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Сърбия след местните избори Уредба на сръбското 
правителство______Местни избори 2004

Правителството 

няма да 

пада® скоро
Съвет за

*Въпреки добрите изборни резултати в 
градовете и общините, демократите и 
радикалите в момента не са заинтересовани 
за провеждането на извънредни 
парламентарни избори!

*Тази институция трябва да 
укрепи и защити 
националните, верски, 
етнически, езикови и 
културни особености на 
всички малцинства в Сърбия

Въз основа на Конституцията 
и Закона за защита правата и сво
бодите на националните малцин
ства правителството на Сърбия 
прие Уредба за създаване на 
Съвет за националните малцинс
тва. Тази институция трябва да 
укрепи и защити националните, 
верски, етнически, езикови и кул
турни особености на всичките 
малцинства в Сърбия. Покрай 
другото Съветът ще определя 
националните символи, белези и 
празници на малцинствата въз 
основа на предложенията на тех
ните национални съвети, ще об
съжда проектозакони и други 
предписания, които имат значе
ние за осъществяването на мал
цинствените права, и ще оценява 
междунационалните отношения.

Премиерът на Сърбия Воис
лав Кощуница оповести, че в 
Съвета за малцинства ще бъдат 
включени министрите от най-ва
жните ресори за тази област и 
председателите на всички нацио
нални съвети на малцинствата, а 
ще го оглавява председателят на 
правителството. Кощуница под
черта, че вече е подготвен док
лад за положението на унгар
ското малцинство и за междуна- 
цпоналните проблеми във Во- 
йводииа, който ще бъде приет 
предстоящото заседание на сръб
ското правителство.

Общо взето, резултатите на управляващата коа
лиция на местните избори са слаби. Даже 
слаби. На 19 септември Демократичната партия на 
Сърбия зае едва третата позиция в изборната 
сация, а нейните коалиционни партньори Г17 плюс, 
СПО и Нова Сърбия затънаха дълбоко. Много

много

кла-

нис-
ко е закована" и СПС, 
която подкрепя прави- | 
телството на парламен
тарното малцинство.

В "нормална" държа-
* ДС спечели седем, а ДСБЮ-ДХСС и СГЦ по пет отборнически места 

„ „ *На втория тур за председател на общината: Емил Соколов (СГЦ) и
вай в нормално време ; д.р Веселин Величков (ДС)
един такъв неуспех на I
управляващите партии [ Босилеград 
би свалил централното 
правителство. Но не и в Най-много гласове за ДССпостмилошевичевска 
Сърбия. Кабинетът на 
пре.миера Воислав Ко
щуница ще владее или 
до края на мандата си, 
или до мо.мента, когато 

прецени, че му влиза в сметките да предизвика 
предсрочни парламентарни избори!

Колкото и да изглежда абсурден, този (типично 
сръбски) ”феномен” е продиктуван от твърде ра
ционална политическа логика. Защото, въпреки 
добрите резултати на местните избори, Демокра
тичната партия (ДС) и Сръбската радикална пар
тия (СРС) в момента не са заинтересовани за про
веждането на извънредни парламентарни избори! 
"Приемливото” обяснение за тази тяхна незаин
тересованост се основава на няколко "симпатични” 
факти, каквито са: "народът вече е пропищал от 
честото провеждане на избори, което показа и мно
го слабият отзив на избирателите в неделя”; "в 
Сърбия има много по-важни работи от прове
ждането на извънредни парламентарни избори” и 
т. н. Истинска причина за нея обаче са тежките 
решения, които трябва да вземе властта в Белград. 
Става дума преди всичко за (неизбежното) 
рудничество с Хага, за рисковни ходове във връзка 
с Космет и за гласуване на непопулярни законй.

К. Г.

За Владимир Захариев, кандидат за кмет от редовете на ДСС, 
гласуваха 2264 гласоподаватели (46,73%), а на второ място се 
класира Миле Миленов-Мими, кандидат на ДС, които спечели 924 
гласа (19,08%).шшшшвштшшшштшшшшшшшшшшватя

Воислав Кощуница

на

сът- В
България

Денка__________ Денят ша
НС няма нищо общо с министерското решение [общимата
("Държавата е решила да ни отреже езика!?", "Братство" от 10 септември 2004 г.) I За ПЪРВИ п"ьт тази година

споменатото заглавие, отнася- па НС от Босилеград не присъстват на заседания
та на НС поради необясними причини и е възмо
жно в контакти с определени хора в окръга (или

тОтзвук и: -I
(!Г«
7!

СТР-
Димитровград___
В. Илич
пусна гарата

стр.6
Сурдулица - Трън..

Европейски
туристически
комплекс

на Малка Богородица в Бо
силеград тържествено бе оз
наменуван Денят на община
та - 21 септември.

По случай празника беше 
проведена тържествена сесия 
на Общинската скупщина, на 
която освен досегашните об
щински съветници присъст
ваха и представители на об
ществения и политически жи
вот в общината.

I В статията със
| ща се до решението на Министерството ма прос

ветата и спорта иа Сърбия, с което е определено в
Димитровградско и Босилеградско български да по-горе) те да са разговаряли нещо. Нашата 

! се изучава само с по два часа, с зададен въпросът: комисия по образование работи усилено и нас- 
! "Възможно ли е някой от Националния съвет на тоява български да получи статут па майчин език, 

съгласие за това решение за което няма никакви пречки. Бих изтъкнал, че в! малцинството да е дал
на просветните власти на Сърбия? Възможно е, цялата негатива около езика положителното е 
но кой?” това, че български тази година е задължителен

Като председател на НС заявявам: Национал- предмет и никой няма право да импровизира с
часа него.ният съвет не е дал никакво сългасие за два 

седмично български език. Дори все още няма от
говор на нашия иск за пояснение на публикува
ното решение. За съжаление, някои от членовете-..........

Д-р Ангел Йосифов
председател на НС на българското малцинство
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БабушницаБосилеград
Йованович или СпасичНай-много гласове за ДСС 

и Владимир Захариев
* Листата на СПС получи най-много гласове и отборнически 
мандата (9). Коалицията на ДС и Г 17 плюс и коалицията на 
НДА и ДА ще имат по 7 съветници в новия състав на ОС.

колкото са и съветниците иа 
коалицията на НДС и ДА. Коали
цията на ДСС и СПО ще има 5, СРС 
- 4, ДХСС и ДА -3 и ПСС - 2 
съветници в новия бабупшишки 
парламент, който, както и досега, 
има общо 37 места.

В с. Звоици, където гласуваха и 
избирателите от с. Берии извор 
най-много гласове получи листата 

ДС и Г17 плюс (68 гласа) след 
това СПС (37), НДС и ДА (36) и т.н. 
Иве. Ракита с най-много гласове 
беше листата на ДС и Г17 плюс (61), 
след това иа СПС (52), ГГ, която 
подкрепя Десимир Стоянов (17) и 

В Ясенов дел най-много

На изборите за председател на 
Бабушиишка община най-много 
гласове спечели кандидатът на коа
лицията НДС и ДА д-р Миролюб 
Йованович. Той получи 1966 гласа 
или 23,35 на сто от гласовете иа 
избирателите, които излязоха па 
изборите. На второ място се нареди 
кандидатът на СПС Зоран Спасич, 
който получи 1629 гласа или 19,35 
ма сто. Трети бе кандидат-предсе
дателят на коалицията на ДСС и 
СПО д-р Драган Костич с 1409 
гласа или 16,74 на сто, четвърти е 
кандидат-председателят иа ДС и Г 
17 плюс Саша Стаменкович с 1361 
гласа или 16, 17 на сто, пети -
кандидат-председателят
д-р Лгабиша Илич с 476 гласа или 5,

Кандидатът иа ДСС ВладимирНа изборите за кмет иа Боси- 
леградска община гласуваха 4844 Захариев победи на 25 от общо 31 
души или 54.15% от общо 8940 избирателни пункта - 
граждани, които бяха записани в чките 4 пункта в Босилеград, в 
избирателите списъци. Невалид- двата пункта в Райчиловци, в Па- 

163 бюлетини или 3,36%. За ралово, Гложие, Горна Лисипа, 
Владимир Захариев, кандидат за Горно Тлъмиио, Дукат, Долна 

редовете ма ДСС, гласу- Лисииа, Груиици, Извор, Радиче- 
гласоподаватели вци, Млекомипци, Горна Ръжа- 

(46,73%), а на второ място се кла- на, Плоча, Горна Любата - Цен- 
сира Миле Миленов-Мими, кан- тър, Горна Любата - Колчмма га- 
дидат на ДС, който спечели 924 рипа, Бранковци, Рикачево, На-

зърица и Карамаиица. Кандида
тът иа ДС Миле Миленов - Мими

Въз основа на изборните 
резултати ДСС ще има 14, ДС 6, 
СРС и СПС по 3, Г 17 плюс и ПСС 
по 2, а ГГ - пенсионери, 
работници и свободни и 
креативни граждани 1 общински 
съветник.
Единствено СПО не е успял да 
"прехвърли" предвидения ценз 
от 3% от броя на 
гласоподавателите, които 
участваха в изборите и няма да 
има нито един представител в 
бъдещия общински парламент.

тата иа СПС - Иван Тончев гла
суваха 437 души (9,02%), Поли
тическа партия Г 17 плюс - Ми
ролюб Лабус - 279 (5,76%), ПСС - 
Боголюб Карич - 254 (5,24%), 
ГГ-пеисионери, работници и сво
бодни и креативии граждани - За
хари Сотиров - 146 (3,01%) и 
СПО - Славчо Стоичков-Тарта- 
рен - 108 (2,23%).

За кандидатската листа на 
ДСС най-миого бюлетини бяха 
пуснати в избирателните урни на 
24 пункта: Босилеград 1, Босиле
град 2, Босилеград 3, Босилеград 
4, Райчиловци под пътя, Райчи
ловци иад пътя, Паралово, Гло
жие, Горна Лисииа, Горно 
Тлъмино, Дукат, Долиа Лисииа, 
Груиици, Църнощица, Извор, 
Радичевци, Млекомипци, Горна 
Ръжана, Горна Любата - Център, 
Горна Любата - Кол чина гарина, 
Зли Дол, Рикачево, Назърица и 
Карамаиица. За кандидатската 
листа на ДС най-миого бюлетини 
имаше в 5 избирателни пункта: 
Долна Любата, Долно Тлъмино, 
Милевци, Бистър и Мусул, дока- 
то кандидатската листа на СПС и 
този път спечели най-много гла
сове в Бранковци. В Плоча побе
ди листата на СРС.

От Общинската избирателна 
комисия съобщиха, че изборите 
са проведени в демократична ат
мосфера. Не са регистрирани ни
какви нередности.

ви,в вси-

ни са
на

кмет от
2264ваха

т.н.
избиратели подкрепиха СПС (28), 
след това СРС (10), ГГ, която 

подкрепя Рада 
Стоилкович—

гласа (19,08%).
на ПСС

] Ни кол и ч (7) и 
| т.н. В с. Нашу- 

ш к о в и ц а 
3 н а й - м н о г о

гласове 
лучи листата 
на НДС и ДА 
(47), след това 
листта 
СПС (45), лис
тата ДХСС и 
СД (30) и т.н. 
В с. Бучи дел 
най-много 
избиратели 
гласуваха за 
листата 
СПС

по

па

на
(47),Владимир Захариев Миле Миленов след това за

65 на сто, шести - кандидат-пред- листата на ДС и Г 17 пюс (13), 
седателят на СРС Предраг Живко- листата на НДС и ДА (9) и т.н. 
вич с 474 гласа или 5, 65 на сто,

Тези двама кандидати ще уча- спечели най-много гласове на 6 
стват на балотах<а, който ще се избирателни пункта: Долна Лю- 
състои на 3 октомври. На трето бата, Долно Тлъмино, Църнощи- 
място е Тоше Александров, кан- ца, Мусул, Милевци и Бистър, 
дидат на СПС, за когото гласу
ваха 419 души (8,65%), следават съветници гласуваха също 4844 
Милан Господинов от Г 17 плюс с пълнолетни граждани в общипа- 
285 (5,88%), Иван Алексов от та. Броят на невалидните бюле- 
СРС - 270 (5,57%), Симеон Арсов тини е 156 или 3,22%. Най-много 
от ПСС 269 (5,55%), Гоне Гри- гласове получи кандидатската 
горов от Група граждани - пен- листа на ДСС-Воислав Кощуни- 
сионери, работници и свободни и ца, която спечели доверието на 

135 2066 гласоподаватели (42,65%),

От кандидат-председателите в с. 
седми - кандидат-председателят на Звоици с най-много гласове бе 
ДХСС и Социалдемокрацията Саша Стаменкович (60), след това 
Зоран Филипович с 378 гласа или 4, Зоран Спасич (36), д-р Миролюб 

“ Йованович (35) и т.н. В Ракита: 
кандидат-председателят на ГТ ”3а Саша Стаменович (67), Зоран Спа- 
развитието на Бабушница Йован сич (49), Предраг Живкович (19) и 
Станкович с 200 гласа или 2, 38 на т.н. Ясенов дел: Зоран Спасич (33), 
сто, девети - кандидат-председате- д_р Драган Костич и д-р Миролюб 
лят на ГГ "Войводата Новица Ран- Йованович (по 11) и т.н. Нашушко- 
джелович” Новица Ранджелович вица: Миролюб Йованович (44), 
със 193 гласа или 2, 29 на сто и де- зоран Спасич (43), д-р Драган Кос- 
сети - кандидат-председателят на тнч (35) и т.н. Бучи дел: Зоран 
ГГ "Врелото на Лужница” Драгос- Спасич (30), Саша Стаменкович 
лав Манич Форски със 102 гласа (Г7), д_р Миролюб Йованович (10) 
или 1,21 на сто.

При гласуването за състава на

На изборите за общински 49 сто, осмина

креативни граждани 
(2,79%), Славчо Стоичков-Тар- докато на втората позиция се на- 
тареиотСПО-59(1,22%), Зоран реди листата на ДС - Борис Та- 
Йорданов от Група граждани дич, за която гласуваха 954 души 
“Зоран Йорданов” - 35, (0,72%) и (19,69%). Кандидатската листа 
Боро Стаменов от Група гражда- на СРС - Томислав Николич сле
ни “Боро Стаменов”-21 (0,43%). чели 444 гласа (9,17%), за лис-

и т.н.
В Бабушнишка община за тези 

местния парламент най-много гла- избори бяха регистрирани 12958 
сове събра СПС, която ще има 9 избиратели, а гласуваха около 65 на 
съветници. Коалицията на ДС и Г 
17 плюс ще има 7 съветници,

сто.
Б.Д.П.Л.Р.

Следизборни изявления около 18 па сто, а получихме подкрепата са- Миле Миленов, Председател на ОО на ДС 
мо на 9,3% от гласоподавателите. и кандидат за кмет: Благодаря на всички

Засега все още не сме разисквали дали ще граждани, които подкрепиха кандидатската 
Божидар Иванов, Председател на ОО на Г иатият надвиши очакванията ни. Успеха пое- участваме в следизборни коалиции, понеже листа на ДС и моята кандидатура за кмет, 

17 Плюс: Сравнително съм доволен от пости- тигчахме благодарение иа моята добра ра- оча?ваме решение от върха на партията. Очаквахме да спечелим около 900 гласа, по 
гнатите резултати на машата партия, като се боза и добрата работата иа сътрудниците Сладжан Миланов, председател на Ини- не очаквахме ДСС да спечели толкова много, 
има предвид, че на политическата сцена в Бо- ми, както и на голямата подкрепа от пра- иш‘ишвния съвет на ПСС: Резултатите от Смятахме да имаме осем-девет отборника в 
силеградска община ОО на Г 17 плюс съще- вителството на Сърбия начело с Воислав Ко- изб0РпТе са трагични и поразителни за на- бъдещия общински парламент и аз да се 
ствува само 9 месеца. ОО на Г17 плюс все щуница. шата община. Тук гражданите винаги са гла- класирам за втория тур.
още не решил дали ще се включва в следи- Вратата на ДСС е отворена за разговорно сували обрат|ю 11 без Да помислят за това Резулаттът иа ДСС не е реален. Първо, 
зборна коалиция, понеже очакваме по този всички политически партии в общината, оба- какв0 1ве бъде през следващите 4 години, защото почти всички членове в постоянните 
въпрос най-напред да вземе становище вър- че досега не сме имали конкретни договори колко™ е мандатът на местното ръковод- състави на избирателните комисии са пре- 
хът на партията. Без оглед иа това как ще се за коолиране след изборите. ств0- 1ъРвите поразителни последици ще се дложени от тази партия. Второ, преди самите
развиват нещата, в новия общински парла- Никола Крумов, Председател на ОО на пояажат мног° скоро. избори сегашната общинска ДСС власт по-
мент ще има един силен демократичен блок, СПС: Не сме доволни от постигнатите резул- рогато става дума за резултата на Дви- лучи много пари за асфалтиране на улици, 
съставен от 10 общински съветници. гати на нашата партия, понеже очаквахме да жеш|ет0 Салата на Сърбия , ние не сме въвеждане на мобилната телефонна мрежа

Бих изтъкнал, че в предизборната кам- спечелим 5 до 6 мандата, а ние успяхме да много разочаровани, понеже очаквахме да “064“ и пр.
пания в общината особено беше фаворизи- вкараме само трима съветници. Нямахме ишме трима отборницп в скупщината, а ус- Очаквам на балотажа за кмет да получа 
рана Демократичната партия иа Сърбия и достатъчно финансови средства за предиз- пяхме да вкаРаме 2. Все още не сме разис- подкрепа от всички граждани, които не са
нейният кандидат за кмет. борната кампания, което негативно се отрази хвали дали ще се включим в някоя следиз- доволни от работата па досегашната общни-

Надявам се, че бъдещия състав ма местния и върху самия ни резултат. оориа коалиция,
парламент ще има способни и честни общин- Нашият кандидат за кмет Тоше Алексан- 
ски съветници от всички партии, които няма дров зае трето място, което в сегашните обе
да бъдат само машинария за гласуване, а ще тоятелства представлява сравнително добър 
работят заедно за по-добър живот на гражда- резултат.
ните в Босилеградско. Все още не сме разисквали възможнос- к г - _

Владимир Захариев, сегашен кмет на об- тите за влизане в следизборни коалиции с „пемето Мисля' че Д° определена степен резултатите са очаквани, а
щинаша и Председател на ОО на ДСС: Изкл- други партии. Особено бих подчертал че Р П п а^ ^ - Д гражданите са избрали правилно.
ючнтелно съм доволен от изборните резул- ръководството на партията ни е разрешило наооднияппелсепТгГ03-^е‘шалисш-с^омаш<>я°^ Смятам, че гражданите подкрепиха 
татите. Благодаря на всички граждани, които самостоятелно да решаваме по този въпрос получи г Д ™ сегашните обстоятелства в общината Демократичната партия
подкрепиха кандидатската листа на ДСС и Иван Алексов, Председател на ОО на ™ °ЧЛКВа* *-
моята кандидатура за кмет на общината, как- СРС: Въпреки добрата организираност и всякп ? “Р'' гшшазиален иреиодавашел: Неуспешната власт на ДСС на
то и на онези, които не са гласували за нас. подготвеност, този път осъществихме най- д получи какъвто и да е легитимитет от оголялото, обосялото и изг-

Ние очаквахме добър резултат, но постиг- лошия резултат. Очаквахме да получим административнощолицейския^“апарат™6'153”0'“' °бЩИИа " спечели изборите с ™ на

ска власт.

Анкета ■

Как оценявате изборните резултати?



*

Местни избори 2004 ЗДпептемвшГгОТ 3шииррр?
Сурдулица _

Социалистите 

загубиха властта ;?,с„= а-кяяда— (»™и"т<р
* Почти всеки с всекиго прави пазар" не само за втория 
кръг кметски избори, но и за формиране на местната власт

В Общинската

Може ли най-после да се каже, 
че и в Димитровград започва да 
живее демокрацията? Вероятно 
дй. защото на проведените на 19 
септември местни избори шестте 
партии, които представляват де
мократичния блок в широкия 
смисъл на думата (а това са ДС, 
ДСС, ДСБЮ-ДХСС, Г—17 плюс и 
ПСС) спечелиха почти двойно 
повече гласове от партиите, пре
дставляващи една друга опция ( 
СПС, СГЦ, СРС, СПО и СНС). 
Първите спечелиха 3088 гласа и 
20 отборнически места, а вторите 
1626 гласа и девет отборнически 
места.

Локалната партия Съюз ма 
граждани "Цариброд", която в 
момента е на власт и постояио

скупщина в мович (ГГ) - 128, Браиислав Це- 
Сурдулица, която има 35 места, пич (ГГ) - 114 и Найдан Стояно- 
отборници ще имат пет партии, вич, журналист (ГГ) - 113. 
една коалиция и три групи гра- 
ждани. Нито едни обаче

От 17 981 пълнолетни гражда
ни в общината на 44 избирателни 

мнозинство, така че е необходи- места гласуваха 10 003 души, т.е. 
мо да бъдат създадени коалиции. 55,63 на сто. От 280 пълнолетни в 
Но кой с кого ще ги прави засега Божица на изборите излязоха 175 
не е ясно. Онова, което е извест- (62,5 на сто). Най-много от тях - 
но е, че Социалистическата пар- 96 души, гласуваха 
тия загуби властта в общината.

нямат

за листата на 
“Силата на Сърбия“, за СРС - 45, 

Занапред най-много отборни- СПС - 8. коалицията ДС, Г 17 
ци в общинския парламент ще плюс и СПО - 6, а за ДСС - 5. Там 
има СРС - 10, докато 
СПС -5. По четири ще ЕЩ| 
имат ДСС, Движението вИта!
“Силата на Сърбия“ и ЙУШ?
ГГ “Движение за

д-р Веселин ВеличковЕмил Соколов2а X:
изтъква, "че няма централа мито дем> Съюзът на гражДани ”Ца- на Съюза на граждани "Цари- 
в Белград, нито в София , победи риброд” и Демократичният блок брод Емил Соколов, който спе- 
само в четири избирателни коле- дсБЮ-ДХСС по пет, ДСС ще чели 1284 гласа или 27,13% и каи- 
гии: втора и четвърта в града,

Сурдулица и окол
ността й - Александър 
Петрович-Саша“. По

дидатът на Демократическататри места спечелиха 
коалицията на ДС, Г17 И 
плюс и СПО, както и Е 
ГГ “Село-град - Драган ЕЯ 
Динчич“, докато НС и ■
ГГ “За Сурдулица- Мо- § 
мчило Богданович“ ус- | 5 
пяха да вкарат по един I 
отборник. Без предста- ш. 
вители в парламента 
останаха ГГ - Сдружението на 
пенсионерите, ГГ “Браиислав 
Стошич“ и коалицията на ДА и 
СДП.

има три места, а по две спечелиха 
както и в селата Пъртопопинци плюс^ Силата на Сърбия и партия Веселин Величков, който
п Долна Невля, докато във Ви- Сръбскатарадикална партия. По спечели доверието на 1196 гла- 
сочки Одоровци дели победата с един отборник ще имат СПО, соподаватели или 25,27%. 
ДСБЮ-ДХСС. Демократическа- спс „ Група граждани “Зоран

Христов -Хърли”.
Пред избирателните урни се кандидатът на СГЦ спечели в 8, 

както и в селата Лукавица, Трън- 030ваха 4944 или 50,69% от общо на ДС в 5, а на ДСБЮ-ДХСС в 4 
ски Одоровци, Смиловцп и По- 9754 избиратели. Валидни са 4710 избирателни колегии.

бюлетини или 95,27%.
Що се отнася до изборите за председател на общината ще се 

председател на общината, за вто- проведе на 3 октомври т.г.

Ет цСвг-
Класирането на първите три-•II та партия спечели в първа и тре

та избирателна колегия в града,
ма кандидати за кмет е следното:Т1

гаиово.
Що се отнася до броя на отбо- 

щината д-р Станислав Момчило- ) рниците в Общинската скупщи- 
вич събра 32, докато Александър 
Петрович само 2 гласа. В избира
телната колегия в Клисура (от 
288 души, гласуваха 156) най- 
много гласове има СПС - 44, СРС

Вторият тур на изборите за
кандидатът на СРС за кмет на об-

на, която ще има 29 места, Демо- рия тур се класираха кандидатът А.Т.кратическата партия спечели се-
Сред 12- кандидати, които се 

стремяха към кметския пост, 
най-много гласове спечелиха и се

Д-р Ангел Йосифов, носител на листата ДСБЮ-ДХСС:
- 35, коалицията ДС, Г17 плюс, 
СПО - 11, а ДСС - 8. Станислав 
Момчилович получи 30, а Алек
сандър Петрович-13 гласа. Гла
соподавателите в Драинци, къде-

йщщтт ар на нова физиономия
\ I Местните избори за отборни- също така това представлява ра

ци завършиха. Сега остава да се зрушаване на много заблуди и

класираха за втория кръг канди
датът на СРС д-р Станислав 
Момчилович, гинеколог, и Алек
сандър Петрович-Саша, дипло-
миран машинен инжинер, канди- то ваха и гражда|,ите „а 
дат на ГГ Сдружение за Сурду- стрезимир0ВцИ и Грознатовци ( 
лица и околността й “ Първият от ]4? глаСуваха 105), най- 
спечели 3235 гласа (32,35 на сто много глас0Ве - 37, дадоха на лис- 
от гласувалите), а вторият 1299 тата на спс> па срс . 36 а иа 
(12,99%). След тях се наредиха дсс _ ]у Тук СМомчилович 
д-р Мирослав Радоичич (СПС) - ^ 48, а А. Петрович само два
1141 (11,41), досегашният кмет гласа_ Листите иа СПС и на СРС в 
Слободан Лопович ( Силата на к0строшевци, където гласуваха 
Сърбия“ - 980, д-р Звонимир Ста- и хората от Паля и Грознатовци 

пневмофтизиатър /от 0бщо 140 гласуваха 74) полу- 
(ДС, Г17 плюс, СПО) - 835, Мая 
Митич (ДСС) - 708, д-р Драган по пет Р1а това избирателно 
Китанович, педиатър (ГГ) - 555, мяс_г0 с Момчилович получи 25, 
Драган Костадинович, дипломи 
раи юрист (НС) - 435, Анджа Не 
шич (ГГ) - 137, Миливое Макси

оценят резултатите и да се мисли спекули около промените на гра- 
за коалициони партньори в скуп- цицата. Нашият успех доказва, че 
щииата. Ето как оценява избори- ние сме ценен партньор както в 
те носителят ма листата иа Демо- Сърбия, така и в България . 
кратическия блок ДСБЮ-ДХСС * 
д-р Ангел Йосифов:

- Безсиорено е, че ние сме 
най-печелившите от тези избори, 
защото почти 16 % от гласовете 
с респективен резултат, двойно 
по-голям в сравнение с преди
шните избори. Очевидно е, че на
шата партия върви по възходяща 
линия. С нашето влизане смята-

Кого ще подкрепите на 6тория 
тур на кметските избори?

-Естествено кандидата иа Де
мократическата партия д-р Весе
лин Величков и се надяваме това 
да направят и останалите партии 
от демократичния блок. С побе
дата иа Величков се дава шанс 
крайграничният ни град да 
получи съответен третман, което 
означава инвестиции от Сърбия 
и от България.

менкович,
24 гласа, а на ДСС и начиха по

а А. Петрович 8 гласа.
мс, чс локалният парламент по
лучава една нова физиономия, а13. Б.

А.Т.

ШШЖ Идва ли95 6 октомври” ? лемият успех на ДСБ10 откакто участва в 
изборите. Спечелените 15,63% представля
ват респективен резултат.

Че и в Димитровградска община идва ”6 
октомври” показва и фактът, че веднага

Кой кого ще 
подкрепи на 
балотажа?

1
ако сс запази съотношението па силите от

Ако на втория тур победи кандидатът на 
Демократическата партия, когото ще гюд-

първия кръг.
Местните избори също показаха, чс пасе- след съобщаването на резултатите от избо- 

крепим и ние, тогава наистина може да се лениет0 най-после май разбра накъде го во- рите за отборническите места, кандидатът за
каже, че и в Димитровг рад най-после ще ^ "генетично предопределените за власт, кмет па общината д-р Веселин Величков Кандидатът за председател на 
яойде ”6 октомври”, заяви за нашия вестник хора” разбра също, че да се гордееш с иацио- (ДС) получи подкрепа от носителите па лис- ОС Зоран Николов заяви, че на 
Д Р Ангел Йосифов, носител па листата па нал|юто си самочувствие и да гласуваш за тите и кандидатите за кмет от целия демок- балотажа той и ОО па СПО ще 
ДСБЮ-ДХСС, След като бяха съобщени ре- наци0||ална партия не е пито лошо, пито ратически блок. Вторият кръг ще покаже да- подкрепят кандидата на димит- 
зултатите от местните избори в Димитров- страш|ю дори може да бъде и полезно. Та ли избирателите ще следят тяхното мнение, ровградските демократи д-р

нали народът е казал: "Доброто агне две Защото гласоподавателите са категория, Веселин Величков.
която трудно може да се контролира, особе- Що се отнася до другите об- 

Местпитс избори показаха, че в крайна по когато е разделена между 21 партии и 11 щииски отбори па партиите, от
сметка победителите са Демократическата отборнически листи, както е в Димитров- водачите па СРС, ДСС, ПСС, Г17

Интернационала, загубиха сигурното си партия и коалицията ДСБЮ -ДХСС. Първи- град. В това отношение е показателен при- плюс и СПС получихме отговор,
мнозинство. Със спечелените пег ог юрни тс спечелиха доверието на 1038 гласопода- морът от Поганово: там спечели листата па че "окончателните решения се

патели, а ДСБЮ само 302 по-малко и е на ДС, но за кметския пост иай-миого гласове очакват този дни, до няколко дни
трето място е 99 гласа по-малко от СГЦ, получи кандидатът иа СГЦ. или през следващата седмица”,
който зае втората позиция. Това е най-го-

фад.
А какво показаха резултатите? 
Най-напред - управляващите в Димитров

град, които дойдоха на власт под звуците иа

майки бозае.”

чески места те едва ли ще представляват 
някаква сила, Дори и с подкрепата на близ
ките им отборници от СПС. Дори и да спе
челят кметския пост, което е малко вероятно Алекси Ташков Б.Д.
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Писатели от 100 

страни пишат на 

Кадафи

С редица прояви в цялата страна

Отбелязан Денят да Независимостта
На 22 септември 1908 г. с "Манифест към Българския народ", подписан от княз Фердинанд I 
и прочетен в Търново, е отхвърлена васалната зависимост на България от Османската 
империя, наложена й от Берлинския договор от 1878 г. ”В името на справедливостта и човешкото благоприли

чие, долуподписаните, Ви призоваваме да отмените 
неоснователните смъртни присъди на българските меди-

С редица прояви в цялата страна в сряда бе чес- на прием заедно с другите дипломати. Това дава 
твана 96-та годишнина от обявяването на Неза- повод иа българското правителство да го отзове от

Османската империя. По същото време турските 
служители по Източните железници започват ста-

чие

висимостта иа България.
В църквата "Свети Четиридесет мъченици” в 

Търново с "Манифест към Българския народ”, чка. За да не се прекъсне движението, правител- 
подписаи от княз Фердинанд I, иа 22 септември ството на Александър Малинов изпраща българ- 
1908 г. е обявена Независимостта ма България, ски служители па тяхно място. В такава обстапов- 
Политическият акт е извършен от правителството ка иа 22 септември 1908 г. в църквата Свети Че ги
на Александър Малинов. С него се отхвърля васа- ридесет мъченици в Търново със специален мани- 
лната зависимост иа България от Османската им- фест е провъзгласена независимостта па Бълга- 
перия, наложена й от Берлинския договор от 1878 рия, а княз Фердинанд 1 приема титлата цар 
г., според който Северна България става васално и България, 
трибутарио на султана Княжество България, а 
Южна България под името Източна Румелия полу-

цински сестри.
Това се казва в кратко писмо до либийския лидер Муамар 

Кадафи, подписано от над 110 писатели от 100 държави. 
Инициативата е осъществена по време на 70-ия Световен 

Л.Е.Н. (поети, есеисти, новелисти) в Норвегия.конгрес на
За пръв път организацията се активизира в защита на непи- | 

обясняват запознати. За писмото съобщи единст- |сатели,
веният български писател, който е взел участие в конгреса - 
Георги Константинов. Сред подписалите се са творци от 
Сърбия, Турция, Македония, Китай, Виетнам, Полша, Гер
мания, Русия, Испания, Италия, Канада и др.

”Тази подкрепа ме трогна до сълзи. Та нали, освен вси
чко друго, писателската дарба е и чувство за истина , спо
дели Георги Константинов.

на

На следващия деи Австро-Унгария обявява 
анексирането па Босна и Херцеговина, тъй каточава административна автономия, но остава под 

политическата и военната власт иа султана. Вън- клаузите на Берлинския договор 1878 г. са иару- 
по-скоро формал- шепи. Възниква остра Балканска криза (1908 -1909реки че васалната зависимост е

затруднява устаивояването на равноправни г.). Повечето от Великите сили отказат да приз- 
отношения между маят независимостта на България, влошават се и 

България и останалите държави. българско-турските отношения. Турция настоява
Първите стъпки към премахване на това васал- България да й изплати 125 млн. франка обезще- 

но положение са свързани с изпращането през 1879 тение, за да признае българската независимост.
помощта на Русия е постигнато споразумение по

на, тя
икономически и политически ток

с Президентът Георги Първанов
г. на български дипломатически и търговски аген
ти в съседните балкански страни и подписването възникналите тежки финансови проблеми, 
през 1889 г. на самостоятелни търговски договори 
с редица държави. След Младотурската революция кол, Българо-турски протокол и Руско-български 
през 1908 г. се създават условия за отхвърляне протокол. Според тях Русия опрощава на Турция 
изцяло на васалната зависимост на България. Пра- военните й задължения, останали още от Руско- 
вителството и князът са подкрепени от Австро- турската война 1877 - 1878 г., срещу което Турция 
Унгария, която в този момент се стреми да анек- се отказва от всякакви претенции към България, 
сира Босна и Херцеговина. От своя страна България трябва да изплати на

Поради васалната зависимост на България турс- Русия в срок от 75 г. 82 млн. франка. Така Турция, а 
кото правителство не поканва бългаския дипло- след иея и Великите сили признават независимост- 
матически представител в Цариград Ив. Ст. Гешов та на България.

Няма решение 
за преместване 
на българския 
контингент от 
Кербала

През 1909 г. са подписани Руско-турски прото-

Все още няма никакво решение 
по преместването на българския 
контингент от Кербала, заяви 
пред журналистите президентът 
Георги Първанов след посеще
нието си в Националния истори
чески музей.

За да има движение или евен
туална ротация на контингента, трябва да има решение на 
държавните органи и преди всичко на парламента, който е одобрил 
меморандума, с който контигентът е изпратен в Кербала, поясни 
той.

Как ще бъдат изразходвани парите от 
преизпълнението на бюджета_____

; За шофьорите, които не 
спазват правилата_____

Компютри за училищата, Двойно 
коледни добавки към 
заплатите и пенсиите

по-големи глоби
Българският парламент прие нов за

кон, въз основа на който са увеличени 
двойно глобите за нарушения в движе
нието. Най-малките парични глоби сега 
възлизат на 40 лева. Такава глоба ще 

|| плащат шофьорите, които разговарят с 
мобифон, ония, които не са вързали 
коланите си, както и водачите, които не 
спрат пред ”зебрите”.

Най-големите глоби (до 150 лева) са 
предвидени за "бързите” т.е. за ония, 
които превишават определената ско-

* Предвидени са и средства за пътищата, 
водоснабдяването и общините

Политическият съвет на НДСВ взе решение как да ] 
бъдат изразходвани парите от преизпълнението на бюд- $ 
жета за тази година. и

Средствата ще бъдат изразходвани за няколко прио- | 
ритетни области, обяви вицепремиерът Пламен Панайо
тов. На първо място парите ще се насочат към обра
зованието, като основен акцент е компютъризацията на 
училищата.

Предвидени са и средства за пътищата, водоснабдя- 1 
валето, финансовата децентрализация, като ще се потър- 1 
сят начини за поощрение на общините, които закоиосъоб- I 
разно са изразходвали своите бюджети.

Очаква се да бъдат отделени и пари за коледни добавки II 0Т иачал°™ на годината, в които са 
към заплатите и пенсиите, каза Пламен Панайотов. :Р загинали 62^ души-

| Президентът изрази мнение, че не съществува добра коалиционна 
култура. Това е едно решение, подчерта той, което би могло да бъде 
взето от гледна точка на военни съображения. Георги Първанов 
изрази надежда въпросът да бъде решен на ниво военни, но ако се 
наложи, могат да се направят и политически стъпки.

”Ел Мундо”

Сакскобургготски - 

почетен гражданин на
Мадрид

рост.
Законодателите са имали предвид 

големия брой злополуки в движението

Министър-председателят 
България и бивш български цар 
Симеон Сакскобургготски ще 
бъде обявен за ”Син на Мадрид”, 
тъй като в продължение на 50 
години е живял в испанската сто

на

Открита глава на 

Зевс край Шипка лица.
Това пише авторитетният ис

пански ежедневник "Ел Мундо”. 
Така е решила комисията по 
изкуствата към кметството на 
Мадрид, като представителите 
комисията от управляващата 
Испанска социалистическата ра
ботническа партия (РЗОЕ) са се 
въздържали от гласуване.

Източници от админситрацията на Мадрид съобщиха, че Симеон 
II ще получи почетна титла "гражданин иа Мадрид”, защото е живял 
в продължение на 50 години в испанската столица и е сключил брак с 
испанката Маргарита Гомес-Асебо и Сехуела, както и че е "признат 
за уважавана личност, която

Изключителна бронзова скулптурна глава на Зевс в естес- 
размери отрки екипът на Георги Китов буквално в пос

ледния ден от археологическото лято. Поредната находка 
експедиция ТЕМП 2004 беше намерена в района па могилата 
Голямата Косматка на 2 километра от гр. Шипка.

Статуетката е единствена находка в каменно струпване, 
което най-вероятно е ползвано за ритуално погребение 
хата на траките. Бронзовата глава на Зевс е поредно доказа
телство за наличието на 
кпйски съоръжения в 
същия район преди месец той намери уникалната златна маска 
па одрискня цар Терес.

твени
на в

в епо-

цялостен комплекс от гробищни тра- 
могнлата, коментира доц. Китов. В

момента е ръководител на демок
ратично правителство в страна, в която е царувал и от чийто трон е 
бил изгонен”,отбелязва

в

изданието.
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На Международния панаир в Лесковац П>>Златен медал за 

босилеградския мед
и

коро е възстановено производст- на тържеството по повод Деня

=ЕЕ ШШШь!плакет. Този голям успех е още едно потвърждение за изкючителното ботата па Общинската скупщина Р Ппгч итгеклия пе- к и^иня кякто и представители
качество на меда от нашата екологично чиста среда. На панаира в Лес- ! изминалия тригодишен не- правителство. През изтеклия не Бонкина, кактои представи
кован Босилеградските пчелари са изложили пчелните продукти па [; в „ си той изтъкна, че Р"од общината е станала член на на сдружението ц ^ Скопие .
собствен щанд, за което им е оказала помощ организацията УНДП. ^ ^ ' еврорегиоп и е укрепила връзки- «Бос р Д

за к

(От стр. 1)

ултура и тукашният филиал 
КИЦ "Цариброд” организи

раха културна програма, в която 
босилеградския фолкло- 

апсамбъл участваха и фол- 
от Козлодуй и 

певчески състав от Доб-
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Отоплението в гимназията е проблем

От нафтата не видели гората освен
рей
клорна група 
мъжки
ринищс, Банско. Преди култур
ната програма, която бе изпъл
нена на откритата сцена в учи
лищния двор, бе организирано 
дефиле на участниците по цент
ралните градски улици. Особено 
впечатляващо бе голямото хоро

*До началото на отоплителния сезон остават броени дни, а 
още не е известно дали ще има отопление в новия обект на 
гимназията.

За спешното решаване на този проблем миналата седмица разисква 
Училищният съвет, на чието заседание присъстваха п общинските ръко
водители Владимир Захариев и Горан Стоянов.

- От Министерството на просветата и спорта на Сърбия получих обе
щание в началото на отоплителния сезон да ни отпуснат пари, с конто да 
купим нефт за затопляне на помещенията в гимназията от единната 
отоплителна система в Центъра за култура, заяви кметът Захариев. Тон 
добави, че общината няма възможност да осигури огромните” средства 
за нафта и поясни, че това отопление е три пъти по-скъпо от отоплението 
на дърва.

Членовете на съвета твърде резервирано приеха думите на кмета. Те 
поискаха от него да уточни до коя дата ще бъде набавена нафтата, за
какво количество става дума и защо досега общинското ръководство не е мрежа, решаването ма проблема тържествената сесия бе органи- 
проявило по-голям интерес към решаването на проблема. Захариев с телекомуникационните връзки, зиран коктейл, 
обеща да положи усилия, за да може до 10 октомври да бъдат осигурени както и в оживяването на стопа- В рамките на ознаменуването виеха хора на няколко места в 
достатъчни количества нефт, с които училището да се затопля до края на нств подчертавайки, че отс- на Деня на общината Центърът града. П-Л.Р.
годината. Тон изрази надеждата дотогава в гимназията да оъде осигурен г
котел за парно отопление на дърва.

ма централното кръстовище, в 
те си със съседните общини от което покрай танцьорите се

хванаха и голям брой граждани.
досгашиата общинска власт е
постигнала значителни резулта- България и Македония.

След официалната част от Тази картина като че ли за миг ни
когато нати в изграждането на пътната

върна в миналото, 
събора на Малка Богородица се

П. Л. Р.

Гостуваха танцьори от Стамболийски | ”дни на европейското наследство”
ИзложбаДетско-юношеският танцов ансамбъл “Южняче” 

от Стамболийски на 10 септември изнесе концерт в 
Босилеград. В голямата зала на Центъра за култура 
малките танцьори се представиха с тракийски, севе- 
рняшки и родопски танци.

За съжаление блестящото представяне на малките 
танцьори под ръководството на художествения ръко
водител Малин Стойчев беше проследено от малък 
брой зрители. Причина за това е. че афишите за кон
церта бяха налепени няколко часа преди провежда
нето му.

;
•уна тшснимки

:
В рамките на “Дните на евро

пейското наследство 2004” па 18 
септември в хола на Центъра за 
култура в Босилеград беше от
крита изложба на най-добрите 
снимки на ученици, участвали в 
конкурса на Министерството на 
културата на Сърбия "Наследст
вото през моя обектив”. Сред 
116-те най-добре оценени и изло
жени снимки са и три па ученици 
от Босилеград: на Анита Алек- 
сова, Мирослав Раигелов и Вери- 
ца Глигорова. Със своите фотоа-

В разговорите между представителите на Центъра 
за култура и гостите от “Южняче” е договорено за
силване на сътрудничеството между танцовите ансам
бли от Босилеград н Стамболийски чрез организиране 
на концерти и обмен на опит. Босилеградският ан- I

в-------! самбъл е получил покана да изнесе концерт от иаро-
! дни танци и песни в Стамболийски.
! Детско-юношеският фолклорен танцов ансамбъл 
! “Южняче" съществува още от 1969 година. Най-напред 

е бил към Профсъюзния дом на културата на кон- 
сервения комбинат “Витамина”, а от 1985 година е в 

Цу| състава на Народното читалище “Никола Вапцаров” в 
М| Стамболийски. Малките танцьори са пропеели славата 
VI на “Южняче” и извън границите па България, участ- 

вайки на фестивали във Франция, Германия, Молдова,

-

IV .1;

г [Г село.
Освен в Босилеград избраните 

парати те са заспели сая, която е снимки ще бъдат изложени още в 
част от някогашната носия в Бо-

Украйна, Сирия, Гърция и др. Съставът е изнасял коп- 
церги и в Сърбия и е участвал в популярното мреда- 
ване на РТС “Знание-имение”.

П.Л.Р.
Й 27 града в Сърбия.

силеградско, старото училище в 
Извор и каменния мост в същото п.л.р.

След приватизирането на "Прогрес" ' ' ..

Фирмата не работи, директорът на съд фирмата беше оповестено, че тя е изпаднала в несъс
тоятелност поради реализирането на съдебни присъди на 
няколко работници, на които тя не била изплатила зап
лати н други дългове. Работниците сега не знаят какъв е 
статусът им и по-нататъшната съдба на фирмата. Те 
смятат, че по време на приватизацията им е нанесена

* Основен въпрос е как 70 процента от целокупния капитал на предприятието са продадени за 1 690 
000 динара когато непосредствено преди купопродажбата са вложени над 2 300.000 за нови 
съоръжения за хлебарата и за ремонт на управителната сграда

“Прогрес“, в чийто състав динара, били дадени още 379 хиляди за ремонт па пок-След приватизирането на
работеха хлебари, тенекиджийска работилница, а преди рива и на вътрешната част па сградата па управлението, материална щета. В това отношение искат отговор па 
години и автосервиз, останаха без отговор много вън- но след това не била извършена нова преценка па ка- въпроса: не с ли абсурдно непосредствено преди прпва- 
роси. Днес те са още по-актуални като се има предвид питала. Така че 70 па сто от целокупния капитал па тизацията стойността на фирмата да е увеличена с около 
фактът, че от няколко месеца фирмата не работи, а в фирмата били продадени за 1 690 000 динара. Имаме 2 327 000 динара, а тя да бъде продадена за 1 600 0007 
Общинския съд в Босилеград се води дело за углавно сведения, казва тя, че всичко това е станало без съгласие Затова настояват да бъде анулиран договорът за 
престъпление срещу нейния директор Васко Караджов, на агенцията. покупко-продажбата.

Делото срещу Караджов е заведено от общинската Фирмата беше купена па търг от четирма души: Же- в Общинския съд в Босилеград делото е разглеждано 
прокуратура в Сурдулица, която смята, че по време па лимир Радопич и Симеон Наков са собственици на по 29 |1Яколко пъти. На една страна е държавниятобвинител а 
приватизацията е имало нередности в оценката на ка- на сто от цялата стойност па капитала, а Иван Стамен- Ш1 другата подсъдимият директор който категорично 
питала и че фирмата е продадена на по-низка цена от кович и Васко Караджов па по шест процента. Оста- отхвърля обвинението Основното което той полчеп 
действителната стойност на капитала й. Шефът на нро- палите 30 па сто са разпределели безплатно па 'гриде- тпва пред съда е, че всичко е направено в договор с 
куратурата Даниела Трайкович пояснява, че Караджов е сетилата бивши и тогавашни (сегашни) работници. Агенцията за приватизация под претекст че по този
заподозрян поради това, че през септември по-мииалата Някои от работниците още тогава се обявиха срещу „ачин фирмата ще бъде продадена по-лесно и по-бързо 
година, когато фирмата била включена в програмата на извършената по този начин приватизация. Особено не- на съдебния съвет обаче досега ие с предоставен 
Агенцията за приватизация за продажба на тръг, той доволство настана преди няколко месеца, когато нрива- официален документ за такъв договор 
набавил нови съоръжения за хлебарата за 1 927 ООО 'газираното предприятие престана да работи. Тогава от В.Б.
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Министър 1 480 хиляди евро 

от Европейската 

агенция
Европейската агенция за реконструкция и развитие и 

представители на 15 общини от Източна Сърбия подписаха на 16 
Зайчар договор за доиорство от 11,4 милиона евро. От тези 

чсредства за Димитровград ще бъдат отделени 480 хиляди евро.
По думите ма председателя на ОС Боян Давитков, средствата 

ще се използват за реализация на 4 проекта: реконструкция на 
моста на Лукавишка река в Белеш, изграждане на главната улица 
в Белеш от ж.п. гарата до моста, оспособяване и оборудване на 
общинската управа за оказване на по-качествени услуги на 
гражданите и финансова помощ за създаване на сдружение на 
частните предприемачи с цел да се подпомогне икономическото 
развитие на общината посредством частния бизнес.

Министърът за капитални ин
вестиции в правителството на 
Сърбия Велимир Илич на 18 сеп
тември официално пусна в екс
плоатация

т.м. в

1: п ареконструира1 
ж.п. гара в Димитровград. "Ин
вестирайки в железницата, дър
жавата всъщност инвестира _ 
полза на около 150 хиляди хора, 
които работят в железницата или 
за нея. Тази гара ще бъде част от 
Коридор 10 и всеки вложен ди
нар ще се върне многократно, 
изтъкна Илич.

Реконструираната ж.п. гара в 
Димитровград има 24 коловоза, а 
преди бяха 16. Общата дължина 
на колковозите е 8,6 км. Гарата е 
електрифицирана и се чакц бъл
гарската страна 
електрификацията на отсечката 
от Драгоман до границата, след

нчич, от Европейската агенциякоето ще се пусне ток в елек- 
в трифицираната част от гарата в за реконструкция е получено 

Димитровград до границата. Сто- доиорство за цялостен ремонт 
йността на проведените работи старите сгради па гарата в Дими- 
заедио с рекострукцията на туис- тровград. Донорството възлиза 

цялата линия от Ниш до на 2,6 милиона евро и според Ша- 
” границата с България е 15 ми- ранчич наскоро трябва да бъде 

евро, които отпуска Евро- обявен тепдер за тези работи.
Както е известно, допреди де

на

лите за

А.Т.лиона
пейската инвестиционна банка.
Същата вече е отпуснала допъл- сетииа години гарата в Димит- п
нителен кредит за завършаване ровград беше съвместна с бъл- АКЦИЯТЗ "МОЯТ ПРЪВ КОМПЮТЪР 
на електрификацията на линията гарските железници. По всичко 
от Ниш до Димитровград, което личи, че и занапред ще остане 
ще стане през следващата годи- така, тъй като правителствата 
на. Както изтъкна директорът на ма двете държави преговарят по 
ЖТП "Белград” Миленко Шара- този въпрос.

ДС дари компютри 

на четири училища
да завърши

А.Т.

”Нишавски хоровод 2004” Със съдействието на неправителствената организация "Център 
за набиране на знания” и в рамките на акцията "Моят пръв ком
пютър”, Демократичната партия дари по един компютър на учи
лищата в селата Смиловци, Лукавица, Градинье и Желюша.

Компютрите предаде кандидатът за председател на общцната д-р 
На 16, 17 и 18 септември в Ди- Веселин Величков, а децата радушно приеха подаръка. За тези в 

митровград се проведе поредният Лукавица и Желюша компютърът е нещо познато, но за малчу- 
фолклорен фестивал "Нишавски раните в Смиловци това е истинско откритие, тъй като те и буквално 
хоровод 2004”. Участваха 8 фол- за пръв път се срещат с това съвремено постижение на науката и 
кории състава от Сърбия и Бъл
гария.

Главната награда на фестива- местни общности, 
ла, която присъждат организато
рите спечели фолклорното дру
жество при центъра за култура 
”Бранислав Нушич” от Ресавица.
”Гран при” на фестивала, която 
присъжда Евро фолк академия от 
В. Търново спечели ансамбълът 
от Димитровград, миналогоди
шен победител. Бяха връчени и 
много други награди и дипломи за 
участие, специални награди и пр.

А.Т.

Първа награда за Ресавица

техниката.
Както изтъкват в ДС тази акция ще продължи и в селските

А.Т.

Панаир на
агродивергенцията и 

селското наследство
Днес в Димитровград ще се проведе Вторият регионален па

наир на балканската агродивергенция и селското наследство. 
Програмата в СЦ "Парк” ще започне в 10 часа. Посетителите ще 
могат да видят на едно място около 25 автохтонни породи животни 
- кози, коне, гълъби, кокошки, свине и др.

В рамките на проявата ще бъде организирана етнографска 
изложба в Градската галерия, ще се представят фолклорни ансам
бли от Димитровград и България, димитровградският певец Пе
тър Гигов ще има концерт, ще се проведе продажна изложба на 
млечни изделия и др.

Организатори на панаира са ”Натура балканика”, Канцела
рията на РЕК в СЧГ, ОО на ЧК, Активът на жените към Съюза на 
пенсионерите, Центърът за култура и Съветът за устойчиво 
развитие на селата към ОС в Димитровград.

Ансамбълът от Ресавица се представи със стари градски игри

V
,1Г
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Б.Д.
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Йря Ексминистърът Влахович:I

Дуетът от Горна Оряховица 
изпълни известната песен "Дельо 
хайдутин", с която събра овациите 
на публиката

Да ви компенсират щетитеФолклористите от Димитровград спечелиха "Гран при" на фестивала

Някогашният стожер на търговската дейност в Димитровградско 
- фирмата Търгокооп”, напоследък се озова в почти безизходно 
положение. Новите й собственици отказаха да изплатят поетите 
финансови задължения 
основа на

Акция по кръводаряване при лекарските прегледи и снабдяването с лекар
ства. Да напомним, че според новия закон кръво
дарителите не плащат партиципация до 3 месеца 
след всяко кръводаряване, но след този период я 
плащат ако са дали ценната течност по-малко от 30 
пъти.

48 души дариха 

ценната течност
и се стигна до падането на договора, въз 

който фирмата бе приватизирана.
На предизборна трибуна в Димитровград бившият сръбски минис

тър на приватизацията Александър Влахович посъветва работ- 
В Сърбия намалява броят на доброволните ниците в ТъРгокооп”, че заради несполучливата приватизация мо- 

Мииалия петък се проведе четвъртата за тази кръводарители, а една от причините за това е гат да ТЪРСЯ'Г наваксване на щетите от Министерството на стопанст- 
година акция по кръводаряване. И този път ди- недоволството им от новия закон. Както узнаваме, В°Т° На Сърбия. Ексминистърът добави, че към това министерство 
митровградчани проявиха голяма хуманност - на тези дни в Министерството на здравеопазването на съ1ц®втвУва Транзиционен фонд, от който се отпускат пари и за тази 
акцията се отзоваха 48 кръводарители. Сърбия ще бъде проведено заседание, на което ще ЦеЛ' ®лахович заяви, че хората, които преди месеци купиха фирмата,

Общинската организация на Червения кръст се обсъди възможността по-широк кръг кръво- НС Са имали честни намерения и изрази съчувствие с работниците, 
подготвя документация за крводарителите, които дарители да бъдат освободени от плащането на “Т 0станаха без заплати.
са дали кръв 30 и повече пъти. Според новия закон партиципация. Преди приватизирането на "Търгокооп” в складовете му имаше
те занапред не трябва да плащат партиципацията тт С стока за около 3,5 милиона динара, а сега в тях почти и няма стокови

м‘ запаси. Б.Д-



2004 7Новини от Сурдулица и Бабушница __________ ______ ____ 24_сепхемвщи

В бабушнишката конфекция "СтандартЦрезгранично сърудничество 
Сурдулица и Трън между

Продължават да работят 

на пълни оборотитвШ'ТТ4*':

Ш
*

■ $ * • .тт- шиш
Югоизточна Сърбия да бъде провъзгласена за свободна 
митническа зона.

-ш ьшшя г.
нфекдия фабриката се ушият около 40 хи- 

панталони. Произ-В бабушнишката ко
"Стандарт” казват, че обстанов- ляди мъжки

водствените работници получа-
според вложения Зоран Петров9НЙЯН ката не се е променила през пос

ледните няколко месеца. Това оз- ват заплата
изпълнението на трудови-труд и

те норми. Най-добрите от тях мо
да заработят по 12—13 хиляди*Двете общини смятат, че могат да развият особено 

сътрудничество в областта на туризма и да създадат 
прекрасен европейски туристически комплекс. Влизането на 
България в ЕС и оставането на СЧГ извън него, както и 
евентуалното въвеждане на визи за влизане в България, би 
могло да бъде удар върху сътрудничеството

гат
динара месечно.

Да припомним, че мажорита
рен собственик на "Стандарт е 
германската фирма ”Лего”. Тя се 
грижи за пласмента на продукци
ята, а бабушничани мислят само 
как по-добре да организират 
производството. В това отноше
ние те постигат добри резултати: 
производството отбелязва ръст, 
а броят на производствените ра
ботници се увеличава. Лани в 
"Стандарт” бяха приети 20, а та
зи година към 40 работници.

Сътрудничеството с "Лего" 
спаси бабушнишката конфекция. 
Тук нека да припомним, че преди 
няколко години тази фирма беше 
доведена в Сърбия от бившия ди
ректор на "Свобода” Арса Тодо
ров, но поради редица нерешени

Сурдуличка община неотдав- си само от готовността им да го 
на присъди емблема на община развиват, а и от много други обс- 
Трън за успешно взаимно пре- тоятелства - например от финан- 
згранично сътрудничество. Наг- совите им възможности, от това 
радата прие лично кметът на об- дали са съгласувани законите в 
щината Александър Ненков, двете държави, от либерализаци- 
който пред нашия вестни заяви, ята на границата... Ненков подче- 
че по-нататъшното сътрудничес- ртава, че има пречки в това отно- 
тво не зависи само от волята на шение. Според него една от осно- 
двете общини, а от много други вните е, че общините са бедни и

всяка една среща, която органи- 
Двете общини са подписали зират в Трън или в Сурдулица на- 

договор за сътрудничество и товарва допълнително тънките 
почти всеки месец разменят де- им бюджети. Това е нещо много 
легации, организират изложби, трудно, понеже гости не могат да 
срещи на младежи и ученици, се посрещнат с “добро утро и 
Като се имат предвид ограниче- довиждане“, 
ни те им финансови възможнос- -Друго нещо, което може да 
ти, и в двете общини смятат, че пречи е влизането на България в 
сътрудничеството им е на добро Европейския съюз и оставането

на СЧГ извън него. Евентуално- 
На въпроса ни има ли идеи и то въвеждане на визи за влизане 

планове то да се интензифицира също ще бъде удар върху нашето 
Ненков отговаря положително: сътрудничество, смята той.

- Трънчани и сурдуличани Узнаваме, че двете общини 
имат желание да усъвършенст- още нямат конкретни съвместни 
ват сътрудничеството си. Въз ос- проекти, с което да задълбочават

обстоятелства.

начава, че фирмата и по-нататък 
работи на пълни обороти, че про
дукцията изцяло се пласира на 
пазарите в Западна Европа и че 
работещите редовно получдват 
заплатите си. Редовно се плащат 
и облаганията за здравно и пен
сионно осигуряване.

Както сподели пред "Братст
во” комерсиалният директор Зо
ран Петров, през първите 6 ме
сеца на годината бабушпишките 
конфекциоиери са изнесли про
дукция за 485 хиляди евро. По 
неговите думи всеки месец във

Като човек, който разбира 
икономическите проблеми в 
тази част на Сърбия, Зоран 
Петров смята, че 
правителството на Сърбия въпроси в димитровградската 
трябва да обмисли идеята цяла фабрика "Лего" замина за Бабу- 
Южна Сърбия да бъде 
провъзгласена за свободна 
митническа зона. Той поясни, че 
в този случай изделията на 
фирмите от тази част на Сърбия връзка с представителите на 
биха били по-евтини с 20 на сто, "Свобода", за да им предложи ра

бота, която в "Стандарт” не мо
гат да завършат, но във фабри
ката не е имало никой.

шница. Комерсиалният директор 
Петров ни каза, че неотдавна е 
опитал да установи телефоннаниво.

а чуждестранният и домашен 
капитал полека би започнал да 
се премества в тези неразвити 
краища.

нова на една програма за трансг- сътрудничеството си.
- Потенциалите ни, особеноранично сътрудничество, която 

трябва да стартира до края на го- финансовите, не ни дават въз- 
дината, трябва да изготвим коик- можност да говорим за някои се- 
ретни проекти. Ние желаем да риозни проекти в областта на 
украпваме връзките не само със промишлеността или земеделие- 
Сурдулишка община, а и с оста- то, но мисля, че в областта на ту
палите общини, с които грани- ризма бихме могли да сътрудни
чим - с Димитровградска и Бабу- чим. Близко сме до летище Со- 
шнишка. Например една от на- фия, до прекрасното Власинско

езеро и с базата, която изг-

Звонци

Митницата 

спря
материала 

за1т ерквата
шите големи мечти от години е да 
се открие гранично-лропускате- раждаме в Трън, би се получил 
лен пункт край с. Петачинци. един много красив европейски 

Сътрудничеството между туристически комплекс, 
крайграничните общини не зави- В.Б.

Преди няколко месеца в село Г. ,
Звопци пребивава делегация па ^
Съюза на българските общини. Г
В рамките па разговорите с о" ----------------—____
ръководството па Местната об- черкватТ НапразН0 чакаха да Раз™арят камиона с материала за 
щиост бе постигнат договор 
Съюзът па българските общини

Информирането в Сурдулица

ТВС излъчва 

собствена програма материално да подпомогне реко- За даРепие’ бе казано, че трябва | | .ч.,.,,,„ „ 
нструкцията на черквата в село- да 00 пла™ дапък " камиот>т Да ЧЗИфЛВеН 
то. Казано-сторено! отлежи ТР" »е,,а в «ит- ПЪТЯТ ПО

На 15 септември представите- “ИЧеСК,,я теРми,,ал 11:1 ''Раницата. „ * А „
лите на Съюза па българските Гова значи Разтоварване на ка- 15\ ЧИ ДеЛ 
общини пак дойдоха в Звонци за МИ?'1а и Допъаннтслии разходи 
да връчат обещаната помощ - 3,1 ест||ата общност на Звонци 
200 чувала цимент, 200 чувала Чраз наемане па нов превозвач за 
вар, 2000 керемиди, бетонно же- магсРиала от границата до Звон- 
лязо и др. Това обаче пе стана, 
тъй като сръбската митница пе

* Собственици на медийната фирма са Новица Тончев и 
БРЗНКО Божилов

Частната радио-телевизия “ТВС “ в Сурдулица, която преди две 
години стартира с кабелна телевизия, започна да излъчва собствена 
"Рограма. Собствениците на тази информационна фирма Новица 
Тончев и Бранко Божилов смятат, че но този начин ще бъде 
"одобрено информирането в общината, което сега 
'задоволяващо равнище.

- Освен Радио Сурдулица, което неотдавна започна да работи, в 
други средства за масово информиране, така че 

вашите програми ще допринесат да се подобри информирането на 
гражданите в общината, казва Новица Тончев,

Той поясни, че
радиото и телевизията да се “хващат“ не само на цялата територия 
на общината, но и извън нея.

Местната общност в с. Бучи дел 
и Дирекцията за пътища па ОС » 
Бабушница поправиха местния път 
от е. Ракита до граничната застава 
Бучи дел недалеч от едпопмеи- 

предложепието материала да ното село. Пътят е дължина 7 км е
позволи натовареният е този ма. бъдс п“д митпически »аДЗор в |'п™па» = чакъл, така че по него 
териал камион да мине граница- “мото 3,ют1н СЪ'Н° «е бе приет, “ионии" тоактоТ пвтомобшш' ка‘ 
та. Най-напред трябваше от до- под"е’Ма,^Р С™ВаДума за През есенните дни по този 
кументите да бъде махнат тер- !, р к’ акРая 1де нзлезпе 
минът "Западни покрайнини”, а "0-ск,,>па дарата от маслото”, 
след това, въпреки че става дума

не е па цн.

общината няма

път
нато-най-много минават камиона, 

варени е дърпа за огрев, които се 
продават а Пирот, Бабушница и 

Й. М.

се създават технически условия програмите на

В.Б. “други градове.
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" на Северния полюс!"МостАлек Попов участва в 
литературния пленер "Сичево"

В 0/К0МШ& 

&ШМ
ЛЛ&РСЛУР&М
шзая

По инициатива на председателя на сръбския 
ПЕН и посланик на Сърбия и Черна гора в Осло 

половина ма сеп-*
Вида Огнеиович през първата 
тември в далечната Норвегия бе представено дву- 

на списание "Мост” посветено 
сръбския и българския ПЕН. Ди

на нашето издателство и член на това

езичното издание 
на писатели от ■
ректорът
международно литературно сдружение Велимир 
Костов участва ма конгреса на ПЕН в гр. Трумсе, 

литературна вечер в Културния 
на СЧГ в Осло, посветена па писатели и

а след това и па
център
издатели от Сърбия и Норвегия. Той представи 
нашето списание за литература, култура и обще- 

стихосбирка ”Акоствепи въпроси и новата си 
Вацлав Хавел знае това”.

Представиха се и писателите от норвежкия 
ПЕН Елизабет Мидлтон, Еуген Суглин и Кирсти 
Блом, чиято книга "Петна” неотдавна е публи
кувана на сръбски език. Промовирап 
манът на Милорад Павич "Хазарски речник , 
който е публикувала норвежката издателска 
къща "Сулум”.

На конгреса на ПЕН в Трумсе участваха и пре
дседателите на българския и македонския ПЕН 
Георги Константинов и Катица Кюлафкова.

Едип от най-известните съвре
менни български писатели Алек 
Попов взе участие в традицнои- 

литературен пленер в с. Си
чево недалеч от Ниш. Помолих
ме го да оцени ролята на пленера. 
Според него литературните пле
нери, подобно на художествени
те, са полезни от гледна точка на 
инепнрация, идеи и общуване.

- Когато се пише, дистанцията 
е много важна. Ако се пише не

бе и Ронил

М.Т.
посредствено за нещо, това вече 
е журналистика. Затова в племе- Йосифов подготвя 

изложба в Нови Садра не може да се твори пряко, но длек попов е секретар на 
могат да се кристализират много българския ПЕН център, 
иден, или да се довърши нещо, директор на Дома за детската 
което писателят вече е заел по- книга и редактор на списание 
раио. Все пак най-важното е, че "Родна реч". Лауреат е на 
у награда Хеликон за 2002 г.
хората общуват помежду си, опо- ИздРадлството «геопоетика“ от 
знават се. Точно това ни е необ- Белград неотдавна издаде на 
ходимо в нашия регион. Аз смя- сръбски език романа му "Мисия 
там, че на Балканите трябва да Лондон", а Издателската къща 
има един литературен пазар, да "Зограф" от Ниш подготвя за 
циркулират автори, книги, идеи. печат на сръбски^™«Ниво 
Така че това е едни от начините за н^пред;;али.Ц 
да се възмогне локалното. Пове
че от произведенията се базират 
на регионално светоусещане, ко
гато човек има много по-голям 
поглед върху нещата - каза По-

Картина в 

картината
Известният димитровградски худо

жник Гоерги Йосифов, който от години 
живее и твори в Нови Сад, към края на 
годината ще представи най-новите си 
творби в галерията на Сръбския наро-- Бих казал, че новият ми ро

ман има много динамичен сюжет, 
че е една съвременна история, 
донякъде семейна, но свързана с 
обществото. В центъра на внима- 

Авторът на романа Мисия нието са успели българи в чужби- 
Лондон (преведен е и на сръб- иа, КОито се връщат в страната. С 
ски език) сподели, че пише нов

ден театър.
На изложбата ще бъдат представени 

30-ина негови творби от цикъла "Кар
тина в рамките на картината”.

- По-голяма част от картините ми от 
този цикъл за първи път ще бъдат пред
ставени пред публиката, заяви художни
кът.

пов.

една дума, това е нещо, което аз 
не мога да ме разкажа. Б.Д.роман, който е съвременна исто-

Георги Йосифов с дъщеричката му Йеленария.
М. Тодоров

вете предлага широко поле за либе- мощ не е предвидена в менюто на 
рални експерименти. Можеш да съз- играта и тя не е в състояние да напра- 
дадеш семейство от двама мъже с ви нихцо за тях. Може само да про- 
една жена или от един мъж с три дължава да купува нови, все по-скъпи

Алек Попов ШШ

ЛШШПШИ» жени, каквото впрочем е моето - се- вещи, да строи нови помещения, да 
мейство Мурато. Важното е човечета- ремонтира, боядисва и разкрасява 
та да изкарват достатъчно пари, да се дома им под звуците лека ободря- 
хранят, да ходят редовно по нужда ваща музика. Това и прави - часове 
(Ь1айс1сг), да развиват интересите си и наред, сутрин и вечер като зомби- 
да поддържат хигиената си. Този ба- рана.
ланс обаче съвсем не е толкова прост, ЖиЕОТЬТ на Портокалови е мечта 
колкото изглежда а шансовете на *

на работа и вади по 280 долара. През самите са симсове - нова порода ком- апанга„лните семейства определено За повечето средностатистически 
свободното си време двамата майс- пютърни същества, предназначени ‘1 л ‘ , 1 А български семейства. На пръв поглед
торят градски джуджета, чиято цена не за епични битки със зомбита, из- ^то ясно го до гивт штоатсебез Може би изглежАа скучен, практика- 
с течение на времето се увеличава от вънземни и мутанти, а за спокоен, А ' '' "П та обаче сочи точно обратното. Ми-
$16 до $100. Освен това доходно хоби, тих "еуегубау НГе" в лоното на най-ко- ?78°^’ с”®^твванията им възлизат на лиони семейства в така наречения 
Портокал рисува картини, които съ- нсервативната човешка институция, * я на’ ° ав*;Аена с цИВИЛИ30ван СВЯт водят аналогично
що продава, макар и не толкова успе- семейството. наи-евтини вещи, подредени безвку- ^ ане и не им минава
шно, колкото градинските гномове. Само тои годиии след "Н° “ иРаЧИонално (от мен!), нямат да се Лакват. Особено, когато са
Цената им засега е само $30, но перс- си т^е 81Ш5 се ппеввъша от ” А Рр а ходят направо по тре- запознати с алтернативите, за което„МГГГГГЛ^1ГТ,А „а 1 си> 1,10 81,115 се превръща в една от вата. Семействата на дъщеря ми - 1пективите са обещаващи, тъй като тй-пптгдяпнптр ^ л „ г медиите наи-усърдно се грижат...дарбата му пое о наи-популярните компютърни игри също нямат по-добра участ. Те заги- 3 г *
Потггокялппи тл мотТ! на всички времена. Успехът й се дъл- ват обикновено от пожар, електриче- Но каква е цената да бъдеш сим?

р ат две деца и огром- жи не толкова на някакви смайващи ски удар или глад. Тогава идва смър- т я и
на къща, която постепенно набъбва с 30 афшш и ефектИ| колкотЛа Л и га преврГща в зомбитТтакГа е ТРябва Аа в^еш в матрицата и 
нови стаи и вещи. Наи-екзотичната почт^ ‘перфе.сгната симулация на семейство Мин^ С нега никой не ис- г пРиемеш правилата на играта, 
придобивка е комплект от колби и обнкнове„ия живот. Човек вина™ е ка да дружи По принцип симсовете ЕксЧентричното поведение и социа- 
минерали, нещо от сорта на играта мечтал да си играе на Боп да труднЛстановяват контак™ и експеР™ен™ определено не
Млад химик , чрез които се гене- Л1И,,Я лг>,,™ «лтмгтт™ лруА У а контакти и гра се насърчват. Симсовете нямат поли-

рират магически субстанции. Изпи- т говоли съдбата им т™з Фата «Рутели най-често остава пра- тически живот. Остава им надеждата,
вайки т, Портокал може да става ГеЛГенЛ!Гтпо™,м игтппичТт зна' Наи-проспрериращо, излишно е че този, който дърпа конците на съд- 
невидим или да си създава клонинга. ЛеЛтГЛежед^ГЛп Л' гъз' А°РИ ** ™ споменавам-е семейството бата им, поне малко му пука за тях. 
Понякога обаче, зависи от цвета на д семейство и лом може лз ге ** ЖСНЯ ^ ' небезизвестните Пор- Симсовете, разбира се, разполагат с 
субстанцията, клонингьт е зъл: за- окаже по-голямо пплизвигателство ™1“лови' Тя ис1Ч>ено бедяите компютри и може да се предположи,
почва да троши джуджетата и да тво- отголкото да изгрЛиш импеоия ’ Ура™ и °станалите безперспекти- че понякога също играят на симсове. 
ри хаос... Налага се да се изтрие. Отв- отколкото Да империя. вни конкубинати, основани от дъще- в 1срая на краи%атаТа, това е попу-
реме навреме в къщата прониква На ПРЪВ "оглед светьт на симсо- Ря ни в пристъп на тиинеиджърски лярна игра

ояс. оа съжаление опцията взаимопо-

Портокалови са хармонично, про-
спериращо семейство. Портокал По- крадец, но благодарение на алармата

почти винаги бива заловен. Тогавартокалов отива всяка сутрин на ра
бота и печели близо 300 долара на семейството получава бонус от $ 1000. 
ден. Дороти Портокалова също ходи Портокалови живеят в Симсити и те
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би е най-стариятИван Йотов Джавин може 

учител в СЧГ _____ _—Принос към опознаването на родния край

Живее в деветата 

си държава.
български език, а го завършил нса,^ Ни Вяга го научил да най-добрият ученик в класа си. Баща му Баса го научил да
чете и пише на кирилица и латиница.

т
(Автор: Цветко Иванов, Издатели: Народна библиотека 
Димитровград и Столична библиотека София, 2004) \ П г. на

V А :
През последните няколко години - както никога инж. Цветко Иванов, 

досега - нашенски любители краеведи, инак спе- Книгата му 
циалисти по различни професии, единствено ръко- като пандаи на делото 
водени от чиста любов към роден дом, обнародваха ”Бурел и Неделище” от П. Любенов (София, 1993)', 
цяла поредица монографии за царибродските се- което се отнася към онази територия от тази об- 
лища (за Каменица, Петърлаш, Радейна, Поганов- ласт, намираща се в България, 
ския манастир). Последният бисер от този вълну
ващ гердан е съчинението "Борово - истини и ле- по политическа социология да направят сравнение 
генди’ от неуморимия изследовател на Бурела между съдържанията на двете книги и да установят

какви извержеиия произвежда граничната линия,

се явява
Разказа ми как е започнал по-натагък живее в род<си 

първият му учебен ден. Влезнал село, понеже п° силата па Иво 
при учителя Божа Попович, а той йския договор то е минало

восъздадената държава Кралст
во СХС. През 1929 г. Кралство

в но-
(Щеше да бъде твърде интересно специалисти го попитал:

- Како се зовеш, мали? -
- Аз се казвам Иван Басов Йо- СХС е станало Кралство Югос-

Тогава Иван е бил учителлавия.
Иван Йотов. Од в с. Комарница, околия Власо- 

тинци. Там го е заварила Втората 
световна война и той продължил

то в.
- Не, ти миси 

даиас ти си ЮВАН ЮТИТг.
когато разсече за дълги години живата тъкан ма 
едно и също кротко и безобидно население и го 
обрече на ненужни страдания).

Преди всичко трябва да се изтъкне, че Иванов е 
вложил непосилен дългогодишен труд да се до
бере, провери и подреди огромното количество 
сведения и документи, които е открил в библио
теките, архивите и други институции, както и съб
раните от частни лица. Почудата е още по-вну
шителна когато се има предвид, че Иванов, както и 
другите нашенци изследвачи-аматьори, работят 
без професионална подготовка, извън академични 
учреждения (кабинет им е обикновено столовата 
на квартирата, където обитават), без помощ на 
екипажи, без материална подкрепа т.е. на собст-

да живее в четвъртата си поредна 
държава - т. нар. Недичева Сър
бия. След известно време решил 
да се завърне в родния си край, 
нелегално минал границата и 
пристигнал в Д. Криводол, които 
отново бил в България. Йотов 
винаги бил ляво ориентиран и но 
време на войната сътрудничил с 
партизаните. В следвоенния пе
риод активно работил в общест
вено-политическите 
ции и бил избран за делегат на 
АВНОЮ за Сърбия. Тогава е жи
вял в своята шеста държава - 
ФНРЮ, която след кратък пе
риод станала СФРЮ.

След разгрома на СФРЮ в 
началото на 90-те години на XX 

Божа Попович е учителствал век Иван Йотов продължил да 
в Д. Криводол до 1924 г. През то- живее в Съюзна република Юго- 
ва време още много Йотови са славия. Отпреди две години пък 
станали 1отиНи. Оттогава до дне- живее в държавната общност 
шии дни, по волята на "високата” Сърбия и Черна гора. 
политика и властта, Иван или 
Йован е сменявал не само името бивавал много далече от родното

си село Долни Криводол, Иван 
Когато е роден Иван, неговият Йотов е живял чак в девет дър- 

Долни Криводол е бил в грани- жави! Това може да се случи са- 
ците на България. Едвам 8-го- мо тук, на Балканите, 
дишен, той сменя за първи път 
държавата си, въпреки че и

организа-
вена разноска...

"Борово” е съчинение, разстлано дори на 594 
страници.

Нашето мнение при прочитането на ръкописа 
преди да бъде печатан, че ”на материалите, съб
рани от г-н Цветко Иванов, с течение па времето 
стойността експоненциално ще се покачва, защото 
той дава достоверни сведения за нашите краища и 
то ги дава в заден час,” подкрепя и обзорът на 
главния рецензент проф. д-р Кръстьо Маичев: 
"Става дума за богат по съдържание изследова
телски труд, който дава възможност на всеки, изля
зъл някога от Барйе, Било и Верзар, където и да се 

намира сега, да опресни знанията 
си за минали времена, да си спо
мни с умиление за детство и юно
шество, а и да научи повече за 
своите предци и цялата рода, ве
че пръсната по разни краища на 
света”...

И така, въпреки че не е пре-

Написано с любов и 

трепетни вълнения
си, но и държавите.

Богдан Николовтурските тефтери, Демографски 
промени; Бит и поминък - Скот- 
овъдство, змеделска кооперация 
"Борово”, Обичаи и празници. 
Жилища-къщи, Пастирски игри, 
Детски игри и забави, Просветно 
дело...

Както личи, пред читателите е 
обемен труд, целящ преди всичко 
да даде основни данни, които да 
подтикнат изследователи от вся
какъв вид - етнографи, историци, 
езиковеди и диалектолози, соци
олози и политолози, влюбсници в 
своите родове, да проучат по-об- 
стойно и по-задълбочено дадена 
област и хвърлят повече светли
на върху този (Бурела) богат с 
минало, но сега затънтен край.

Уверени сме, че основната цел 
авторът Цветко Иванов е пос
тигнал: той с хвърлил семето на 
предизвикателството, остава на 
другите да се заинтересоват и до
пишат ако не повече, а то собс
твените си родове, понеже, който 
не познава миналто си подобава 
на дърво без корен.

Само книга, написана с огром
на любов и трепетни вълнения, 
може да направи съпричастни 
читателите и да им достави ис
тинско удоволствие. А тъкмо та
кава е книгата "Борово - истини и 
легенди” на автора Цветко Ива
нов. Затова я топло препоръчва
ме на широката читателска ади- 

Стефан Николов

Цветко Иванов в продълже
ние на дълги години изследва би
та, живота и родословието на 
многобройните фамилии на ня
когашно Борово, обиденяващо 
под това название селищата Ба
рйе, Било и Верзар. В предговора 
авторът "изповяда”, че тази кни
га "хронология-монография" е 
плод на обичта му към родния 
край и че, както е казал Аидрич 
"Онова, което не е записано, ка
то че ли не се е случило”, което се 
превръща в негово мото, така че 
влага всички сили и умения да за
пише, да се рови из стари книжа и 
вестници, да разговаря със сто
тици стари хора и по-млади, кои
то имат данни и спомени за свое
то село и фамилии. Всичко това 
следва "научна 
която се "намесват” изтъкнати 
краеведи и хора по обработка, 
съхранение и запазване на стари
ните.

Сп. Крумии

[Православен пътоводител; 1Кръстовден
Въздвижение на 
честния кръст 
Гос юдеи

Iдарувай на православните хрис
тияни победи над враговете н за
пази с кръста си твоето обще- и 
стпо.“

Кръстът е символ на прннад- ?! 
лежността ни към Христовата : ;

В мс , па Христовите страдания на Църква. В последно време сякаш
. . ' 1 е модно всеки да окачва като

кръста 14 или 27 септември с опреде- бижу кръст на врата си. но преди В
лен за ден със строг пост в иравос- . 1 ^ д
лавпата църква. Тогава се чества въз- ‘ гГ° 1,апРаВ11, християнинът '
движението па честния и животворящ ^,я ва зиае каква огромна .:
кръст Господен - празник, известен с говорпост е носенето на този
името Кръстовден. наП-свещеи и почитан белег. Не ,1

Христовият кръст е открит и пзро- ^--------------- ----------------- 1а 110 Е“С1°С отпРавя ,
вея от земята близо до Голгота през .... сп м ‘®?^,итв- 011Г°11ска да вър- у
326 година по настояване ма света равпоапостол- кръста „ Ме’ послеппа^Ппг01^6* С"’ Ла “3еМе 
на царица Елена. Йерусалимският патриарх Ма- К1Жтгштш апчт! т тойиото носене на т 
карий въздига открития Христов кръст и цялото от с ‘ Б‘ д ‘ ' аповедите>оставеШ| 1,11 :
присъстващо хилядно множество християни сс пилим че много е ли се около себе си, ще И
покланя доземи пред символа па Христовите разяпатстях в живота гГ Х°рата’ които сс съоГь !•; 
страдания, пеейки “Господи помилуй“. Още от думя/задкоиточесгоскр^^рн^сЙГ 
дълбока древност църквата е народила ежегодно Гп „„ ,, Р""-" позорните си дела.
да се възпроизвежда това събитие иа този ден. ‘ ‘ Ристовия кръст и неговото

Преди Христос кръстът е бил символ на без- св‘ лш, ‘ ™ "а лР"СТШШ1,те сс Допълва от !
честие и позорна смърт. Със страданията и изку- 1ка' Кръстът е пазител на ця- .
пителиата си жертва Спасителят освещава 'а’ КРЪС'1’ЬТ с украшение иа църквата;
кръста. След Неговата смърт кръстът вече е сим- ■' 1ла за учрявниците; кръстът е твър-

дшш иа верните; кръстът е слава на ангелите н ;' 
поражение па демоните.” ■

Отец Йоан

укъм ■обработка”, в

н

Книгата съдържа няколко ра
здела и тук ще ги дадем така, как
то са дадени в съдържанието й: 
Местоположение - Имена на ма
халите, Названия на местности
те, Легенди за имената на някои 
местности, Геоложки състав на 
Бурела, Климат, валежи, жив 
свят, Хидрография; Историческо 
минало - От древността до 1877 
г,, От 1878 до 1920 г., От 1920 до 
1941 г. От 1941 до 1944 г., От 1945 
до началото на XXI век, Борово в

■

вол иа жертвена любов и победа над злото. Ето 
защо в песента иа празника се казва: “Спаси, Гос
поди, твоите хора и благослови достоянието Си, 1-тория.
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На европейското юношеско 
първенство в Малта _____Ветераните иа ”Монатапа” гостуваха в Пирот

все пак стана в друг стадион, в хотел 
"Стадион” в Пирот, в който прияте
лите останаха до утринните часове.

Гостите начело с кмета па Мон
тана Злати Живков бяха приети от | 
председателя на ОС в Пирот м-р Ьавдмгеа^- ;
Владая Васич. Договориха се след- ЯКВ ' . г № 'щ
ващата среща да бъде през юни в -. 1% . у.*х
българския град.

Градски стадион в Пирот. Набл- Ъ ■ Ж&ЖУ
юдатели: 200. Съдии: Деян Милен-
кович (Пирот) и Станимир Стаев , ' __
(Монтана). Голмайстори: Стоилков , :
в 31; Йованович в 33 и Ж. Джорд- •***’•' ■
жевич в 65 минута за "Пърчевац а штМШ#--,л 

в в 36 и

ж ' *■ *1?| Щж а**- - чА

2* I.

®Р1
' :|с,<7Т .V ,

Петров в 13; Ц. Тодоро 
Тренев в 38 за "Монтана”.

"Пърчсваи": Алексов, Г. Джор 
джевич, Петрович, Живкович, Чи

Футболните ветерани отбългар- От головете па домакините за отбе- рич, Стоилков, Танич, Мияч, Стан
ския град Монтана гостуваха в Пп- лязваие е попадението на Жикица кович, Ж, Джорджевич и 3. Нико
рот при колегите си от футболния Джорджевич, който влезе към сре- лич. Играха и Йованович, Апджел- ^.л ■—- гЧу-, г—1/ГуГгТ|
отбор "Пърчевац”, който ознаме- дата на второто полувреме и в 65-та ков, Т. Живкович, Стоянович, Ио- |Т в йЬ ((л) Щ IП Й Щ
иува 25-годншиината си. Става дума минута беше по-умел от вратаря цев и Миленксвич. иииаМЩги
за една от поредните срещи на ста- Кирилов. Тон всъщност изравни па "Монтана": Кирилов, Иванов, • ■ ВЙЯПО ТЛП1/4
рн приятели от двата града. И еди- 3:3, и с този резултат приключи Б. Симеонов, Т. Върбанов, Р Геор- Ц9 иПиЯПМ ПП йОШО Ш Ш
ннятн другият отбор се отличиха с мачът. Може би за да не се съмнява гиев, Миланов, Ц. Тодоров, М. Си- I 11ДЬЙ» IVI IV** I РИ 1 1 »
добра игра, по особено се изтък- публиката, че отборите са се ”до- меоиов, А. Петров, П. Тодоров, П. I

голмайсторите, говорили” така, футболистите биха Върбанов. Играха още Миросла 
вкара Альоша Пет- и дузпи, но резултатът пак беше ра- вов, Тренев, А. Георгиев и Стаев. 

вей.

щ ШшгШ':- уЖ-.':т
:7 -а

•. ч.

'рш-.:

Младите национали иа Сърбия и Черна гора по водна топка застанаха 
иа европейския спортен трои след като във финала се наложиха над 
националния отбор на Хърватия с 8:7.

Преди финала те победиха със значима разлика всичките си про
тивници, но в състезанието с хърватите не им беше лесно. Все пак успяха 
да победят след две продължения на мача.

,. Треньорът на националния отбор на СЧГ Дарко Удовичич заяви, че на 
ФК "Синджелич : Здравкович 6, ф1шала са се срещнали двата най-добри отбора, по "плавите’ заслужено

Лидерът падна В Димитровград "Т Рандж^вТЛ. 5, Мш побе«“а на по-голямото желание и упоритост.
Публиката доволна напусна СЦ шич 6.5, Стоянович 6 (Велкович 6),

"Парк”. Въпреки че валеше силен Джорджевич 6, Димич 6. 5,
дъжд, тя видя добър футбол. Радойкович 6 (Анджеловски 6),

_ „хг, В следващия кръг от първен- Цветанович 6. 5, Джукич 6, 5.
Лидерът на НФЗ претърпя вто- "Балкански гостува на ”Бу- Играч на срещата: Саша Васов.

рото си поражение в първенството „ п Кут„на. Мачът
м^та“тл„Г^ия ^ се играе в и^еля]т .6 час.

на Панайотович Иванов вкара гол ^"“сц'"пТрк", зрители - около ВтОрИ КрЪГ »а
V 'I заеТВБалкаГи"а сТд ™ Главен рефер: Боян йованович НИП АЛ
у-» ' ’ от Алексинац (7, 5). Голмайтори:
Пешев отлично изпълни свободен Ивановв3>пешевв9иБошковичв П пбПИ
УХзвтороТ?о„олувремегост„те «2 «инута за "Балкански” а ДООрИ

се минута0™4 "СинджешгС^Жълти рвЗуЛТаТИ Нв
намалиха на 2 : 1. След изпълнения ка у. ПеШев и С. Васов от "Бал- Г 3
Богданови"?и отбеляза гол. Мачът ™нски” и„ Джорджевич от НаДвЖДИТв 
бе решен в 62 минута, когато Синджелич ■ 
младият Бошкович вкара третия , 5Ж Балкански : Станкович 7. 
гол за днмитровградчани. До края 5' С1ш‘чев7: 5- П-а“ович 7- ,ХР”С-
на срещата "Синджелич” успя само ™ 1 ’ ре0р”иев 7) Бошкович 7 в Ниш бе проведен вторият, 
да намали головото предимство на „ Р - 2,’ 1 у иип л п"Балкански” Панайотович 7, Глигориевич 7 последен кръг на НИ11АЛ.

(Чурчич -), С. Васов 8, Иванов 7, 5 Пионерите от този регион по-

наха вратарите и 
Най-хубав гол 
ров, който се наложи от разстояние 
от 30 метра в 13-та минута иа мача.

Слободан ЙовановичНай-хубавата част от срещата

Нишка футболна зона - 6 кръг (Ценков-).

"Балкански" - "Синджелич" 
3 : 2 (2 : 0) На Окръжните работнически спортни 

игри_____________________________ _

Босилеградчани ще 

участват във всички 

дисциплини

д.с.

На тазгодишните РСИ в Пчински окръг, които Съюзът на 
самостоятелните синдикати организира на 25 септември (събота) 
в Прешево, ще участват и тредесетина представители на 
Босилеградска община.

Представителят на ССС в Босилеград Иван Асенов заяви, че 
общината ще има участници във всичките спортни дисциплини - 
малък футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса, теглене на 
въже, спортна стрелба, лека атлетика и пикадо за жени.

Той подчерта, че поради недостиг на финансови средства ССС е 
отправил иск до ИО на ОС и до синдикалните организации на 
предприятията в общината да осигурят средства за участието на 
босилеградските работници-спортисти в игрите.

Нека да напомним, че миналата година Окръжните работни
чески спортни игри се проведоха в Босилеград, а най-добър резул
тат в генералното класиране постигнаха представителите на об
щината-домакин.

С участието на най-млади
те атлети от Източна Сърбия

Медошевац казаха, че от тях и занапред 
трябва да очакваме добри ре
зултати. Най-много показаха 
Кръстич и Джунич от нишкия 
Железничар”, а при пионер-

” Младост” - ” Балкански” 3 : 0
Медошевац, 15.09.2004. Игрището на "Младост”, зрители 100. Съдия „

Боян Младенович- Алексинац , 7. Голмайстори: Тасич в 68, Живкович в
85 и Николич в 89 минута. Жълти картони: Живкович от "Младост” И ките крушевлянката Иевтич. 
Милан Георгиев и Станкович от "Балкански”. С добри прояви бе и ДИМИТ-
Гео^иева^КПейчев1,1^ристшп0Миодр^г1Георгие^^ошко(ваш!)Це11ков' АДСКИЯТ атлет Марку- 
Павлович, Б. Глигориевич (Чурчич). лев, който хвърли гюлето

Отборът на "Балкански” загуби още една среща като гост. Победата 8,43, а копието 27,40 метра, 
на "Младост” не отразява реално събитията на терена, понеже "Бал
кански” пропусна голям брой голови положения.

След това поредно поражение димитровградският отбор е в долната ПРИ пионерките първо място 
част на таблицата с 4 точки от пет мача.

П.Л.Р.

Сръбска шахматна дивизия - група ЮГ
В отборна конкуренция Кондила” Цариброд” 3:3

Във втория кръг от първенството димитровградските шахма-зае отборът на "Крушевац”, 
втори бе нишкият ”Железни- тисти изиграха равна среща с отбора на "Кондила” от с. Жбевац край 

трети отборът на "Кра- Буяновац. Ето и резултатите. С. Джурич — И. Стоименов реми; С. 
лево” и четвърти - Димитров- Й°рданович - Г. Петров 0:1; Н. Остоич - Бобан Ранджелович реми; 
гр„-ж«»«„,,р. При 
пионерите най-добър отбор

Пиротска футболна лига - 3 кръг
Първа победа на желюшани
"Желюша" - "Падеж" (Петровац) 4 : 2 (3 : 1) В следващия кръг от първенството ШК "Цариброд” е домакин иа 

В следващия кръг желюшани ще нишкият Железничар , ШК "Вучйе”. Срещата ще се играе в неделя.
Да припом- гостуват на "Локомотив” в Суково. след него се наредиха отбо- 

ним, ме в първия кръг "Желюша” Мачът е насрочен за неделя от 16 рите на "Крушевац” И ”Же- 
спечели служебно, докато втория часа. 
си мач в тази дивизия не изигра по
ради проблеми с превоза.

В този мач "Желюша” игра с 10 
футболисти, което подсказва, че 
отборът още не се е консолидирал.

Димитровград, 19 септември 
2004 г. СЦ ’ Парк”, зрители - около 
50. Главен рефер: Момир Джунич 
от Пирот (7). Голмайстори: Стои- 
цев в 12 и 39 и Тричков в 36 и 84 
минута за "Желюша”, а Пейчич в 41 
и Антич в 80 минута за "Падеж”.

”Желюша” игра със следните 10 
фушолисши: Ставров 7, Стоицев 8,
Стеванов 7, Георгиев 7, Тричков 7.
5, Гогов 7. 5, Крумов 7. 5, Гигов 7,
Митов 7,5 и Милков 7,5.

Желюшани спечелиха първия си 
мач в зеленото поле.

Баскетбол (млади категории)лезничар” от Димитровград.

Първи мач - първа победа
"Комуналац" на РСИ в Чан ФК "Юниор" (Ниш) ' БК "Димитровград" 29 : 39 (9 : 7; 4 : 7; 6 :

8; 9 :17)

Младите баскетболисти на "Димитровград” започнаха мача мал- 
ко притеснени и затова пропуснаха да реализират няколко изгодни 
положения. В продължението на мача те заиграха по-свободно и 
накрая заслужено победиха.

Ниш, 19 септември 2004 г. Малката зала иа ”Чаир”, зрители - 
около 50. Съдии: Неделкович и Констаитинович от Ниш.

БК ‘ДимитровградТодоров, Иванов 4, Вучков, Соколов, Д- 
Алексов, Лукич 22, Еленков 9, Илиев, Б. Алексов 2, Панов 2, Болния, 
Джорждевич.

От 4-11 септември в черногоркия град Чан се проведоха 
поредните работническо-спортни игри на комуналните 
предприятия от СЧГ. В игрите участваха и 25 работници от 
димитровградския "Комуналац”, които се състезаваха 
няколко спортни дисциплини. Участниците се състезаваха

в

и в някои трудови дисциплини, като монтаж на водомер и 
др. Освен от СЧГ участваха и комуналци от Република 
Сръбска, Македония и Гърция. Д.С.

Д.С.
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Погребани са труповете на двамата старци от с. Бачево

прабаба, стрина, етърва и вуйна
ЮЛА (ТАСЕВА) СТАМЕНКОВА 
(1917-1990)
от с. Режипци (България), 
живяла в с. Бистър и във Върбас

На 9 октомври 2004 г. се навършва ЕДНА ГО- 
ДИНА от смъртта па милия ии баща, свекър, тъст, . Ч. 
дядо, прадядо, девер, чичо и вуйчо

Истината се очаква от 

белградски специалисти
%р§ш I :

Труповете на Васил и Люба Георгиеви, жн , ,
тели на крайграничното село Бачево, които в *' , 0 ‘ *
началото на миналата седмица бяха намерени Ш^ ,
в необитаема къща, са погребани минал п 1 4 _ ^
сряда на селските гробища. По този начин са ;
намерили спокойствие тленните останки на ^ ^
старците, но все още не е известно дали те са . йч

■!;

«е

КИРИЛ СТАМЕНКОВ 
(1919-2003)
от с. Бистър, живял във Въроас

състои на 2 октомври 
гробище във Върбас.

Годишният помен ще се 
2004 г. в 10 часа на новото 
Каним близките и приятелите да ни придружат.

Изминалите години не могат да заличат вашата 
доброта, скромност, честност и благородство, 
както и нашата болка за вас, мили родители! Бла
годарим ии за любовта, която ни дарявахте.

«
-■|р; ш

-

г: "'Ч-

Спийте спокойно вечния си сън!
Ойечаленч:
син Георги с фамилията си ош Вийава и Айдовшчина (Словения), 
син Петър с фамилията си от Върбас и Субошииа, дъщеря1_ 
Нишка с фамилията си ош Върбас и фамилиите: Поиови ош 
Върбас, Стойкови ош Бистър, Лесковаи и Белград, Иованчеви ош 
Лесковаи, Раагат ош Цюрих (Швейцария), Кнежеви ош Цюрих, _ 
Милевски ош Скойие, Пейчеви ош Бечмен (Белград), Иовановиош 
Крива Паланка (Македония), Николич ош Вранска баня и иялаиш 
фамилия Тасеви ош България

г,,' - А Варелите, в които се предполага, че са запалени 
телата на родителите на Георги

М син Георги Георгиев (53), дългогодишен про- 
ЯУ давач в димитровградската фирма "Пекара 
ъЯ Според неговите думи родителите му са умре- 

ли по естествен начин, а той не ги е погребал, 
но запалил труповете им в метални бурета, а 
след това ги оставил в необитаемата им стара 
къща в края на селото!?

Истината ще се знае когато от Белград при
стигнат резултатите. По делото ще решава 
Окръжният съд в Пирот. Доколкото се до
каже. че двамата бачевчани са убити, според 
Наказателния закон на Сърбия виновникът 
за смъртта им ще бъде наказан със затвор от 
10 до 40 години.

Къщата на Георги Георгиев, в която са намерени 
родителите му

убити, или ги е сполетяла естествена смърт. 
Това ще остане загадка все докато специа
листи от Белград не кажат думата си. Те офи
циално трябва да потвърдят дали намерените 
трупове са тленните останки именно на 
84-годишните съпрузи Люба и Васил, както и 
това дали някой друг е виновен за смъртта им. 

Засега в арест е задържан единородният им

. . Л
Възпоменание

а. §4.;

\.'-Г
ДИМИТРОВИ

АСЕН 
(1910 -1984) :ь.

Б.Д.
ЗАНКА 

(1910 - 1999)
от Желюша

Мусул

Убита вълчица ВЕНЕТА 
МАРЯНСКИ 
(1938 -1986) 

от Враня
Ще ви помним винаги с обш 

и признателност!Тодор Тодоров от село Мусул преди ня
колко дни убил вълчица, тежка около 50 ки
лограма. Ловецът я дал на Стойне Борисов, 
който я закарал с джип в ловното дружество 
“Сокол“ в Босилеград.

Вашите дена

ВъзпоменаниеТова е още едно доказателство, че тези 
хищници не престават да върлуват в Боси-

П.Р.

На 26 септември 2004 година (неделя) се навър
шват ТРИ ТЪЖНИ и ТЕЖКИ ГОДИНИ от тра
гичната смърт на нашия мил и иепрежалнм син, 
съпруг, баща, брат, шурей и вуйчо
СЛАВКО СТОИМЕНОВ

леградско.

* Сьста&ял: Драган Петров
1 (1968 - 2001)

от Босилеград
Водоравно: 1. Машина-човек. 5. Ог
рада и подпора на балкон, стълби и 
др. 11. Фабрика за хладилници от 15 
Цетине. 12. Някогашни писалки, 
направени от тръстика. 13. Бобан 
Истатков. 14. Демократична опо
зиция на Сърбия (съкр.). 15. Бъл
гарско женско име. 16. Телефон 
(съкр.). 17. Олгица Рангслова. 18. ^ 
Вид музикално произведение за ^ 
един или два инструмента. 19. Раз- 2з 
мекната пръст. 20. Морски раз
бойници. 21. Вид театрално пред
ставление. 23. Политическа партия 26 
в Сърбия (съкр.). 25. Българско же
нско име. 26. Проста конска кола за 
пътници и товар. 27. Феодална дво- 29 
ря нека титла в Западна Европа. 29. 
Словенски крайморски град. 30. 32 
Съд за течности (мн.ч.). 31. Мириз- 

(сръб.). 32. Ката ри на Андреева.
34. Авто-знак за Ниш. 35. Унгарско 35 
мъжко име. 36. Град в Източна Сър
бия. 37. Футболен отбор от Люб
ляна. 38. Южен плод (мн.ч.).

Времето без теб пи е изпълнено с тъга и огромна мъка. Не можем 
да те върнем, но винаги ще помним и зачитаме твоя достоен живот! 

Почивай в мир! С много обич и тъга се прекланяме дълбоко пред
паметта ти!

ОПсчалснн: майка Борка, баща Иван, съйруига Сунчтщ, дъщеря 
Сандра, син Пован, сестра Бера, зет Грчгор и сесшричник Бинко, 
както и многобройни роднини и Приятели в страната и в 
чужбина

На 22 септември 2004 г. се навършиха 25 ГО
ДИНИ от смъртта па нашия незабравим

ЙОВАН ВИДЕНОВИЧ - ИВАН МИРЧЕВ
С дълбока обич и благодарност се прекланяме 

пред светлата му памет!
ма

Неговите най-близки

Решение на кръстословица 
211 - Водоравно:___________ 1Отвесно: 1. Комунистически рево- има еднакво значение с друга дума. 

люциоиер (Чолакови ч). 2. Сграда за 19. Легендарна гръцка оперна пс- 
едър добитък. 3. Който е без обувки, вица. 21. Някога у русите - дпо- ^ Коров. 5. Осил. 8. Чек. 11. Ака. 
4. 15 и 5 буква. 5. Дворец, замък ряпин, земевладелец (мн.ч.). 22. Равин. 14. Сила. 15. МА. 16. 
(мн.ч.). 6. Отбрано общество Тюркско племе. 24. Политура. 26. Сенат. 17. Мери. 18. Педал. 19.
(мн.ч.), 7. Известна Българска фолк Повредена тъкан па живо тяло. 28. Савана. 21. Милен. 22. "Марск", 
певица. 8. Притежава. 9. Името на филм на Сърджап Драгосвич. 29. 23. Корен. 24. Кумир. 25. Да. 26.
актьора Марвин. 10. Английско мъ- Пиршество, угощение. 31. Женско Арон. 27. Солни. 28. Кир. 29. Рат. 
жко име. 12. Изкуствен воден пот име, 32. Яздитио животно. 33. Г1ър- зц. Самар. 31. Пори. 32, АВ. 33. 
(мн.ч.). 13. Отличителен знак. 15. вата нота. 35. 2 и 9 буква. 36. Името Комат. 34. Гомел. 35. Таратор. 36. 
Роман на Добриця Чосич. 16. Сто- на актрисата Дерек. Мароко,
лицата на Латвия. 18, Дума, която

“1Тъжен помен
На 23 септември 2004 г. се навърши ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на нашия мил баща и съпруг
СПАС ИЛИЕВ-Стоян 
от Бслеш

Щастливи сме, че те имахме.
Опечалени: съПруТа Милена, син Бошко, дъщеря 
Венета, зеШДра1ан и внук Милан.

п
■у

г
г*-
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«Манчин рабущ.,ВШш . &Наздравица { йеш, я мислим че доче-— Дедо, ючера бейо на Люлю и видо не- 
човеци размерую бърдото, буше каш по новият пут икикви

некикве дупкье със сонде и кига гьи пита 
хсво прайе, они ми рекоше да че прайе 
автопут. А ти, дедо, све ти се лъжа чи- 

веруйеше, дека че прайе 
пут! — зачепи ме унукат йоще от

Т \ у{У тебе с таксе да одвезем до 
Ниш!

— Чул те Господ , сине! Ама има йоще 
ли дека Цариброд че

БРАТСТВО, бъди ми здраво-живо, 
карай напред със знамето народно, 
бъди безстрашно и игриво 
и почитай словото свободно.

БРАТСТВО наше, на човече всяко 
давай думата и вдъхвай сила, 
бори се за бял хляб и мляко, 
за школа наша и култура мила.

БРАТСТВО, море, за цяла вселена 
нека пишат там перата големи, 
а ти гледай нашата ливада зелена 
общини родни и нашите теми!

нехцо. Не видиш
автопутища кико с кльехци, иедън 

от юг, друг от север, а нийе вътре да му 
мислимо кико че гълтамо смрадовете на

неше и не ти се 
нов
вратата.

— Лошо си разбрал, сине, немаш време 
да чуйеш кво оратим...

— Пак ли кико мачкуту нема да паднеш 
по гьрбину?!

— Я автопутат може и да съм споменул, 
ама дебело негодува за бързуту линию и 
плакат що требеше за половин час да 
дойде от Ниш. Ужкьим бърза линия, а еве 
влачи се кико пужель неколко године. И 
нейе сал това: кажи ми колко године су 
ни ульулкували с влаковете? Ти знайеш 
дека я не могу да путуйем с автобус, па 
еве две-три године не могу да отидем до 
Ниш да видим унучкьете...

— Ама, дедо, линията се прайи...
— Прайи се, сине, прайи се. Ама кига че 

се напрайи йедва ли некой знайе. Па тия 
от общинуту нема да излезну пред народ 
да кажу куде йе запело и защо йе запело, 
ама ньи возе таксетия до Белград, а що се 
мучи народ без влак, секьираю се колко 
за ланскьият снег.А я, дедин, не знам да
ли че доживейем пак да седнем у влак...

— Айде—айде, дедо, немой да баксузу-

вате с

тежкьите камиони и на онея веригье от 
кола кига задърсте путищата...

— Кико па съга измисли кльехци, бре 
дедо?

Не съм гьи я измислил, дедин.
Измислили су гьи тия що решаваю куде 
че прайе путища. Кико 
баш им не пуца дека целият градчебуде 
1СИКО

ми се чини амаМарии Герии

у загон. Ама нийе кве смо овцеЗлободневна
това и заслужаваме.

— Е, дедо, дедо! Остаре, бре дедо,
све се прайи нао-Дневник на 

терорист в Русия
и не

разбра оти при нас 
пакьи. Даде Господ та затворише гума- 
руту иначе смрадове си имайомо и у 
загонат кико кажеш! А да те не подсечам

Ден 1. Хванахме заложници. Барикадирахме се. 
Пихме с всички.

Ден 2. Пак пихме с всички. За малко да умра.
Ден 3. Ударихме по няколко бири за махмурлука. 

Поискахме откуп: самолет и за всеки заложник по 
каса бира.

Ден 4. Властите дадоха каквото искахме. Изпихме 
пивото. Заложниците не искат да си тръгват. Трябва 
да продаваме оръжието, няма бира.

Ден 5. Дойдоха специалните части. Разменихме 
гранати за водка. Напихме се всички.

Ден 6. Цял ден търсихме къде сме забутали са
молета. Накрая го намерихме и го продадохме. Из
пихме парите.

Ден 7. Чакаме да дойде антитерористичната бри
гада. Обещаха да донесат още водка.

Ден 8. Снощи изпихме всичката водка. Сутринта 
ни беше лошо. Дойдоха медицински екипи. Доне
соха спирт. Леко подобрение.

Ден 9. Дойдоха някакви хора. Казаха, че са зало
жници. Нищо не носеха. Разменихме ги за водка.

Ден 10. Превзехме склада с гориво на летището. 
Керосинът има отвратителен вкус.

Ден 11. Не мога вече, аман от тоя керосин...
Ден 12. Исках да се предам. Не ме пуснаха. Зало

жниците казаха, че ще ме набият ако пак опитам да 
се предам. Пак пихме керосин.

Ден 13. Помощ! Някой да ме измъкне от тук!

за автобускуту, за мостевете, за улицете, 
за училището и най-вече за старуту чар- 
шию...

— Браво бе, дедин, ти кико све видиш и 
кико све разбираш, я се чудим защо на 
тия изборйе не се се яви да те изберу за 
кмета на Цариброд!

Манча

лЩ за пуританите

Топлес от цветя
Популярната американска актриса от 
по-младите поколения Дрю Баримур е 
използвала един от слънчевите дни в края 
на лятото, за да си направи топлес от цветя. 
И да позаварди някои от чувствителните си 
точки не от парещите слънчеви лъчи, а от 
нахалните мъжки погледи.
И в единия, и в другия случай резултатът е 
чудесен. Какво вдъхновение за мъжете, 
които умеят да мечтаят!Ттаи1Ш'1[Ш!Ш1У.!ГЦ

Много специалисти в Звонска баня
Тази година се навърши ЦЯЛ ВЕК от откри

ването на Звонска баня. Открил я е даскал Дил- 
беров. Оттогава до днешни дни тя се е прочула с 
лечебните си свойства. Между другото 
потвърждава и от факта, че от година на година в 
хотел ”Мир” и в частните вили идват все повече 
гости.

чай, който помага на мъжете да повдигнат 
мъжката си гордост. Стар билкар се хвали, че 
знае повече лековити билки от прочутия Туца- 
кович. Една госпожа откри фризьорски салон за 
кучета и котки. И даскал Йода не седи със 
скръстени ръце, а кръщава улици и сокаци! 
Улицата, на която живеят 6 вдовици, е нарекъл: 
"Улица на хубавите жени и грозните мъже”.

Най-голям новатор обаче е една дебела вдо
вица. Тя лекува овдовели, разведени и неженени 
мъже със специална терапия - съвместно къпане. 
А ако някому не помогне това, тя го къпе в река 
Ерма. Вече е къпала двама и сега нищо не ги боли.

М. Й.

това се

Собствениците на вилите'се конкурират 
токо, не само кой ще приеме повече гости, но и 
кой ще предложи по-интересни услуги

на банята. Един предлага мед за сър
цето. Друг се хвали, че само той знае

жес-

на посе
тителите

къде има
закопано злато. Една вражалица помага на млади 
невести да си имат бебе. Млада вдовица пък вари
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