
започнал да му се кара:
- Абе, ти какво си направил, бе! Твоят 
доклад ми отне точно 60 минути!
Сконфузен, секретарят тактично го из
чакал да се успокои и после любезно му 
обясни:

На журналистическия въпрос кое е 
най-важното качество, което трябва да 
притежава един политик, Чърчил отго
ворил:
- Да предсказваш какво ще се случи и да 
умееш убедитлено да обясниш защо не 
се е случило.

Министър отива на проба при шивача:
- Защо ми слагаш, майсторе, такива 
големи джобове на сакото?
- За да нямате проблеми с подкупите...

т штЗакон или шега?________ :

Затвор за брачна изневяра!
Комисарът на Евросъюза по разширяването 

Гюнтер Ферхойген окачестви като шега предло
жението на турското правителство брачната изне
вяра да се наказва със затвор.

”Не разбирам как едно такова предложение се е 
намерило в закона... Това не може да бъде нищо 
друго освен шега”, заявил Ферхойген. Той обаче 
предупредил, че включването на такова предложе
ние в турския наказателен кодекс би могло да пре
дставлява погрешно послание към ЕС в момента 
когато съюзът трябва да започне преговори с Ан
кара за присъединяването й към Европа.

"Доколкото Турция провъзгласи брачната из

невяра за престъпление, а така не е в законите 
на другите страни, държавите от ЕС могат да 
тълкуват това като 
норми в законодателната система”, казал 
Ферхойген.

Турското правителство начело с ислямиста 
Таип Ердоган смята, че такова предписание е 
необходимо, за да се защити семейството 
вата на жената. Предложението обаче е предиз
викало бунт тъкмо на женските групи и либе
ралите, които твърдят, че такъв член в закона 
ще бъде използван против жените и ще тласне 
Турция към мохамедански правов модел.

намесване на ислямски

и пра-

___________
Издава:

Издателство "Братство" 
Кей 29 декември 8 Вестник за българите в СЧГ


