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В неделя ще изберем председатели на общинитеСЧГ и светът

ще бъде гаранция успешно да ръководи местното самоуправ
ление и да направлява развитието на общината. Още повече, 

предвид разпоредбите от Закона за местното
За разлика от изборите па 19 септември, когато в нашите самоуправление, които му дават големи компетенции и пълно

общини нито един от кандидатите за председател не получи мощия. Освен всичко друго, неговата роля е изпълнителна, 
гласовете на над 50 на сто от гласоподавателите, на изборите в той представлява общината, председателства о щинския
неделя този ценз не е нужен и сигурно ще бъдат избрани съвет, който контролира работата на общинското управление,
кметове. Тъй като няма ценз, изборът ще стане и “без гла- изпълнява решенията на общинската скупщина, предлага ре- 
совете на мнозинството“ и ще е достатъчно един от двамата щения и други документи на ОС, съгласува работата на общи-

управление, предлага назначаването и освобождава- 
от длъжност на началници на това управление, взима

* Въпрос е обаче дали тези малки „богове,, ще са по 
мярката на хората. Единственият начин да не се каем е 
да излезнем масово на изборите

*Вук Драшкович: От нашето сътруд
ничество с Хагския трибунал зави
си какво ще бъде окончателното ре
шение за Косово и Метохия

като се имат
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кандидати, получили най-много гласове в първия кръг, да 
спечели само един глас повече.
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нето

На предишните избори излязохме сравнително малко на различни решения... 
брой. Сега обаче се налага да направим това масово. Не Колко са големи пълномощията на общинския кмет по- 
толкова заради избора на кмета, понеже той ще бъде избран и казва и фактът, че той е главният “ключар“ на общинската 
без "'нашите гласове”, а заради - нас. Защо? хазна. Всъщност той ще решава как, колко и за кои цели ще се

Поради простата причина, че в сегашните условия изобщо ползват парите на народа. Това е още една причина повече да 
не е все едно кой ще застане зад кормилото на общината, излезнем на избирателните места и да гласуваме за кандидата, 

| Затова се налага да изберем кмет, който с досегашните си който ще води сметка и за нашите пари.
I ! резултати, умствените и организационните си способности
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Вук Драшкович

твърди сроков^в^оит^властитеТсърбия I Общинските отбори на ДС, Г17 плюс и ПСС съобщиха 
Р ’ Р 1 имената на своите отборници в Общинската скупщина в

трябва да изпълнят задълженията си към Босилеград.
Хагския трибунал. Тези срокове ще бъдат :
съобщенити още утре, когато в Белград при- | тав на местния парламент са Глигор Григоров, строителен

инжинер от Босилеград; Методи Чипев, директор на основ
ното училище в Босилеград; Горан Петков, земеделец от 

~ , Бистър; Мирияна Цветанова, педиатър от Босилеград; Вои-
по военните престъпления Пиер Ришар | слав Божилов, инжинер по компютърна техника от Боси- 
Проспер. Това заяви във вторник външният | леград и Емил Пейчев, ветеринарен лекар от Радичевци. 
министър на Сърбия и Черна гора Вук Дра- \ Председателят на Общинският отбор па партията Миле 
шкович. ! Миленов заяви, че отборниците на ДС ще се борят за инте

ресите на всички граждани в общината. Всеки месец те ще 
отиват в селата и в преки контакти с меегиото население ще 
се запознават с проблемите им, с които след това ще запоз- 

от сътрудничеството на СЧГ и Сърбия с нават Скупщината и ще предлагат съответни решения. 
Трибунала в Хага зависи какво ще бъде 
окончателното решение за Косово и Мето
хия. Той допълни, че в Нюйорк е запознат 
със становището на Контактната група, че 
до средата на идната година, когато трябва 
да започнат преговорите за статута на Ко
сово, непременно трябва да бъдат създадени 
услови за завръщането на всички сърби и 
неалбанци в покрайнината, да бъдат обнове
ни всички запалени къщи и храмове и да се

Представители на Демократичната партия в новия със-

стигнат американският държавен подсекре
тар Марк Гросман и специалният пратеник \

На пресконференция в седалището на 
ООН Драшкович още веднъж подчерта, че

Председателят на ОО на Г 17 плюс Божидар Иванов, 
съобщи, че отборници на тази партия в Общинската скуп- И Г| |Ш ^
щина ще са Невенка Костадинова, гимназиален учител по § 1 И ДДуД рЦ И |Л|р| 0>С1 11
химия, и Миряна Ангелова, икономически техник, и двете | [|
от Босилеград. В рамките на предизборната ^ —

.•гййяк:' У? Б?>Л91.първа й втора на нашата листа, -.юни Иванов. л партия съпругата на ■, I ^ V \^у цг\\
Движението "Силата на Съроии” (ПСС) ще бъде преде- уоития премиер на Сърбия

г-жа Ружица Джинджич Български -
задължителен
факултативно

тавено в ОС от първия и третия човек на кандидатската 
листа - Сладжан Миланов, строителен техник, и Тиме Тра- посети на 27 септември

Димитровград. IIйков, машинен инжинер, и двамата от Босилеград. ■Х

постигне европейско ниво в защитата на жи
вота и правата на сърбите.

- Преди този срок обаче трябва да бъдат 
проведени, избори и властта да бъде преда
дена на покрайнинските органи. Затова 
международната общност недвусмислено и 
единодушно призовава президента на Сър
бия Борис Тадич и премиера Воислав Кощу- 
ница да приканят сърбите към участие в 
покрайнинските избори - каза Драшкович и 
Допълни, че световните дипломати са се съг
ласили въпросът за статута на Косово да 
бъде уреден единствено в границите на СЧГ.

- Светът каза думата си и аз имам задъл
жението да предада това на нашите държа
ви органи. Надявам се, че и властите в Сър
бия ще вземат отговорни решения и ще съо
бщят на народа истината, колкото и тежка 
Дв е тя - подчерта накрая министърът па 
външните работи на Сърбия и Черна гора 
Вук Драшкович.

(Стр. 3)п.л.р.

Пред балотажа за 
кметове на общините 1
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КИЦ "Цариброд" в Босилеград:
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Димитровград швширарш
с българския ваме трябва да се ангажира най- 

език в училищата в Димитров- много Националният съвет на 
град и Босилеград
бъдат решени, въпреки че про- вото като цяло.

ги е

Проблемите

никак да малцинството, както и малциист-
В редакцията на "Братство се получи съобщение на босилеградския филиал на КИЦ 
"Цариброд" по въпроса за положението на българския език в малцинствените училища. В 
съобщението се казва:

Когато става дума за езика, несветното министерство 
"решило", определяйки два часа може да се пренебрегне фактът, 
седмично! В основното училище че ако не повече, поне по един 
той е задължителен предмет в ученик всяка година има диплом- 
първи и втори клас, а белешката на работа по български език. 
по български се включва в Въпрос е валиден ли е зрелостпи- 
общия успех на учениците които ят испит, ако езикът се изучава 
са се съгласили да го изучават, факултативно? И как ще се нау- 
Ученнците от трети до осми клас чи добре един език, макар и да е 
продължават да го учат факул- майчин па мнозинство от учени- 
тативио, което ще рече че беле
жката по български не се зачита.

ШШЖШШЩШщ.
те намалиха часовете по български щния съвет на ОУ Георги Димит- да обслужва великосръбската на- 

в основновното училище в Бо- ров” в Босилеград, с което той иска ционалистическа политика, която 
силеград и не му признаха статут на републиканското просветно минис- има за цел да го съроизира. 1ази 
майчин език. КИЦ "Цариброд” в терсгво, Националният съвет на политика, освен че е вредна за мал- 
Босилеград смята, че това решение българите в Сърбия и Черна гора и цинството и както показва ситуа- 
е грубо нарушение па Рамковата ОС в Босилеград да вземат необ- цията с другите малцинства в Сър- 
конвенция на Съвета па Европа за ходимите решение и от учебната бия, води до нарастване на етничес-

----- ' кото напрежение, е вредна и за це
лия сръбски народ, защото го отда
лечава от изискванията за членство 
в ЕС, без което не може да се пос
тигне политическа стабилност и да 
се проведат икономическите рефо
рми в Сърбия.

КИЦ ^Цариброд” остро протес
тира и против малодушието на На
ционалния съвет на българите, мес
тните органи на властта в Босилег
рад и Цариброд, политическите 
партии и някои неправителствени 
организации, които с мълчаливо 
съгласие по^^ещнаxа това поредно 
грубо посегателство срещу нашата 
национална идентичност и по този 
начин се поставиха в ролята па про
водници на асимилаторската поли
тика. Ако в Националния съвет 
имаше хора с достойнство, те коле
ктивно трябваше да си подадат ос
тавки в знак на протест.

КИЦ "Цариброд” в Босилеград 
протестира и против мълчанието и 
бездействието на българската дип
ломация, която не защити правата и 
интересите на българското мал
цинство както това правят другите 
държави, като например Унгария. 
Посещенията на българския прези
дент Първанов, премиера Сакско- 
бургготски и срещите на външните 
министри Соломон Паси и Вук Дра- 
шкович в Белград и София завър
шиха с официални изявления, че 
"отношенията между двете страни 
никога не са били по-добри”. На 
фона на тези дипломатически изяв
ления, положението на българско
то малцинство никога не е било по- 
лошо, но то не беше тема на раз
говорите на високо равнище. Пра
вата на българското малцинство 
отново бяха пожертвани в името на 
някакви "висши държавни интере
си” и предадени от държавата ма
йка, демократичните сили в Сърбия 
и неговите малцинствени организа
ции и политически водачи.

Имайки предвид всичко това и 
изхождайки от тежкото социално- 
икономическо положение на бъл
гарското малцинство, високата без
работица, нарушаването на чове
шките и малцинствени права и реа
лната опасност от поява и нараст
ване на етническото напрежение, 
КИЦ "Цариброд в Босилеград отп
равя призив към най-високите дър
жавни представители на България 
и Сърбия и Черна гора да обединят 
усилията си за цялостно решаване 
на проблемите на българското мал
цинство, касаещи неговата нацио
нална идентичност и икономичес
кото и политическо развитие, 
терес на съвременните европейски 
ценности, мира и стабилността в ре
гиона и изграждането на стабилни и 
честни сръбско-български отноше
ния.

език

ците, ако не е задължителен и 
ако бележката по този предмет 

когато се изчислява общият ус- не "влиза" в общия успех па уче- 
пех на ученика!?

Положението в гимназията е 
също. Тихомлъком е прието вси
чки ученици да учат български 
два часа. дори и тези, които идват 
от съседните градове в туристи
ческата паралелка. Но п тук 
оценката не влиза в общия успех.
Трябва да се изтъкне че въпреки 
всичко в гимназията няма съпро
тива срещу изучаването ма бъл
гарски, за което гимназизистите 
заслужават всяка похвала. Това е 
и разбираемо, защото българс
кият е майчин език на голямо 
мнозинство от гимназистите. Ос
вен това те разбраха, че за да 
следват в България (тази възмо
жност предпочитат повече от 
половината зрелостници), е нео
бходимо да познават солидно 
езика. Дори и "туристите” трябва 
да го знаят, тъй като е устано
вено конкретно сътрудничество 
със специализирани училища по
гостилничарство и туризъм в 
България.

Това, че българският няма 
статут на е майчин език е твърде 
болезнен въпрос, за чието реша-

Жежка бележка

№ ВДИГНЕМ МВРНИКЛЕдна
паралелка 
по-малко в 
първи клас

Нашите днешни лидери на партии, неправи- ното не искам да кажа, че поддържам бламирано- 
телствени сдружения и различни дружества в сво- то "експериментално двуезичие” (през времето 
ите програмни речи, изявления, разисквания на репресивния титоизъм), което се превърна на 
между другото много шумно се застъпват (това практика в едноезичие за сметка на българския 

не е рпсковно както някога!) за "училищно език и допълнителните програми по българска 
обучение на български език”! Хубаво като поли- история, география и музика. И къде сега? Какво 
тически лозунг, още по-хубаво като патриотична да се прави? 
изява, но никой не разработва тази идея. Струва 
ми се, че в дадения момент тя е нереална. Защо?

По решение на Министерството 
ма просветата на Сърбия в първи 
клас на основните училища не мо
же да има по-малко от 25 ученици в 
една паралелка. По силата на това 
решение в основното училище в 
Димитровград броят на паралел
ките е намален от 4 на три . Сега 79 
първолаци са разпределени по 26 в 
две и 27 в една паралелка.

Както изтъкват в училището, 
това решение е било оповестено, но 
в началото на годината те все пак са 
сформирали 4 паралелки. Сега де
цата са разпределени в три пара
лелки, което може би за някои деца 
представлява притеснение с оглед 
на факта, че десетина дни са били 
при една даскалица, а сега трябва да 
бъдат при друга. Но малките деца 
бързо свикват с такива промени. За 
щастие намаленият брой паралел
ки поне засега не предизвика изли
шък от начални учители, изтъкват 
в училището.

Що се отнася до името на основ
ното училище в Димитровград въп
росът не е повдиган на заседанията 
на училищните органи, тъй като в 
началото на учебната година има 
"по-важни” въпроси.

сега

Смятам, че трябва да се търси "трето”, ново 
решение за въпроса в духа на днешното време и 

Първо, ние днес нямаме компактно българско деишната ни европейска перспектива. ДА ВДИГ- 
население от над 50 000 души, както беше през НЕМ МЕРНИКА! Да създадем тук 
1945 година и по-късно! Второ, ние вече нямаме

училище за
утрешния ден: не "едноезично”, не "двуезично” 

силни и многолюдни села както някога (Славния, ами - ТРИЕЗИЧНО! Български 
Звоици, Каменица, Божица, Клисура, Поганово, майчин, сръбски - 
Любата, Извор.... Трето, измряха нашите бащи и

език
като държавен и английски 

като език международен. Евентуално немски или 
деди, завършили българско начално училище в френски! Това училище да има финансова и прог- 
българска държава. Четвърто, нашите сънарод- рампа подкрепа от България, Сърбия и от дър- 
иици днес живеят в различни общини, пък и раз- жавата (държавите), чийто език ще бъде - трети! 
лично се декларират - като българи, шопи, югос- Такова учебно заведение (колеж, гимназия - не 
лавяни, сърби, неопределени С оглед на казаното е важно как ще се нарича) трябва да има добре 
(и премълчаното) горещата кампания на някои подготвени и добре платени учители Трябва да 
деятели (политически, просветни и други) за има интернат с добри възпитатели и организа

тори на спортни и културни прояви! В него да се 
се вземе кат0 Учат Дедя, родени между София и Ниш след като 

голяма цел, защото положението днес е друго, минат през приемен изпит

СЪЩ°’ Т ПР6ЧКИ ” °Т политически Когат° <* пусне в действие новата автомобил- 
характер. И да не забравяме основното: тогава- на магистрала, дано се пусне в действие 
.шното едноезичие поддържаха и двете държа- магистрално училище в Цариброд1 
ви - и като идея, и с кадри, и финансово. С каза-

като

в ин-
връщане към някогашното "българско едноези
чие в училищата ни” не може да

(Бележка: Съобщението е йод- 
Писал Председателят на КИЦ На' 
риброд” в Босилеград Иван Нико
лов).

и ендо

А.Т. Марии Младенов
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Пред втория тур на кметските избориДимитровград

Пълно обединение на;
демократичните сили

И за балотажа бюлетините ще бъдат двуезични - 
български и на сърбски език

ОИК провежда необходимите технически подготовки за Успе1™° 
провеждане на втория тур на изборите за кмет на общината които 
ще се проведе на 3 октомври тази година. На балотажа ще у 
Владимир Захариев (ДСС) и Миле Миленов - Мими (ДС). В първия 
тур Захариев спечели 2264 гласа (46,73%), докато за Миленов гла- 
суваха 924 гласоподаватели (19,08%).

Право да гласуват ще имат 8940 пълнолетни граждани в о щи 
пата. Броят на гласоподавателите може да се промени, понеже въз 

решение на Общинския съд в Босилеград все още могат да 
се извършат изменения в избирателния списък.

И ма втория тур гражданите ще могат да гласуват на 31 изби-
останалите 25 са в

г ДХСС, Г—17 плюс, Движението 
"Силата на Сърбия’’ (ПСС) и не
зависимият
Христов-Хърли изразиха едино
душната си подкрепа за кандидата 
на ДС д-р Веселим Величков и 
поканиха членовете на своите 
партии да гласуват за него на 3 
октомври. Взимайки думата, кан
дидатът. на всички демократични 
сили за председател на общината 
изтъкна:

"Демократичната опция е цел
та, към която всички стремим и тя 
ще мотивира не само нас тук, но и 

НВ нашите съграждани да направим 
най-после нещо за нашия град, за

кандидат Зоран

ми Ш
Вп■

V
основа на

;•
ЯИ® 1

У" рателни пункта - 4 в града, 2 в Райчиловци, а•у.

ед'- селата.
В разширения състав на Общинската избирателна комисия са 

представителите на двамата кандидат-председатели, а 
изборите ще бъдат контролирани и от по един член и заместник,

кандидати. Работата на ОИК ще

включени иНа втория тур за кметския пост. който ще се 
проведе на 3 октомври, на политическата сцена в 
Димитровград ясно се очертаха два противополо- досега водехме
жни блока. В първия са партиите, които подкрепят окончателно прави обрат в политическия 
кандидата на Демократическата партия д-р Весе- на нашия град. Тази среща говори за това, че 
лин Величков, а във втория - силите, подкрепящи 
неговия противкандидат от Съюза на граждани враждата носи само вреда на всички ни. 
"Цариброд” Емил Соколов. * Председателят на ОО на ДС Зоран Петров

На среща с местните журналисти в помещения- съобщи, че и кметският кандидат от СПО, който 
та на ДС представителите на ДС, ДСС, ДСБЮ-- не присъства на пресконференцията, също е изра

зил подкрепата си за д-р Величков, но официа- 
ЦВ лното решение трябва да вземе Общинският отбор 
13 на партията. Петров изрази надежда, че това ще 
ЙВ стане, тъй като и за СПО има място в блока на 

демократичните сили, и отправи интересно посла- 
ъя ние към избирателите, както и към другия участ- 

ник във втория тур : "Имайки предвид всичко 
Щш онова, което бе чуто по време на предизборната 
X кампания (надявам се, че всичко е било казано 
I — искрено), очаквам и г-н Емил Соколов да покани 

своите избиратели да гласуват за нашия кандидат 
Ле в интерес на гражданите на Димитровград и на 

самия Димитровград.”
След като изтъкна, че д-р Веселим Величков е 

единственият кандидат на демократичните сили и 
■ | на 70% от избирателите, д-р Ангел Йосифов, но

сител на листата на ДСБЮ-ДХСС, между другото 
каза: "И занапред ние ще запазим спокойствие 
както и досега, но подчертавам, че няма да минат 
агитациите от рода на среднощните посещения 
при хората и предлагането на определени неща. 
Съвсем е ясно, че така не се спечелват гласовете 
на хората. Те не се купуват и с прибързано ас
фалтиране на една улйца в Белсш броени дни пре
ди втория тур. Защо досега не го направиха? При
зовавам гражданите да не се хващат в този капан, а 
да излезиат масово на втория тур и да гласуват за 
демократичния кандидат д-р Веса Величков, за да 
измъкнем града от тежкото положение.”

Нека да добавим и факт-, че димитровградските 
радикали поканиха член •те на партията си да 
гласува по съвест.

да го измъкнем от мъртвилото, в 
което се намира. Бих напомнил, че мие всички 

положителна кампания, която 
живот

които са предложени от самите 
бъде наблюдавана и от представител на ЦЕСИД.

Претендентите за кметското кресло са подредени по азбучния ред 
на фамилните им имена, така че под номер 1 на бюлетините е Влади
мир Захариев - ДСС Воислав Кощуница, а под номер 2 Миле Миле
нов Мими - ДС Борис Тадич.

И този път избирателните пунктове ще бъдат открити от 7 до 20
П.Л.Р.

можем и да се договорим помежду си, защото

часа.

За кметския пост в Сурдулица ще се 
надпреварват кандидатите на СРС и на ГГ

Лекар против инженер
В Сурдулишка община в не- 44 избирателни места.

Засега никой със сигурност неделя за кмет ще се надпреварват 
д-р Станислав Момчилович, гн- може да каже дали и кои коали- 
неколог в тукашния Здравен цен- ции и партии ще окажат доверие 
тър, и Александър Петровнч, на Момчилович ( освен СРС. раз- 
дипломиран машинен инжинер и бира се), а кои на Петровнч. Още 
директор на сервиза на “Заета- не е известно и кон партии и 
ва“. Първият е кандидат на граждански групи ще правят коа- 
Сръбската радикална партия, а лицни, нито пък кой ще формира 
вторият на Група граждани “ местната власт. Коалиции са 
Сдружение за Сурдулица и окол- необходими, понеже пито една 
ността й - Александър Петро- партия и ГГ няма мнозинство 
вич- Саша“. На изборите на 19 Общинската скупщина. В 
септември, когато към кметския пия парламент, който има 35 
пост се стремяха 12 души, Мом- места, отборннцн имат СГС - 10, 

гласа СПС - 5, по четири вкараха ДСС, 
(32,35 %от гласувалите), а Пот- Движението “Силата на Сърбия" 
рович 1299 ( 12,99%). и ГГ “Движение за Сурдулица и

Председателят па Общинска- околността й- Александър Пет- 
1а избирателна комисия Драшко рович - Саша ", по три спечелиха 
Петров казва, че са завършили коалицията ДС, Г 17 плюс и СПО, 
всички технически подготовки за както и ГГ “Село-град- Драган’ 
успешно провеждане на балота- Динчнч“, докато по един отбор- 
жа. В избирателните списъци са пик имат НС и ГГ “За Сурдулица 
включени 17 981 пълнолетни - Момчнло Богдановнч“, 
граждани, които ще гласуват па

гужица Джинджич 
посети Димитровград в

мест-

В рамките на предизборната активност на Демок
ратическата партия съпругата на убития премиер 
на Сърбия г-жа Ружица Джинджич посети на 27 
септември Димитровград.
В качеството на председател на 
неправителствената организация "Първо децата" 
г жа Джинджич разгледа помещенията на 
детската градина в Димитровград и в с. Желюша. 
На трите обекта тя дари по касетофон.
По време на посещението си в помещенията на ДС 
Ружица Джинджич бе посрещната от 
председателя на Общинския отбор на партията 
Зоран Петров и от кандидата за кмет д-р Веселин 
Величков.

чилович спечели 3235

А.Т. В.Б.

Анкета брод ще подкрепят предимно д-р Веселин 
Величков. Той е честен човек, който па нас, 
жителите на общината, ще осигури бъдеще. 
Ако искат да живеят добре, избирателите би 
трябвало да гласуват за него.

Зоран Петров, безработен: Би трябвало да 
победи Емил Соколов. От новата власт и от 
новия председател на общината очаквам да 
фокусират вниманието си върху стопанските 
проблеми, да помогнат дЬ се съживи производ
ството в ГИД, "Свобода” и други фирми. Наро
дът да не се мъчи, занимавайки се с контраба- 

Сишко Андреев, завеждаш, младежката Нда па цигари.. 
кооперация "Пирот": Доколкото се стигне Тома Марков, Пазач в Пощата: В момента не 
До истинско обединяване на демократични- бих могъл да определя победителя. Борбата ще 
ге сили, би трябвало да победи д-р Веселин бъде неизвестна. Що се отнася до въпроса 
Величков. От хората в новата власт очак- какво очаквам от новия председател и повия 
вам занапред да пренебрегнат личните си общински парламент, също не бих могъл да 
интереси и да насочат вниманието си пре- дам конкретен отговор. Много трудно ще бъде 
димно към жизнените интереси на общи- за всички, които поемат кормилото па общи
ната ии. пата. Ще бъде трудно да се направи нещо

Стефан Геор2иев—Гири, безработен: позитивно в тази среда.
Мисля, че на балотажа гражданите на Цари-

Колко струва гласът 

на избирателя?
Пред балотажа за кмет на Димитровград из града се носи мълва, че агитатопп 

от кандидатите (очевидно с по-малки шансове) посещават къщите в късните 
часове и се опитват да купуват гласове за своя кандидат

години. Тъй кат ™бюТ;:;Ге°*“к™;ГоТие'И,™ ТРУМе™Р”
Агитаторите дават бюлетина, па която предварително е гласттио > У ФплшиФпНнрат. 
От гласоподавателя се търси да пусне и ЯстГ ""Г кандидат,
място да даде след избори',, като

дребни пари да си „родадат дори душата па дявола, без дв м слят за настоян е ч, и
..... ...........................

(0)щЩ!&Величков или 

Соколов?
на един 

вечерниКой ще победи в балотажа и какво 
очаквате от новия председател на 
общината и от новия състав на ОС? па

същия начин,

Б.Д.
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На 27 септември бе открит Международният 
технически панаир в Пловдив____________Вечните песни на България Участват 2879производители от 43 страни

"Върви народе, възродени”, сред „
България са намерили място и 'Де е България , Гих 
бял Дунав”, "Вятър ечи, Балкан стене”, ”Край Бос
фора’, "Хубава си моя горо”, ”Велик е нашият во-
“.... ” и др. Създателите на диска са предпочели да
_____ ; оригиналните записи на песните без да ги про
менят. В музикалния носител се съдържа и инфор
мация за всяка една от песните.

”Тази информация съставлява наистина историята 
По-добре да я четем и да я знаем, отколкото да я 

трием. Затова се надяваме този диск да бъде полезен - 
каза още Кошлуков. "Замисляме и издаване на диск, 
който да съдържа вечните детски песни” - допълни 
още лидерът на "Новото време”.

вечните песни наЧаст от инициативата "Бъди БГ” е издаването 
компактдиск "Вечните песни на България" от партия 
"Новото време”.

"По този начин ние се опитваме да запазим машата 
култура и традиции, да ги развием и насърчим. Това, 
което ще ни представи в Европейския съюз е бъл
гарската култура” - каза председателят на партия "Но
вото време" Емил Кошлуков.

Това е малка част от цялостната визия на партията 
за съхранението и развитието на българската култура.

"Новото време'’ е успяло да прехвърли на диги
тален носител около 100 български песни, включи
телно и детски. Дискът се разпространява безплатно. 
Запазено е автентичното звучение на песните от 50-та 
година на миналия век. Освен химна на България и

на

ИМ ИК
запазят

*Лидия Шулева: Доколкото панаирът е витрина на 
икономиката ни, можем да кажем, че днес тя е много 
по-внушителна и модерна

Министърът на икономиката Лидия Шулева откри в понеделник 
60-ото издание на Международния технически панаир в Пловдив. 
Тази година па Пловдивския панаир участват 2879 фирми от общо 43

пи.

страни.
- Доколкото панаирът е витрина на икономиката ни, можем да 

че днес тя е много по-внушителна и модерна, защотоКрай Казанлък кажем,
бизнесът се развива в стабилна и перспективна икономическа среда,

много по-добри и защотоОткрит древен град на траките защото условията за инвестиции са 
страната ни извоюва мястото си па сигурен и стабилен партньор на 

Европа, подчерта в словото си при откриването Лидиякартата на 
Шулева.

Както изтъкна министър Шулева, за първи път панаирът има 
партньор в организирането на изложението - Чешката Република, а 
това е следствие от засиления интерес за сътрудничество между 
българските и чешките фирми.

Международният пловдивски панаир продължава до 2 октомври.

* За древния град се знаело от починалия полски учен Мечист Доморадски. Сега се 
екип полски арехолози, водени от съпругата му. Разкопките ще започнат вероятно до месец.

Шипка.
Китов обяви, че главата е изра

ботена от античния майстор Фидий 
или най-малко от негов ученик. Ле-

очаква

гендарният древногръцки скулптор 
е изваял едно от седемте чудеса на 
античния свят - статуята на Зевс в 
Олимпия, която е и единствената в 
списъка, създадена от един-единст- 
вен човек. Намерената до Шипка 
статуя е била отлята в добре съо
ръжена работилница в древна Ати
на по поръчка па тракийски цар. 
Най-вероятно е била част от по-го- 
ляма композиция, подобна па отк
ритата ловна сцена край село Ме- 
зек.

Поредна археологическа сенза
ция беше обявена в Казанлък. В 
съседство с останалия под водите 
на язовир "Копринка” Севтополис 
археолози са локализирали друг 
древен град на траките. Предполага 
се, че тон е с 2 века по-стар от Сев
тополис, съществувал в края на IV. 
век преди новата ера като столица 
на цар Севт Трети, обяви директо
рът на историческия музей "Иск
ра" в Казанлък д-р Косьо Зарев.

За древния град се знаело от по
чиналия полски учен Мечист Домо
радски. Сега се очаква екип полски 
арехолози, водени от съпругата му. 
Разкопките ще започнат вероятно 
до месец. Допълнителна подкрепа 
на тезата за по-стар от Севтополис 
град в близост дава и последното 
откритие на археолога д-р Георги 
Китов - бронзовата глава на тра
кийски владетел (а не на Зевс, как
то се предполагаше отначало). Тя 
беше намерена при разкопките на 
могилата Голямата Косматка до гр.

Главата била на 
тракийски цар
"Не изключвам възможността 
бронзовата глава, която 
открихме при разкопките на 
могилата Голямата Косматка, да 
изобразява тркаийски владетел, 
но тепърва предстои 
анлаизирането й и 
съпоставянето с досега 
известните образци от епохата 
на траките", съобщи Георги 
Китов. Той и колегите му от 
експедиция ТЕМП 2004 намериха 
тежаща почти 12 кг бронзова 
глава на статуя, която 
първоначално бе оприличена на 
древногръцкия бог Зевс.

Христина Христова, социален министър
Минималната работна 
заплата ще бъде увеличена

"Все още не сме загубили наде
ждата си, че може да излезе и още 
нещо в същата могила, затова ще 
продължим разкопките. За съжа
ление мито една от близо 1500 мо
гили в Долината на тракийските ца
ре не е пощадена от иманярската 
мафия, която в голяма степен кон
тролира и иеприемането па нов за
кон за опазваме на културно-исто
рическото ни наследство”, заяви д-р 
Китов.

Дори МВФ да настоява за запазване на минималната работа заплата 
на сегашното равнище, правителството вече е решило тя да бъде 
увеличена на 150 лв. Това заяви министърът на труда и социалната 
политика Христина Христова.
Увеличението на минималната работна заплата с 25% не означава, 
че шефовете не фирмите са задължени да увеличат заплащането на 
специалистите, уточни още социалният министър. По думите й 
държавата е длъжна да определи минималните плащания за ниско 
квалифицираните работници, но не може да се меси във фирмената 
политика по отношение на другите заплати.
В момента средната работна заплата в България е около 300 лв.

По повод 55-годишнината от смъртта на Георги Димитров ________
миера Радославов при гласуване на военните кредити на 
2. VII 1914 г., а използвайки депутатския си имунитет, да 
буни войниците на южния фронт, предлагайки им химе
рата на Съветска Русия, за която си дейност е осъден на 
строг тъмничен затвор и хвърлен в Софийския цент
рален затвор на 29. VIII1918 г.

Там престоява четири месеца (до 16. XII), като преди 
да бъде освободен калява полемичния си дух в дълги 
беседи с новоизгряващата политическа звезда Алексан
дър Стамболийски, бъдещ български министър-предсе
дател.

Борислав Гърдев: На прощаване с вожда (1)

Маркирам участието му в партийния конгрес на 28. V 
1919 г., когато БРСДП (т.с.) става БКП, изявите му в 
прочутата железничарска (25. XII 1919 г.) и всеобща 
политическа стачка (29. XII 1919 - 3.1 1920 г.), авантюрата 
със самотната лодка (с Коларов) по пътя Варна - Одеса 
(от 29. VI 1920 г.) с цел учасите във II конгрес на Коми- 
нтерна, ареста в Кюстенджа (3. VII) и освобождаването 
(17. VII) след намесата на съветския външен министър 
Чичерин.

По време на земеделското управление (22. V 1920 г. - 9. 
VI 1923 г.) Димитров и Стамболийски са сътрудници по 
неволя и опоненти. Врагове те стават след ексцесиите по 
време на парламентарните избори на 22 IV 1923 г.)

Вероятно и затова на 9. VI 1923 г. ЦК на БКП, чийто 
член е Димитров, решава да не се намесва в борбата 
между градската и селската буржоазия и да се изчака 
развитието на събитията ”с пушка при нозе”.

Тактиката на неутралитет е сурово критикувана от 
Изпълкома на Коминтерна с писмо от 2. VII 1923 г. В 
България пристига самият генерален секретар Васил 
Коларов, който, заедно с Димитров, инициира прочутото 
заседание на ЦК от 5-7. VIII, когато се взема решение за 
всестранна подготовка на масовото въръжено въста

ние в ущърб на старата парламентарно-организационна 
линия на поведение, защитавана от главния секретар на 
ЦК на БКП Тодор Луканов.

25 години по-късно Димитров ще отбележи, че през 
август 1923 г. "партията скъса своята дотогавашна изо
лация и "пристъпи към всестранна подготовка на маси
те за

Дошъл е моментът за обективно и критично преосмисляне на ли
чността на Георги Димитров. Разбира се, крайната оценка за него
вите действия ще бъде негативна. Но тя трябва да бъде на базата 
на факти и документи, а не на самоцелни изблици и иронизиране 
"достиженията" на "вожда и учителя на българския народ".

Георги Димитров не е смао сатирично-гротесковият 
образ на пропаднал пияница от "Задочни репортажи” на 
Георги Марков. Той е и трагичен персонаж, съдържащ в 
чист вид амбициите и недъзите на балканския 
чески деец с комунистическо мислене, който е еднов
ременно напорист и същевременно болезнено комплек- 
сиран от силата на болшевишките авторитети Ленин (с 
когото се среща на 26. II 1921 г.) и Сталин, и който, в 
името на победата на идеала, е готов на национално пре
дателство и пълно падение.

Изтривайки митологичните налепи, можем да отбе
лежим, че животът на Димитров не е бил от най-леките. 
Той се ражда на 18. VI 1882 г. в село Ковачевци, в бедно 
семейство, което четири години по-късно се преселва в 
София. Завършва първи прогимназиален клас и поради 
крехко здраве (скрофули) и липса на средства е принуден 
да започне работа като словослагател в 
Никола Пиперов през 1894 г.

Любопитно е да се знае, че в нея се печата органът на 
Либералната партия на Васил Радославов "Народни пра
ва и че едва 15-годишен Димитров си позволява цензур- 
на намеса в уводните статии на партийния шеф д-р Радос
лавов.

Връзката с Либералната партия по-късно е старатле- 
но прикривана, въпреки че именно радославистите имат

основна заслуга, с машинации, да осигурят налагането на 
Димитров за депутат в XVII ОНС (23. II 1914 г.), пред
почитайки го пред по-опасните широки социалисти.

След като прочита прочутата по онова време книга на 
Чернишевски "Какво да се прави” и се влюбва в главния 
герой Рахметов ("Мой любимец беше Рахметов. Аз си 
поставих за цел да бъда такъв, какъвто ми изглеждаше 
този безупречен герой на Чернишевски”), през 1902 г. 
Георги Димитров става член на БРСДП. Преживял 
русенския конгрес (6. VII 1903 г.) първото голямо пар
тийно сътресение, Димитров предвидливо се ориентира 
към

полити-

на

тесняците около Димитър Благоев и само след 6 
години става член на ЦК на партията на мястото на 
тежко заболелия Гаврил Георгиев (21. VII 1909 г.). По 
същото време минава и през горнилото на синдикалните 
борби и арестите. Димитров ръководи стачката на пер
нишките миньори, започнала на 18. VI 1906 г и продъл
жила 35 дни, заради която на 4. VII той преживява и 
първия си краткотраен арест. Добил национална извест
ност, Г. Димитров става депутат след изборите за XVI 
ОНС (24. ХИ 1913. г.), когато е само на 31 години и е 
най-младият народен представител в Царството.

На парламентарните банки той е неизменно 10 годи 
Като "народен закрилник” благоразумно избягва 

билизацията. Но това не

печатницата на

борба срещу монархо-фашистката диктатура”.
ни.

(Следва)мо-
му пречи да скандализира пре-



Босилеградска хроника
панезависимосттаПо случай Деня на 

България_______
ЛЛЧ Среща на босилеградчани и 
ЬЬ ; кюстендилчани в Бобешино

По случай 22 разположено крТй граничната
беше организиран съоор.

бъл-

След местните избори

С кого ще е@ коал
ЛИ-

*Дали след привидното затишие ще има буря, след която ще се получи съвсем неочакван 
развой на събитията? Може би, но това засега само може да се предполага.

Въпреки че от местните избори изминаха вече нова физиономия, защото за пръв път след въве- 
десетина дни, в Босилеград все още не е известно ждането на многопартийната система в местния 
(или само така изглежда) кои партии ще разделят парламент мито една партия няма да има мно- 
властта. За да продължи да управлява общината, зинство. Мнозина обаче смятат, че няма да има 
Демократичната партия на Сърбия (ДСС) се съществени разлики между онези, които ще обра- 
нуждае от подкрепата "само” на двама общински зуват мнозинството в скупщината, въпреки че 
съветници от друга кандидатска листа, понеже в формално ще бъдат от различни партии. Може би 
бъдещата скупщина тази партия ще има 14 от са прави хората, които казват, че тук, под влия- 
общо 31 отборници. Досега обаче нито едни от нието на някои мощни и добре маскирани (по- 
общинските ръководители на партиите, които ще литически) центрове, партиите вече са разделени 
имат свои представители в местния парламент не на "патриотични” и "предателски” и че коали- 
пожела да каже дали са водили разговори поме- ционен партньор на ДСС ще бъде поне една от т. 
жду си във вързка с формирането на следизборни нар. "патриотични” партии. Това ще узнаем мно- 
коалиции, даването на явна или скрита подкрепа го скоро, може би веднага след балотажа за пред
на други партии и пр.

Дали става дума за тактизиране или след при- 
: видното затишие ще има буря, след която ще се нията на босилеградчани за по-добър живот, или 
| получи съвсем неочакван развой на събитията? ще се наложи те да "изчакат” някои нови избори, 
; Може би, но това засега само може да се ще покаже времето пред нас.
! предполага.

Във всеки случай Общинска скупщина ще има

кюстендилското село
между България и СЧГ, за пръв път - типичните

Бобешино, Кюстендил и краиграпи шие
"Свети Йоан Кръстител при- 

Рикачево и от

мия
Покрай жителите от 
гарски села, ма събора край черквата 
състваха и много хора от Долно Тлъмино, Бистър, 
останалите села от южната част на Босилеградск^бщин^^

I

на община Кюстендил, ръководена от кмета Людмил Стоянов.
Въз основа па разрешенията от властите на СЧГ и па ьългария 

съборяните от Босилеградско минаха границата само с лични карти.
П.Л.Р.

ш
седател на общината.

А дали след изборите ще се сбъднат очаква- Танцовият ансамбъл към Центъра за култура ще участва на Между-
”, който от 1 до знародния фестивал “Култура, религии и традиции 

октомври тази година ще се проведе в Стара Загора.
Босилеградските танцьори ще се представят с хореографиите Игр! 

Босилеградско”, “Бистришка копаница” и “Лесковашко поморавие , 
програмата ще бъдат включени и кеменджията Владимир Спасов и 
членовете на певческата секция, които ще изпълнят народни песни от

I ОТ
а в

Петър Рангелов

Босилеградско.
На фестивала ще участват фолклорни ансамбли от България, СЧГ, 

Гръция, Румъния,Турция, Италия, Македония, БИХ и други страни.
В Центъра за култура казват, че всички разноски, свързани с престоя, 

ще бъдат подсигурени от организаторите, а транспортните им разноски 
ще поеме Агенцията за българите в чужбина.

Започна реализацията 

на програма „Мир" IУчениците събраха 

над 8 тона шипки
С реконструкцията на малката център ще бъдат вложени 381 Босилеградска община Борис 

зала в Центъра за култура и изг- 042 динара. Ще бъде изградена Златанов каза, че скоро ще бъде 
раждането на оградата около бетонна основа с дължина 500 набавен ултразвуков апарат за 
спортния център “Пескара" в Бо- метара, върху която ще бъде Здравния.дом, за който ще бъдат 
силерад започна реализацията монтирана метална ограда с две дадени 1 451 116,80 динара.

Златанов изъкна, че се очаква

От 16 до 19 септември в босилсградското основно училище за | 
пореден път бе проведена традиционната ученическа акция за | 
събиране на шипков плод.

Директорът на училището Методи Чнпев каза, че цялото 
количество шипки (между 8 и 10 тона) ще бъде продадено на 
нишката фирма “Фруктас” по 28 динара за 1 килограм. От общата 
сума 60 на сто са предназначени за ученически екскурзии, 20% ще 
бъдат отделени за нов принтер в централното основно училище, а 
с останалите пари ще бъдат купени книги и помагала за бедните 
ученици.

проектите
“Мир”, които се финансират от рти.
УНДП и ОС. Изпълнител на ра
ботите е босилеградското общес- ”Мир”, чрез която се финансират понеже проектът вече е одобрен 
твено предприятие ”Изградня”.

За ремонтирането на залата в
Центъра за култура ще бъдат из- Ябланишки окръг, в Босилеград- УНДП и ОС. 
разходвани 393 587 динара. Пок- ска община досега е одобрена
рай поставянето на нова подна реализацията на 4 проекта. Ос- предвидено тази и идващата го- 
настилка от гранитни фаянси и вен споменатите два проекта, дина да бъдат вложени 80 000 до-
ремонта на санитарните възели в скоро ще започне и реконструк- лара, от които 75% подсигурява През фОТООббКТИВЗ 
залата и входната част, в проекта ция на градския водопровод към организацията ма ООН, УНДП, а 
са включени и подмяната на еле- Райчиловци с дължина 400 ме- останалите25% общината. Осно-

на от програмата големи и три малки метални по-
скоро да започне и изграждането 

програмата на селската вада в Райчиловци,В ра мките на

проекти за възстановяваме и раз- от Общинската развойна коми- 
витие на общините в Пчински и сия, съставена от членове на

В Босилеградска община е

Глиган от 171 

килограма!
ктроинсталацията, монтирането тара, за което са необходими 706 вен критерий да бъде финамси- 
на ново специализирано осветле- 867 динара, а ще бъде обзаведен и раи някой от проектите е той да 
ние и поставянето на музикални кабинет по информатика в гим- бъде от полза за възможно по-

назията (300 000 динара).
Представителят на УНДП за

вече граждани в общината.кутии.
За ограждането на Спортния

Навсякъде купове дърва
В Босилеград и Райчиловци тези дни па много тори с ремаркета, 

места се виждат разтоварени дърва, а навсякъде но 
пътищата се срещат натоварени камиони и трак- мата, понеже почти всички босилеградчани п

млят къщите си с дърпа. Ма 
бройни са домакинствата и п| 
приятия, които за отоплениеп 
зват електрически ток.

Повечсто от хората нритс 
ват букови или дъбови гори,

Картината е обичайна з.» този период от

ми са изправени домакинства 
които купуват дървата, понеж* 
един кубик те трябва да нла 
1300 - 1400 динара. Толкова н 
искат частните търговци, а д 
жадното предприятие ”СърС 
шуме” продава кубик дърва

длага и възможност гражданите свпт^в^гли^нот^Т 
сами да си съберат дърва по 800 Бресница. 
динара за кубик.

Тук не са малко хората, които

от Млекоминци отстрелиха на 26 
килограма близо до манастира в

туакаГГиТловииИк^лТбаЩаТа С тР°Фей"™ глиган, за който тукашните ловци казват, че е един от нпй-големите
освоп та собствени нужди, берат които са отстранени досега в Босилеградско 
дърва и за продажба. 14

глигани,

П.Л.Р. П.Л.Р.



Димитровградска хроника
"30 септември и)М_______________

Вторият регионален панаир на балканската агродивергенция и селското наследство

а
Ш

Домашен нископланински кон Този пазач позволява да го погалят
Чипровски килими

Организирайки Втория регионален панаир на
В петък в Димитровград се проведе Вторият регионален балканската агродивергенция и селското наследство, 

панаир па балканската агродивергенция и селското наследс- организаторите и местното самоуправление потвърдиха 
тво. В спортния център Парк проявата откри председа- решимостта си тази проява да стане традиционна и да 
телят на ОС д-р Боян Давитков. Към многоброиипте гости представлява събитие, с което Димитровградска 
от страната и чужбина се обърнаха Сузана Джорджевич— община и регионът на Югоизточна Сърбия като цяло ще 
Милошевич, заместник-министър на селското стопанство, станат известни в страната и в чужбина. По думите на 
водното и горското дело на Сърбия и Сергей Иванов, коор- Сергей Иванов Димитровградска община 
динатор в Канцеларията на международната организция най'големият център в Сърбия за отглеждане на 
РЕК в Пирот и председател на природозащитната органи- автохтонни породи животни. Иванов изтъкна, че 
зация "Натура балканика”. С подбрани етнокомпозиции се панаирът е проява, с която Димитровградска община 
представи пиротският музикален ансамбъл "Трубадури”.

Целта на панаира беше да се представят автохтонните 
породи домашни животни, сортове на овошки, традицион
ните ястия и други ценности от бита в Югоизточна Сърбия, 
които представляват значително културно и историческо 
наследство.

Стопани от Димитровград и други места представиха 
домашния нископланински кон, кравите от породата буша, 
подолските говеда, домашната балканска коза, пиротската 
овца праменка, свърлигската овца праменка, косовската ов
ца бардока, кривовирската овца праменка, липската овца, 
кучетата шарпланинци и сръбските овчарски кучета, сви
нете от породите мангулица, моравка и ресавка, домашното 
балканско магаре и кокошките от породите свърлигска и 
бисерка.

вече е

занапред ще се характеризира и от която ще може да
тегли немалки финансови дивиденди.

Домашното балканско магаре предизвика наи-голям интерес Домашен балкански козел

Подолските говеда

Традиционни ястияВ "Парк” бяха изложени и ценни килими от Чилровско и
варен^на' ” “ Г"4“ ‘ В а™° * «Ч»™

^ж^ка”ДеткоПетров”иЦ-рътзакул-
7°П0Се’ „ор”ТГ

култур^^ьв^вечерните^часове^несох^ктшеот^сЬолклос)3 Разви™е на селата- Цветът » Устойчивото развитие на ™°. Канцеларията „а РЕК в СЧГ, немската фондация 
У ^нса^^лисп^Ботевград^Димитровград^певецът Петър ССЛаТа КЪМ 0С' ЧеР~ КРЪСТ' ”а пенсионери»- ЕЕД - Димитровградското ЯП "Комуналац”.

Гигов и цафаристът Славиша Стойкович. В Градската 
галерия след концерта бе открита изложба на фотографии
под название "Селата в Стара планина”, чийто автор е бело- А —
паланчанинът Славиша Джурич, който живее в Белград. Му- ЧаСТНИТб ТЪРГОВЦИ ПРОТИВ ОИТЗКс)
и Активът на жените ^“местш^Съю^нГпенсионерите вцитиидаи оттавим нскло итепе“’ К°Й ДИИаР * нашата об1Чина-За разлика

етноатаосфера3 с^провед^и^тературнГ вечер^на^която “ Па3аРа в ПиРот и «° битакГидват^ужда^ци "и продаат
бяха представени твоРрбиЯ„а писаХаГ НатГа йоцева- В “я* з" ДВ "ЛаЩаТ ДанЪК' без ка'
дейност предимноРот бита шГхората от^исок6^1^^113™ “ - зТоГ^сТм от вас веднага „а

Като съпътстваща панаира дейност в четвъртък в хотел ЖК°, = об- ВДЖ.
Балкан бе проведена международна научна среща, на коя- щина са най-малки в страната, но за- лния бизнес ПоколкототоваЦне стане 

то се разискваше за редките и изчезващи породи животни на това пък данъците, които плащаме, са ще бъдем принудени д<™акоием ма’
Балканите. Присъстваха представители на международните едни и същи в цялата страна. Въпреки газините си, а правата си да търсим по 
организации СЕИВ и ФАО, както и на неправителствени и че фирмите ни са регистрирани, че ре- друг начин, дори и с блокадГна пъти- 
природозащитни организации от страната и чужбина. Сред довно плащаме задълженията си и щата...”
участниците бе и началникът на Сектора за генетичните заплатите на работещите, идват инспе- Този иск е подписан и подпечатан от 
ресурси към Министерството на селското, горското и вод- КТ0РИ и налагат огромни глоби, без да 25 частни предприемачи и фирми в гоа 
ното стопанство на Сърбия Сръджан Стояновци. В рамките знаят колко трудно се заработва ня- да. У АТ

Промоция на книгите на Наташа Панич

ните
Б.Д.

ПСС дари 
компютри на 
Здравния дом

От централата на Движението "Си
лата на Сърбия” неотдавна пристигна
ха три модерни компютъра за димит- 
ровоградския Здравен дом.

На лидерите на димитровградския 
клон на ПСС, които отнесоха пода
ръка, благодари управителят на здрав
ното ведомство д-р Милан Йовичич.

Б.Д-
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"зТГлептемвВИ-

Хотел ”Мир” в Звонска баняПриватизацията в Пчински окръг не протича според очакванията

В някои от приватизираните фирми работниците получават 
малки заплати, в други ги провъзгласяват за технологически излишък и ги уволняват, а в
трети е спряно производството

Приватизацията на обществе- лучават минимални заплати.
Мира Димитриевич,ните предприятия в общините на В община Владичин хай нови
председател на Съюза на собственици са получили “Хан-Пчински окръг не протича според
синдикатите в Пчински окръг, “Меха-160 работници,плановете и очакванията не само пласт“ съсказва, че не са доволни откогато става дума за броя на фир- низация“ (50) и надва цехаприватизацията. - Как да 
бъдем доволни, когато новите “Делишес“ : за сокове и каши от 

овощия (110) и за опаковка на
мите, които са приватизирани, но
и за обстановката в някои от тях собственици не спазват

хранителни стоки “Пак център“след идването на новите собстве- договорите, провъзгласяват
работници за технологическиници. В информацията за досега- (30). Оказа се обаче, че не много
излишък и ги уволняват илишната приватизация, която изго- успешно е тяхното приватизира-пък спират производството?!тви Съветът на Съюза на сип не. Собственикът на “Ханпласт“,С новонасталото положение

дикатите в Пчински окръг, се под- частник от Ягодина, провъзгласизапознахме нашата
за излишни 30 души. Собствени-чертава, че в окръга са привати- синдикална централа и
кът на “Пак център“, предприя-очаквам скоро дазирани едва двадесет предприятия

предприемем конкретни мерки тието “ТомМар“ от Македония, 
за неговото подобряване.

с около три хиляди работници: се
дем във Враня, в Сурдулица - ше- вече уволни 20 работници, а “Не-

ктър“ от Бачка паланка, който
купи фабриката за каши от овощия, е оповестил, чеМачкатица
ще уволни чак 80 души.

човек, който разбира от биз- 
ня ще бъде продаден на аукцион нес, той може да работи изклю

чително добре, изтъкна Ранге-

В Сурдулица гору-долу, в Босилеград- 
________ ч закрити фирми

В приватизираните досега шест предприятия в 
ВИЦ Йр ■»сзДпМ Сурдулица работят около 700 работници. Почти
ШяШ р ,■—»всички купувачи са частници от Белград. В пър-

вото приватизирано предприятие “Мачкатица“, 
****?*>- * ' ' : което купи частникът Джордже Ницович от Бел-

•| град, работят 350 работници. В началото почти

Хотелът ”Мир в Звонска ба- пи

най-вероятно до края на тази го
дина, заяви за "Братство” упра- лов. 
вителят Александър Рангелов.

Агенцията за приватизация е
взела решение ”Мир” да бъде зон, като изтъкна, че в хотела са 
продаден по процедурата за уско- пребивавали изключително мно- 

всичко вървеше според плановете, но напоследък Рена приватизация, по неговата го гости. ”През юни, юли и ав- 
532^' фирмата е изправена пред редица проблеми. Този Чена °“1е не е определена. густ нямаше свободни места а

частник купи и фабриката за хляб и мляко, в която Отговаряйки на въпроса пи през септември капацитетите оя- 
работят над 80 души. Както и преди прпватизи- "Двал|1 лн са Досега бизнисмени ха използвани с зО на сто . казва 
рането я работи успешно. Ницович е собственик на 
50 на сто от продадения капитал (70 процента) и 
във фирма “Нарас“, в която работят 28 души.

След приватизацията се чувства подобрение и в
стрителното предприятие “Зидар“, чийто мажори- всъЩност са малки градчета, а сят допълнителни приходи, 
тарен собственик е частникът Мирослав Стефа- Звонска баня е само балнеосана- 
нович. Във фирмата работят към 170 души, които

Управителят изрази задоволс
тво от летния туристически се-

•• I

ст, Владичин хан - четири и в Босилеград -2. Прива
тизацията, както се подчертава в информацията, 
още не е започнала в общините Буяновац, Преше- 
во и Търговище.

Минимални заплати и стачки

от страната и чужбина в Звонска Рангелов. 
баня, за да разгледат хотела, Ран- Напоследък в хотела се орга-
гелов даде положителен отговор, низират различни семинари, кон- 

- Почти всички бани в Сърбия ференции и сватби, които дона-

Б. Д.Във Враня са приватизирани Тютюневата фаб
рика, сега А.Д. БАТ, в която работят около 1100 
работници, химическата промишленост със 110 ду
ши, “Изотехника“ (22), търговското предприятие 
“7 юли“ (116), “Неметали“ от Вранска баня (96), 
печатницата “Нова Югославия“(12), “Вранятурс“ 
(10) и ТИВ от Вранска баня (276). Смята се, че 
приватизацията е била най-успешна в Тютюневата 
фабрика. Сега там обстановката е добра, понеже 
новият собственик напълно спазва договора не 
само когато става дума за производството и зап
латите, но приема на работа и млади школувани 
кадри. Обстановката обаче е тежка в “Неметали“. 
Работниците смятат, че собственикът Гойко 
Райкович от Бечей не изпълнява 
поетите задължения и затова

ториум. Но доколкото хотела ку-
засега постигат положителни делови резултати. 
Това обаче не може да се каже за “Масурица“, в 
която работят 60 работници и за “Власииатурс“ с 
шест души. И двете фирми срещат затруднения, а 
последното даже едва ли и работи.“

Започналата приватизация в Босилеградска 
община показа как тя не трябва да става. След 
приватизацията ма “Прогрес“, чиито 70 на сто от 
капитала купиха четирма души, девет работници са 
уволнени, фирмата попадна в несъстоятелност, а 
от няколко месеца не работи. Миналата година 
престана производството и в цеха на “Здравйе“ от 
Лесковац, в който работеха към 100 души. Ислан

дската фирма “Фармако“, която

стачкуват често. В ТИВ във Вран- ^ КУ"И “Здра1,йс''’изготви со«иал|1а
ска баня, чийто собственик е от Търговище, Буяновац и 
Солун, производството също така Прешево, в които не е 
е спряно. Не е завидна и обета- приватизирана нито една

фира. Узнаваме, че и 
останалите предприятия в 
окръга се готвят да получат 
нов собственик.

Апел за защита на природата
*

Да запазим 

Венерините косми!
I
II

В Звонска баня все по-често се случват нелепи постъпки - , - 
някои от домашните или гостите берат рядката билка Венерини , 
косми, която биолози от Ниш откриха преди 10 години. Става Н 
дума за един вид папрат с дребни листа, която вирее край топлата :

а в Сърбия'юда и затова се среща в Средиземноморнето, 
единствено в Звонска баня. л

Именно затова всички добронамерени хора трябва да внимават ! I 
тази билка да не стане застрашена. Истина е. че тя е под егидата на $ 
Завода за защита на природата, но е истина и това, че хората не се 
опасяват от "книжната защита” и берат Венерините косми, за да 
си украсят домовете или да се "лекуват” от безплодиост 
па вражалиците!?

програми, плати на работниците 
по 200 С1 за всяка година тру

па кри цеха. Може бидов стаж 
някои от работниците са имали 
полза, по общината като цяло има 
само загуба.

ловката в печатницата и в турис
тическата организация, които бя
ха купени от частници от Враня. В 
тях работниците работят, но по-

по съвет

Венерините косми трябва да се предпазват не само от законите 1 
и от хората! ^ ^поВ.Б.

вгяшмиип 111ММЦМ :Л
Нов мост в Звонци Досега те ползваха стария мост в Звонци, по който 

навремето е минавала теснолннейката. По 
мост обаче но са могли
МИ011И.

Новият мост в Звонци. В

Важен обект за 
Ракита и Вучи дел

стария
да минават автобуси и ка-

Моста строи нишката частна фирма "Вариш”.
В село Звонци наскоро трябва да бъде завршеи с^дТГГмсталнаЗшГГ0 ВИСЯ1Ц™ част иа “о- 

мостът пад Берипизворската река, За неговото ликапскатз липекнпя трукция> така ,,е от Репуб- 
изграждапе американската донорска организация рукцня бе‘ ”ЗПоат^! „ 7Р°ИТеЛСТ“° така,,а ко|,ст- 
ЦХФ отпусна 3, 5 милиона динара, ОС в Бабу- като планъГбеппомРНБабуш,",шкя об,1р111а- ™ 
шпица и предприятието "Сърбияшуме” вложиха използвана за изгпчжплп К011струкцията и'с бъде
по 2 милиона, докато МО Ракита подсигури 200 вероятно в бабушшХто «лТка^вТ

По думите на Богдан Цветкович,
Дирекцията

ШШт.

хиляди динара.
Мостът е е дължина 17 метра и широчина 4, 5 

метра. Освен две платна, той има и една пешеходна 
пътека. Обектът е от неоценимо значение 
димно за жителите на селата Ракита и Вучи дел.

директор на
за изграждане към ОС в Бабушница. 

старият мост за теснолннейката в Звонци 
ьдо разрушен, защото е хубава постройкп.

няма дамре-

Б.Д.



Културна панорама
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Българчета от чужбина 
летуваха на Черно море

По повод 100 години от първата
общобалканска изложба

Свети иа изкуството ■ 

континент Цивилизар
Преди 100 години, през септемврийските дни иа 1904 година, по ини

циатива иа белградското студентство, 100 творци от сферите иа пласти
чното изкуство - сърби, българи, словенци и хървати - организират обща 
изложба. Няколко години след това, в съвместни изяви под егидата на 
създадения между тях 
демонстрират своята воля да постигнат най-доброто от модерната све
товна култура и да добавят към него своите светоусехцания и национална 
памет...

Усилията на тези благородни художници неведнъж преодоляват 
"балканския” модел от противоречия, но и не един път се огъват под 
бремето иа обстоятелствата. Поне за България липсата иа свободна 
естетическа съизмеримост с таланта и културните постижения на 
нейните братя-съседи има негативно отражение в редица периоди.

Самата същина да популяризирам сред своите сънародници вече две 
десетилетия този значим етап в нашето общо изкуство е срещало поня
кога неимоверни трудности и логични горчивини... Но колко малко стру
ваха те пред удоволствието да видя приказните произведения, излезли от 
толкова непознати отпърво майстори и гении. Какво удоволствие бе, 
когато постепенно се отваряха очите на родното искуствознание за зане
марената обективност и щафетата тръгваше нататък и нататък...

Нека поне за един миг между есенните дни на септември да изречем 
"благодаря” на онези наши предшественици, за тяхната смелост да бъдат 
импресионисти и експресионисти, да кривят линиите в нежни сецесионни 
мрежи, да ваят скъпите образи на майките си с очите на покълваща 
художническа независимост и смелост. Тях не ги плашеше глад или 
туберколоза, това безпаричие или еснафската насмешка... Нима тези 
толкова горди хора не познаваха красотата на иконите по-рано от оста
налите си колеги, с които се учеха из Виена и Флоренция! Не чувстваха ли 
в насмешливите, най-вече за самите тях, диалекти, думите - ехо от пони
кналата именно сред техните земи истинска философия, скулптура.

южнославянски художнически съюз ”Лада”, те
Стана традиция по време на лятната ва

канция ученици от Димитровград и Боси
леград и не само те да летуват па Бъл
гарското Черноморие.

Националният център за ученически 
отдих, възстановяване и спорт (НЦОВС) 
към Министерството иа образованието и 
науката на Република България органи
зира летуване на българчета от чужбина, 
така че през това лято почиваха няколко 
хиляди българчета от Молдова, Румъния, 
Унгария, Албания, Украйна, Сърбия и 
Черна Гора...

Българчетата от чужбина летуваха в 
ученическите бази при еднакви условия с 
българските деца и ученици.

От общините Димитровград и Босиле
град само в ученическите почивни бази в 
село Равда кран Несебър част от лятната 
си ваканция прекараха около 500 души. В
интерес на истината между тях имаше и 
възрастни, но тъй като икономическото 
положение, в което се намират хората от 
тези краища, силно ограничава възможно
стите на голяма част от тях да почиват на идващото лято да се намерим отново тук, в

С^аТа СИ ^ папРавеп К0МПР0МИС> Международния лагер в Равда. През зимната ва- каменната настилка на пътищата през планините и горите, керамиката с 
‘ Трайни следи в съзнанието'»! децата оставиха ^Ременн0 Ще отиДа иа БоРовеЧ> к-ьДет0 илюстрирана митология... Вярно е. че робството бе забило ятаган в

д г""" —- ‘г6-
™ „Д,™ децата ета.аг по.о, » - Д|”"' Д“Т°‘“ ”
запознанство и между родителите им. Имаше евтино. Мога да се похваля, че вече съм истински 
случаи, когато децата откриват, че всъщност са 
близки или далечни роднини.

Ученическите почивни бази стават все по-же- 
лани. Особено вълнуващи са миговете на раз
дяла в края на летуването. Все по-чести стават

велик писател, но с напълно истински изиграни роли на смъртта и 
безсмъртието... Може би и затова искуствата ни имат някаква обща 

плувец, а преди ме беше страх да вляза във биография и характер, неприличащ на никой друг и подобен на всички 
водата. В лагера се срещнах с няколко приятели 
от Димитровград. Разменихме си телефоните и

останали, защото толкова често именно сред нашите земи ужасът и 
мракобесието са оставяли недостижимите си следи...

Няма съмнение колко чист е бил заветът на художниците от 1904-та 
година, какъв израз на независимост и балканска гордост е бил той! Няма 
съмнение, че векът назад направи човечеството по-хитро, но едва ли 
върху живота на хората се отрази мъдростта и хумаността на миналото 
или съвремието му... Именно на Балканите бяхме свидетели на срамни 
страници, които поставиха под съмнение разума и опита, образованието 
и далновидността... И светът, който иронично виждаше в нас народи от 
”едии дол дренки”, се демонстрира толкова дребен и безхарактерен, че 
мисията и величието на онези художници сигурно дълго ще изглежда 
непостижимо и изпълнено със светлина...

Каквото и да сме изживели и каквото ни престои да видим и патим, 
може би най-истинската цивилизация днес сме ние самите, хората на духа. 
А името на континента Цивилизация

ако решим да ходим през зимната ваканция, ще 
се чуем.

“ Г0СТ>'Ване- Ана Гергулова, ученичка ош Румъния-. Иск-
В НЦОВС в София вече пристигат заявки от рен0 да ви кажа не очаквах> че тук е толкова 

нашите сънародници от чужбина за зимната ва- красив0. и хората, и морето_ и природата... вси. 
капция за някоя от множеството зимни бази. чко е прекрасно. Изобщо ме ми се тръгва. Ще ви 
Стремежът на българчетата от чужбина да се разкрия една тайна: Запознах се с едно момче от 
види България и нейните природни забележи- Сърбия... Е, няма да ви кажа как се казва, 
телности да се установи трайно приятелство с Таня Иванова, ученичка ош Молдова: Мисля, 
деца от България и други държави иаиситна е че е излишно да ви говоря за това колко съм 
това лятоеТ° П°КаЗВа “ ЗНКеТаТа’ Пр0Ведеиа пРез възхитена и доволна. Искам и през зимната вака- 

п п — - гт нция Да замина в някоя зимна база, защото е
Драган Петров, ученик ош Димитровград: много евтино и весело

™7пЧешГо Да ,ЮВЯрВаМ’ 46 СЪМ Рч «<» Илиева, ученичка ош Украйна: За пръвтук па Черно море, което само съм гледал пс път съм на море и в България изоб „0 Ръс
МожГбГи'ззпаК0Га 33бРаВЯ ̂  ЛЯт С"ГУРН0СТ не и за последен път. Непременно щеМоже би и заради това, че тук се запознах с дойда и идната годииа.
Ирена от Украйна, с която се разбрахме и през

е светът на духовността и 
изкуството... Нека си спомним с благодарност за онова, изглеждащо 
неповторимо със стойността си дело на нашите велики предци и да
помечтаем да повторим тяхната мечта. Поклон!

Калин Николов 
изкуствовед от София

Тодор Петров, старши експерт в НЦОВС
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Нова книга на Драган Тодорович за с. Любераджа

м Бабушнишкото село Любераджа родна Лужница. Благодарение на моите 
книги, някои от тях за първи път чуха за 
Лужница”, твърди Тодорович. В момента 
той подготвя материал за поредната си 
книга, която ще бъде посветена на градчето 
Бабушница. Както казва, с това градче го 
свързат хубави спомени, понеже там е 
завършил гимназия. Голямото желание иа 
Тодорович е да публикува книга за мигра
цията на населението от Бабушнишка об
щина. Във връзка с тази своя идея топ спо
деля: ”Имам група приятели, които могат и 
искат да ми помогнат да напиша една такава 
книга. Надявам се, че тя ще излезе в близко 
бъдеще. Тя би трябвало да бъде върхът на 
моята авторска кариера.”

е извес-
& тно със своите извори на чиста питейнаСш вода, която пият много хора в Бабушнишко, 

както и голям брой жители на Бела паланка 
и Ниш. През лятото беше публикувана вто- 

5*1 I рата книга за това село. Както и първата, 
-1 ь написа я Драган Тодорович, гимназиален 

учител, който дълги години живее и работи 
^ Враня. Неговата първа книга за селото 
Любераджа - най-старото градче в Лужни

ца” излезе през 2001 година. Преди две го
дини Тодорович публикува книгата "Лу
жница - географски преглед”.

По думите на Драган Тодорович Лу- 
жнишкият край много прилича на Пчински 
окръг. Целта ми беше да представя 
рата от този край информации за моята
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Православен пътеводителЗащо Димитровград остана без панаир-събор

Личната над народната воля
В черковния календар раздел панаири-събори 

за високосната 2004 година е отбелязано, че на 21 
септември, на празника Малка Богородица, се 
провежда панаир-събор в Димитровград. Така е 
записано. Такава беше и традицията все до ко
мунистическия преврат, когато целият черковен 
календар с празниците бе зачеркнат, а въведен 
нов комунистически календар.

С идването на демокрацията 
комунистическите режими бе възобновена пре
къснатата традиция. Народните, черковни праз
ници бяха посрещнати с голямо въодушевение от 
повечето хора. В това число и възобновеният 
димитровградски панаир-събор на Малка Бого
родица.

Уви! Оказа се, че възобновяването на тоя 
празник е била още една измама в поредицата на 
пребоядисалите се комунисти. Мнимото възоб
новяване на празника е послужило само като про

моция, че актуалната общинска управа е народна 
и че тачи традицията.

И вместо да се погрижи да обогати и разно
образи съдържанието, да привлече не само пресе
лници от Цариброд, тя иай-безцеремонно решава 
тази година такъв панаир -събор просто да не се 
състои. Няма събор - една грижа по-малко.

Оттук и въпросът: лична воля ли е провежда
нето на народните празници, или властта, която и 
да е тя, трябва да го почуства като обществено 
задължение, като народна воля, която трябва да 
се изпълнява?

Не е ли време най-сетне и в Димитровград да 
се възстанови истинска демократична власт, коя
то между другото ще уважава пародиите праз
ници и наистина ще се обърне с лице към бога
тата традиция на този край?

и рухването на
се с* Животът на християните започва от вярата му, укрепва 

надеждата и се утвърждава в любовта
според Божите повели и да се на- 

вечно блаженство, за-За религиозния човек паде- 
ждата с в пряка връзка с иего- 

любов. За хрис-
дяват на
щото по думите на свети апостол 

на Павел, вярващите се оправдават 
чрез благодатта, за да могат да 

“по надежда наследници 
па вечния живот”.

вата вяра и
тиянина Бог, според думите 
светия апостол Павел, е “Бог на

Ст.Н. станатнадеждата”. Надеждата винаги е 
оптимистична, а не би могло да е 
другояче, тъй като нейната нрав
ствена ценност се проявява в уст- 
ремеиостта й към бъдещето и в 
изграждането на по-благополу- 
чен и по-щастлив живот.

Христовата смърт и възкресе
ние, Неговото изкупително дело, 
станало възможно благодарение 

безпределната любов Божия 
Хрис- към човеците, е в основата на 

християнската надежда. Тя се ут
върждава като религиозна цеп-

И руснаците могат да четат книга 
на Зденка Тодорова на

"Духовните 

светилища" и 

на руски език

тиянската надежда не търпи гре
ха и злото , тъй като по ду

Йоан Богослов, ”който я ност, защото придава дълбок 
смисъл на човешкия живот, про-

мите на
свети
притежава, очиства себе си”.

Тя - надеждата, подтиква чо- явявайки се в стремежа 
веците да се развиват и усъвър- шкия дух към доброто, 
шенстват, да допринасят за бъде
щето и за вечното спасение. Като тиянски добродетели са вярата, 
упование за този свят християнс- надеждата и любовта, но какво е

на чове-

Известно е, че основните хрнс-

Неотдавна излезе от печат руското издание 
книгата "Докосване на духовните светилища 
Западните покрайнини”, която миналата годи 
написа нашенката Зденка Тодорова. Да припс 
ним, че тази книга излезе в рамките на проек 
"Документационен център на българите в Съ 
бия” на оглавявания от Тодорова Хелзинкски к

ката надежда е надежда както за отношението на надеждата към 
обществото, в което християни- останалите две добродетели. Вя- 
иът живее, така и за човечест- рата е тази, която открива духов- 
вото. Осъществяването й се га- ния поглед на християнина към 
раитира от безпределната бла- неговия Творец и Небесен Отец. 
гост и любов на Бога. Ето защо Животът на християнина запо- 
свети Йоан Златоуст пише: “Ако чва от вярата му, укрепва се с на- 
възложим надеждите си на Бога, деждата и се утвърждава в пъл- 
ние ще бъдем в безопасност и на нота в любовта. Ясно изразено

в СЧГ. Книгата преведе от български на рус 
език Моника Костовой. Печатането на руско 
издание е подпомогнато от ”Главболгарострой” 
София.

По думите на авторката руското издание на кг 
гата "Докосване на духовните светилища в Запг 
ните покрайнини” ще бъде представено най-т 
ред в Руския културен център в София. Тази ес 
то ще бъде представено и в Димитровград. На пр 
моцията ще бъдат поканени представители

това сътрудничество между ос
новните християнски добродете
ли откриваме в думите на бла
жения Августпн: “Пито любовта 
съществува без надеждата, нито 
надеждата без любов, нито тези

На 30 септември 
православната черква 
празнува Светите 
мъченици - Света София и 
нейните три дъщери:
Вяра, Надежда и Любов. 
Живяла в края на първи и

две добродетели без вяра”. Как
то става ясно, надеждата е неиз
менна християнска добродетел, 
която не може да съществува без 
вярата и любовта. Тя е свързва
щото ги звенно. По думите на 
свети апостол Павел християни
нът е длъжен да сложи не само

Както ни информира Тодорова, руското издание 
на книгата й за духовните светилища в нашите 
краища е раздавано безплатно по време на 
Олимпиадата в Атина. Книгата ще излезе и на 
английски език.

руските културни центрове в Белград и София, началото на втори век,
света София напълнокакто и представители на посолството на Руската 

федерация в Белград. оправдава през своя 
земен път името си, което 
значи премъдрост.
Кръщавайки дъщерите си “бронята на вярата и любовта”,
Вяра, Надежда и Любов, 
тя съумява да ги възпита 
в тези стълбове на

Б.Д.

Манастирът в Паля е в много лошо състояние но и “шлема на надеждата”, за да 
бъде истински син на светлината. 

За християнина надеждата еЗапочнаха подготовките за ремонт тази, която му дава стимул да жн-християнството. Те 
предпочели вечния живот вее СП0РеД завещаната му от Спа-
пред земни блага и сителя вяра, проявявайки винаги 

в живота си любовта, за да 
тигне вечно блаженство в заве
щаното му от Отца Царство 
бесно. Иначе всеки човек копнее 
за по-добри дни, дори и тези, 
които твърдят, че нямат вяра в

По инициатива на епископа на Този храм е изграден през девс- те няма 
Вранянската епархия г, Пахомий тия век и е сред най-старите в Ев- манастирските конаци, 
скоро ще започне ремонтиране- ропа, но е в твърде лошо с'ьс- 
го на манастира “Въведение на тояние. Покривът е пропаднал,
Просвета Богородица“ в Паля. стените също така, на прозорци-

вкла... Рухнали са и пос-изгоди, та заедно загиват 
мъченически в името на 
Божята премъдрост, т. е. 
в имато на Сина Божи.

Манастирът, който някога 
разполагал с имоти, а монасите и 
калугерите сс занимавали с жи
вотновъдство и с пчеларство, от
давна е останал без монашество.

Възобновяването на манасти
ра фактически започна на тазго
дишния Илинден, когато но ини
циатива на епископ Пахомий 
свещеникът Нсбойша Стоядинов 
отслужи литургия.

Парични дарения за възобно- 
вявавето па манастира в Паля мо
гат да се внасят па следната бай
кова сметка:

не-

свобода”. И все пак може би Бога.
Като че ли цял живот тичаме 

да ни 
се и

първо трябва да си отговорим па 
въпроса, какъв е предметът на към някъква цел, която
християнската надежда и па направи щастливи. Лутаме 
какво се основава тя, тъй като търсим, но винаги живеем с наде- 
свети Йоан Златоуст пише: “На- ждата, че ще я намерим 
деждата в Бога е голямо благо.” тигнем. Надеждата 
Преди всичко християнскта наде- човека през

и дос- 
съпътства

целия му жизнен
жда е всяко благо, което вярва- път. Тя е заложена в нас от Съз- 
щият с упование очаква да иолу- датсли, проявява се в стремежа 
чи от Бога. Тук става дума за ду- ии към усъвършенстваме 

Комерциална банка А.Д. ховпа величина, която сс вселяла сече па доброто. Ето защо
Белград, филиал Сурдулица, в «ушите на вярващите, прера- кият поет Шилер възкликва- 
1246452499 за 2инаои'?0Д *"* " гигочиствп' <* про- “Светьт старее и сс подмладява;
77127- 52 а за Жадтоана “ Д°6р0Д®тел|ШЯ нм и "Р“’ пли чов«кът печно се надява.”
валута 908^20501^ Р воде11 жив°т- Овешвиа*, после- 

’ .У* дянаие на Божието царство под- 
християните да

и тър- 
I 11СМС-

Огец Йоантикна живеят
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БК” Димитровград стартира 

Втора сръбска лигаУспех на босилегш
баскетболисти 1 т

ски въвку.
След период от около 20 години димитровградските баскетболисти 

отново ще играят в Сръбска дивизия , по-точно във Втора сръбска 
дивизия - група изток. На старта в събота те ще се срещнат с БК Озрен 
от Соко баня в Алексинац на 2 октомври ("Озрен” няма зала и като 
домакин играе в Алексинац). Димитровградският отбор е подсилен с 
двама баскетболисти на "Будучност” от Бабушница - Владица 
Станимирович и Милан Йович. Димитровградчани ще гостуват в четири 
кръга, дано дотогава се завърши залата. Треньорът Тони Алексов казва, 
че отборът е подготвен добре, въпреки недостига на зала. Той се надява, 
че "Димитровград” ще се класира по средата на таблицата.

По време на подготовките димитровградските 
играха приятелска среща с отбора на Пирот и загубиха с 12 точки.

На състезанията по стрит - баскет проведени на 
24 септември в София в рамките на спортното ме
роприятие “Децата на България”, босилеградс- 
кият филиал на “КИЦ Цариброд” изпрати деца и 
младежи, които постигнаха изключителни резул
тати.

На състезанието в спортния комплекс “Триа
дица” босилеградският отбор в състав Саша Ста
менов, Владаи Васев и Александър Тодоров, спе
чели 1 място в конкуренцията на тридесетима от
бори в категоията “младежи над 19-годишна въз-

Изключително интересен бе неофициалният мач 
който босилефадските момчета - шампиони в 
категорията „момчета над 19-годиища възраст", 
спечелиха срещу отбора на спортните 
журналисти от БНТ. •-

?? баскетболистиГ'
■У V Още една убедителна победа&

II
V. "Нибак 3" (Ниш) - "Димитровград" 45 : 68

Ниш 25.09.2004. Малката зала иа ”Чаир”, зрители 50, съдия Б. Дес- 
потович и М. Бйелич от Ниш

БК ”Димитровград”: Тодоров 6, Иванов 4, Янков, Соколов 2, Д. Алек- 
2, Лукич 22, Еленков 28, Илиев, Б.Алексов, Панов 4, Йованович и 

Джорджевич.
Пионерският сгьстав на БК "Димитровград успешно играе в нишката 

лига на младите баскетболисти. Две победи в два мача и две гостувания са 
факт, който радва.

Димитровградските баскетболни надежди 
желание за победа от домакините. Началото отново бе трудно, тремата 
отново върза ръцете им, но с развоя на играта те ставаха все по-сигурни. 
Всичко бе решено в четвъртата част от мача когато димитровградчани 
напълно разбиха домакините.

В третия кръг младите димитровградчани ще играят срещу Ниш 2 в 
Пирот, където са "домакини”, докато не се завърши залата. Мачът ще се 
играе в неделя на 3. 10. 2004 г.

)М У
:

Ш\ сов
раст”. На шампионите бяха присъдени грамоти, 
медали, анцузи и топки.

За отбелязване са и резултатите па останалите 
босилеградски баскетболисти. Тройката в катего
рията "момчета на възраст от 15 до 18 години”

Вг .
ш показаха много по-голямо

спечели трето място, при участието на тридесе
тина отбора. Трет бе н женският отбор в кате
горията “жени на възраст от 19 до 99 години”, а “от--------------------------------------
12 до 15 години" отпаднаха на 1/8 финалите. Чле- Александър Тодоров, Саша Стаменов и Владан Васев
новете на третокласираните отбори са наградени с
грамоти, медали и топки. седмица квалификационни турнири. Организатор

Отборите, които участваха на състезанието в на турнирите бе КИЦ "Цариброд” в Босилеград. 
София, бяха определени на проведените миналата

Атлетическо първенство на СЧГ за пионери
П.Л.Р. Децата по-силни от дъжда

НФЗ - седми кръг Крагуевац, 25-26 септември 2004 г.
Десетина пионери от димтировградския атлетически клуб "Желез

ничар” участваха в първенството на СЧГ за по-малки и по-големи 
пионери. В конкуренцията на по-малките пионери Андрея Тодорова 
раздели 5 и 6 място в дисциплината скок на височина с резултат 120 см, 
докато Милан Йорданов бе четвърти в същата дисциплина с резултат 
160 сантиметра. В конкуренцията на по-възрастните пионери Саня 
Георгиева хвърли копието до 27,40 м и спечели пето място.

В първенството участваха над 400 пионери от 54 клуба.

Балкански катастрофира в 

Първа Кутина
Пиротска общинска

От четвъртото си гостуване през този сезон играчите на "Балкански” ЛИГЗ ~ 4 КрЪГ_________
се заврънаха с наведени глави. Крайно време е ръководството на клуба да 
предприеме серизони мерки, защото да се получат шест гола от отбор, ЖвЛЮШЯНИ Н6 
който е в долната част на таблицата, това наистина е нещо много
тревожно! отпътуваха в

Първа Кутина, 26 септември 2004 г. Игрището на "Будучност”, зрители *
- около 100. Главен съдия - Александър Маркович от Алексинац (7). \^\^КОВО 
Голмайстори: Б. Тасич в 8 и 49, Маринкович в 48 и 55, 64 и 76 минута за *
"Будучност”. Жълти картони: Павлович от "БуДучност”, а Минчич и В.
Пейчев от "Балкански’. Червен картон: С. Басов От "Балкански” в 72 
минута.

ФК "Будучност”: Стоич 6, Ристич 6. 5 (М. Петрович 6.* 5), П. Николич 7 
(Младенович 7), И. Николич 7, С. Петрович 7, Стаменкович 7, Тасич 8, Д.
Петрович 7. 5, Маринкович 8. 5, Милкович 7, Йоцич 7 (Павлович 7).

ФК "Балкански”: Н. Георгиев 5, Д. Пейчев 5. 5, Павлович 6, Милан 
Георгиев 5. 5, В. Пейчев 6, Христич 5. 5, Минчич 5. 5, Панайотович 5, Б.
Глигориевич 5, С. Васов 6 и Ценков 5.

Играч на срещата: Маринкович от "Будучност” (8, 5).
В следващия кръг "Балкански” е домакин на "Ястребац” от Ниш.

Мачът е насрочен за събота от 15, 30 часа.

ФК "Будучност" - ФК "Балкански" 6 : 0 (1 : 0) Д. с.

Шахмат

Важна победа на димитровградчани
ШК "Цариброд" - ШК "Вучйе" 3, 5 : 2, 5

Отборът на "Желюша“ за втори 
път през това първенство не 
отпътува на мач от 
първенството на ПОЛ. В рамките 
на четвъртия кръг този отбор 
трябваше да се срещне с 
"Локомотив" в с. Бело поле, но 
мачът не е игран.
Очевидно е, че в желюшкия 
отбор не функционират много 
неща.

Димитровградските шахматисти дица Стоянович - Драган Цветко- 
спечелиха важна победа в третия вич 0 :1; Младен Алексов - Йована 
кръг на първенството на Втора Димич0:1.
сръбска дивизия - група юг, като се А ето и останалите резултати в 
наложиха над силния отбор на ”Ву- третия кръг на първенството: 
чйе”. Резултатът можеше да бъде "Ястребац-МЗ "Център” 1,5:4,5; 
по-убедителен, но Владица Стоя- "Економист” - "Пирот” 2, 5 : 3, 5; 
нович на петата дъска пропусна да "Радан” - "Кондола’* 0,5:5,5; ”Вла- 
триумфира. Той дори отхвърли сотинце” - "Радник” 4, 5 : 1,5; и 
предоложението на съперника си "Раднички” (Трупале) - ПТТ ”Те- 
да ремизират и по-късно загуби.

Ето и резултатите: Драган Илич
леком 2:4.

д. с. В следващия кръг ШК "Цариб- 
- Зоран Тодорович 1:0; Бобан Ран- род” е домакин на ШК "Радан ’ от 
джелович - Ненад Джокич реми; Лебане. Мачът ще се играе в неделя 
Драгана Пеич Ранджелович - Ма- от 10 часа в помещенията на КИЦ 
риян Митрович 1 : 0; Драгиша Йо- "Цариброд”, 
нич— Микица Митрович 1 : 0; Вла-

ПФД - втори кръг

Жбевчани с 

четири дупки в 

мрежата

д. с.
И през втората част на мача босилеградчани 

продължиха да владеят играта и да създават го
лови положения пред вратата на гостите. В 60 ми-

Победоносен старт
В рамките на първия кръг от таз- г<т. 

годишното първенство в Сдружена- РеЗуЛТсГГИТб: 
та шахматна дивизия на Пчински и _ _ *
Ябланишкн окръг босилеградска Грзикович - Н. Ристич 0,5.0,5, 
“Младост” спечели с 4,5:3,5 при гос- Дейкович - А. Трайкович 1:0;
туването си на “Юг” в Буяновац Деянович * Н. Божилов 1:0; Б.

Първата победа на босилеград- Трайкович - М. Александров 0:1; 
чани вън от Босилеград е още по- И- Стоименович - М. Ристич 0:1; 
значителна поради факта, че те иг- ДимитРиевич - Д. Величков 
раха с един шахматист по-малко и с 0:^; Джорджевич -1:0; С. 
подмладен състав. В този мач за Манасиевич - Д- Божилов 0:1. 
босилеградския отбор играха трима
юноши от Враня на двойна регистрация - Небойша Ристич, Александър 
Трайкович и Милан Ристич, които записаха 1,5 точки.

И в тазгодишното първенство ще бъдат изиграни 6 кръга, а според 
регламента на състезанието шампион ще стане отборът, който спечели 
най-много точки, без оглед на броя на победите в мачовете.

В останалите две срещи от първия кръг са постигнати следните резул
тати: “Ром” (Лесковац) - “Пуста река” (Войник) 0:8 и “Беса” (Буяновац) - 
Долна Яйна (Долна Яйна) 3:5. Свободен бе отборът на “Ябланица от 

Медведжа.
Във втория кръг, който ще се играе на 3 октомври (неделя), боси

леградчани ще посрещнат “Ром”. П.Л.Р-

нута новакът в редовете на зелените Даниел 
Стошич отбеляза и третия гол. Същият футболист 
бе автор и на четвъртото попадение за "Младост” 
76 минута от дузпа, която бе отсъдена след нару
шението над Мирослав Георгиев. Крайният резул
тат бе оформен от капитана на гостите Величко
ви ч, също от дузпа, в 85 минута.

В рамиките на

в
"Младост" - "Кондива" 4:1

Босилеградска “Младост” разгроми с4:1 отбора 
на “Кондива от буянвашкото село Жбевац в дер
бито на втория кръг от тазгодишното първенство 
иа ПФД. Зелените надвисиха съперника 
всички

кръг на 2 октомври 
(събота) “Младост” ще гостува на "Павловац” в 
едноименното вранско село.

.Младост”:. П. Гашевич, И. Василов, С. Сто
йков, Д. Йованович (С. Йованович), Б. Воинович, 
Д. Димитров, М. Георгиев, Д. Стошич (Б. Чипев), 
М. Йоич (В. Владимиров), Л. Динов и С. Дамя- 
нович.

тр етияси във
елементи на футболната игра и напълно 

заслужено спечелихатрите точки.
След началнотЬ'1тредпазливо премеряне 

в 15 минута вратарят на гостите Стоянович
на си

лите
изпусна топката след силен изстрел на Дамянович, 
от което умело се възползва капитанът на "Мла
дост” Воинович и откри резултата. До 
първото полувреме и двата отбора създадоха по 
няколко голови положения, а след добре организи
раната контраатака в 35 минута централният напа
дател на домакините Йоич удвои аванса.

края на .Кондива”: М. Стоянович, Б. Илич, Н. Трайко
вич, Г. Младенович (И. Манасиевич), Д. Йоцич, Д. 
Томич, Д. Стошич, Б. Арсич, М. Крстич, И. Ве- 
личкович, В. Стошич (С. Томич).

• П.Л.Р.
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А. Д. "Пекара" - Димитровград обявяваЕрез фотообектива •Ч:'.

Поправка
на публичната покана за 
безплатни акции

Щука от 8,5 вписване на

килограма покана за вписване на безплатни акции,
"Братство” бр. 1938, се поправя по следнияПубличната 

публикувана в 
начин:
Книговодствената стойност на основния 
декември 2001 г. е 33 562 000 динара.
Номиналната стойност на една акция е 1000 динара, а акции 
са общо 33 562 и са номерирани от 1 до 33 5ьз.
Въз основа на договора за купопродажба на 1 _
капитал купувачът получава 23 493 акции, ^°“ерийр®® 7($/о 
23 493 на обща стойност 23 493 000 динара, т.е. най 
от обществения капитал.
Работещите могат да получат най-много 30% от общия капитал 
на предприятието, което представлява най-много 1 о оо»
000 динара или 10 069 акции.
Всичко друго в публичната покана остава непроменено.

Димитровградският рибар капитал на 31
Борис Михайлов тези дни хвана
щука с тегло 8, 5 килограма в
езерото "Сават 1". Пред
"Братство" той изтъкна че с 
рибата се е "борил" около един
час, докато я извлякъл на сухо.
Хванал я е на блесня. Преди
известно време Михайлов бе
хванал в "Сават" щука от 9, 5
килограма. А.Д. "Пекара” - Димитровград 

Директор Васил Милев

Борис Михайлов (вдясно)с
приятеля с Тома Марков.

Тъжен помен
На 23 септември 2004 година внезапно почина нашият мил съпруг, 

баща, дядо и тъст

СВЕТИСЛАВ СЕРАФИМОВ МИЛКОВ 
(1938 - 2004)
пенсионер от Босилеград

Освен че есентта е време за \сватби, а тази и за местни :
избори, тя е и време, когато I % ~1 к
се вари ракия. Едва ли има На 2 октомври (събота) от 10 часа на боси- 

леградските гробища ще бъде отслужена 9-днев- 
ната панахида. Каним роднини и приятели да ни 
придружат.

С голяма обич и тъга се прекланяме пред свет
лата ти памет.

Почивай в мир!

двор, в който да не бъде
поставен казан поне за един шден. Ако в двора няма 
място, тогава "веселата ! шмашина", както шеговито
наричат казана, може да се
постави и на улицата. А 
щом "протече", компанията Ойечалени: съпруга Душанка, дъщери Снежана и Боянка, внуии 

Марко, Мая и Милян, зешове Веселин и Евйшм и многобройни 
роднини и Приятели

около казана става
по-голяма и, разбира се,

А.Т.по-весела.

На ГКПП "Градина" Тъжен поменШЗаловено рекордно количество На 3 октомври 2004 г. се навършиха 5 ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от смъртта на нашия мил съпруг, баща и 
дядо
ТОДОР - ТОШ А СТАМЕНОВ, 
преподавател по математика от с. Мъзгош 

Тъгата и болката останаха завинаги дълбоко в 
нашите сърца. Ако смъртта е по-силна о г живота, 
не е и от любовта, която носим за теб. Имаше

ога А
Митничарите на ГКПП '‘Градина” заловиха на ка и резервоара па автомобила. Тъй като дрогата 

27 септември рекордно количество дрога - към е открита при влизане па колата в Сърбия, ве- 
75 кг хероин.

Дрогата е намерена в пътнически автомобил 
"мерцедес” с българска регистрация. Била е ста на дрогата на свободния пазар надминава 10 
скрита в специален тайник между задната седал- милиона евро.

роятно е била предназначена за западния пазар. 
Според изявленията на митничарите стойпо-

•, * V '
ЧА.Т. I- голямо сърце, изпълнено с любов за висчки нас. 

Споменът за теб е вечно жив. Благодарим 
всичко, което стори за нас.__ ти за

у. Поклон пред светлата ти памет!9

Творите най—мили: съпруга Райна, 
дъщеря Драгана и внучка Синя.У,Водоравно: 1. Напредък. 5. Сръб

ска художничка (Милена Павло- 
вич). 10. Етическо поведение. 11. 14 
Словенски актьор. 12. 12 и 4 бук
ва. 14. Владетел в емирегво. 15. 
Президентът на Сърбия. 16. Река 
(исп.). 17. Историческо място в 
Сърбия. 18. Отровен газ. 19. Кла
вишен музикален инструме1гг.
20. Иван Колев. 21. Неподвижно 
морско животно. 22. Река в Сър
бия 23. Коли за състезания във 
"Формула 1". 24. Дълбока медна 
паница. 26. Ек, екот. 28. Част от 

29. Липса на война.

I з

I
На 9 октомври 2004 се навършват 40 ТЪЖНИ 

ДНИ от смъртта на нашия скъп и непрежалим 
баща и дядо
СТАИОЙ МОМЧИЛОВ 
обущар от Звопцн

Винаги ще те помним и обичаме.
Почивай в мир!

От синовете Илия и Иван. дъщерята Роса, 
снахата Мира, внуците Оливър, Деян и Ани

I\

У
Шкконска кола.

30. Английско мъжко име. 32. От
рицателен отговор. 34. Алексан
дър Петров. 36. Гвоздеи. 38. Лице, 
с чиито средства с построен ня
кой верски храм. 41. Сгьсген ово
щен сок. 42. Съвкупност от пар
тии на многогласно музикално 
съчинение. 43. Вид папагал.

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 6 октомври т.г. се навършват 5 ГОДИНИ от смъртта 

мила майка и баба
;

на нашата

ДУКА ТОДОРОВА 
(1928-1999)

а па 31 октомври 18 ГОДИ
НИ от смъртта па нашия 
татко и дядо
МЛАДЕН ТОДОРОВ 
(1927-1986)

Отвесно: 1. Българомохамеданин.
2. Съдба. 3. Подарък. 4. Френско Женско име. 23. Името на акт- 
модно списание. 5. Шии, Трън. 6. рисата Дсрск. 24. Долен човек. 25.
Гурско мъжко име. 7. Английско Място, където водата се губи в \ рпйлт * п„п,,д„ ц пЛлл.в
Мъжко име 10Иш" ЧТ»Гл' 3еМЯТЯ- гг ?Д6 бук,,а- 30- 0т,юр 12. Калеми. 13ИБи. 14. ДОС. 15.
т/ожеств™ ’ ,ЯТ “ СА I' 11 На КОЖаТ?.,Ч А'ьрв0 с аР°мат,‘и Калина. 16, Тел. 17. ОР. 18. Со- ьржсстсн преглед и а войски, цветове. 33. Самостоятелна тьр- т V.,* ?п и,и
13. Необлечена. 15. Хитри и дрьз- говска работилница. 35. Течност- Палет 23 ЮА 25 Нели 26 АI 
ки хора. 16. Циганин. {&. Самос- та, която ее отделя от тялото „а лигГ27 Ь™они 29 ПиПап 10 
тоятелно изпълнение на музика- иояек. 37. Рангел Иванов. 38.1.1 и 1 I Ж?””' и кЖ ш
ля*, произведение. 19. Горски хи- буква. 39. Иван Томов. 40. Радко « еV,1.- 3?т п ' ИИ' 
щник. 21. 11 и 15 буква, 22. Руско Урумов. 35. Карол. 36. Ьор. 37. Олимпия.

Решение не кръстословица 
212 - Водоравно;______ МИЛ

Нека всички, конто ги поз
наваха и ги обичаха да си спо
мнят за тях. Поклон пред свет
лата им памет!

Семейство Тодорови
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оабуш1оганци11

Веднъж, дваж 

балотажI
ттжтIщм• • •

—Кви па са другьи по
ганци?

—Епа теклия гцо оби- 
чаю да пуше цигаре... 

—Ма не думай!
—Има—има. Они източите не-

—Знаеш ли, МаНчо, дека йе Най—Тежко 
кига човек рече "не знам!" — жали ми се 
онядан Житко Класов.

—Е—е, да чуйем Кво те мучи?
-Кво ли? Тй знайеш ли куде расте

Голям шум се вдига до небето, 
че високата планина трепери, 
пак за балотаж Му е времето - 
народе, сега кмет си избери!
Във всяко село най-умните 
ще дойдат и от махала девета, 
полезно е да се явиш пред урните - 
кой знае защо ще потрябва кмета!
С треперещ химикал в ръката 
ще венчаят главата с косите 
защото тя много обича селата - 
ако не вярвате, питайте жените!

н. п.

у-

пукницата!
—Айде— де, та това знак) и Малечката деца; колко иляди боксове с цигаре и не гьи ва

тите,..И това Манчо, от зевникат на общи-На польето... „
-Тека! Значи: купи семе, купи Вещачко нуту у самият центар на градът. Орати се

били с камиони дошли, ама никои ни видел,гьубре, поори, Посей* упролет пърскай от 
плевел, после плати комбайну да ожнье и ни чул.,, 
овърше и кига премериш житото и теглиш —Значи: куче влачи — дира нема, а. 
линиюту, не знам зян лИ Съм или кьар,., —Има йош: йедни па източите неколко

-Добре де, йоще не ми йе ясно И кико що джака с твърду валуту от "Балкан" и ньи гьи
не найдоше...ти рече я "не знам" кво очеш да Ми кажеш...

—Не се варкай! Нали виДИш колко труд 
требе да унесеш жито у амбарат...

—Абе, Тека си йе било открай време...
—Е, виДиш ли, нейе тека! Унесеш яситото,

—Брей Житко, требе да су млого итри тия 
наши поганци,щом теквея поразийе прайе, 
а не може да гьи вате!

Афоризми —"Не знам", Манчо, може и мачкьете да им
помагаю, щом има мърс...па дойду поганци и га източе...

—Мани се бре, Житко 
Колко требе на йеднога поганца, две—три 
шакье — и толкова!

—Е ,видиш ли , нейе тека. Са се извели 
некикви поганци, па с тонове носе житото... 
Ни ору, ни сею, а с приколице си пълне 
дупкъете!

—Не може да буде!
—Може, може, ватили двама—трима, ама 

кажу има гьи йош...
—Това им требе...
—Чекай Манчо, има и другьи поганци и ньи

майтаплъци!Не закачайте корупцията. Искате ли
ВСИЧКО Да Спре!? Бранислав Вукоманович

В полицията няма корупция. Става дума 
за плащане на извънреден труд.

Ивана Сречкович
Ние сме горд народ. Но не си спомням 
кой.
Опасно е пожеланието да умре кравата на 
съседа. Той сега е в НАТО.
Щом се оправихме по направлението, 
изгубихме компаса.

Мачът е фер. Спазваме договорения 
резултат.

от Манча

Епиграма

Съват на 

малцинствата
На Тялото национално 
нова сила се даде: 
ще го води рационално 
баш преседник Владе.

Горан Докна

Зоран Богданович М. М.
никико да увате...

Бранислав Ярич

Провокдция ЗА 

пуритлиите
Куриозламентарни вицовет Библия шкмго ибритПитат мъдрец:

- Кое е най-подходящото сравнение за парла
мент?

- Гнездо на оси, които си въобразяват, че съз
дават мед.
***

Библия с размерите на кибритена кутийка (4 на 6 
см) е най-интересният експонат в изложбата ”Експо 
Библия 2004”, която се проведе в Лима, столицата на 
Перу.

Най-малкото издание на свещената книга в света, в 
което е включен както Старият, така и Новият завет, 
е отпечатано в Индонезия. Миниатурната книга е из
ложена заедно със силна лупа, за да може да бъде

Тече заседание на Народното събрание. При
съства и Иван Костов. Изведнъж министър-пред
седателят гръмко киха. На таблото за гласуване се 
появява надписа: "Наздраве, господин Костов! За - 
140, против - 86, въздържали се -11. Приема се.”

прочетена.
Сред другите любопитни експонати бяха и Библия 

на микрофилм, която може да се прочете само с мик
роскоп, ”говореща” Библия с текстове от Новия завет 
на различни езици, както и много издания на компю
търни дискове.

й-II ■

Депутат отива на среща с избирателите със слу
жебния мерцедес.

Депутатът:
- Спри тук, да пусна една вода!
Спира шофьорът. Депутатът слиза, отива до 

храстите, но вместо да го направи както му е редът, 
той сваля гащите и кляка по женски.

Шофьорът:
- Ама, началство, защо така!!??
- Ах, тоя снощи така ме е изложил, че направо ми 

е противно да го държа в ръце...

,1
■.

Всеки четвърти 

може да лудне
> 4*

: Всеки четвърти човек може да развие психическо раз
стройство през живота Си, заяви Комитетът на мини
стрите на Съвета на Европа, който прие Препоръка към 
45-те държави-членки да пазят достойнството и чове
шките права на ментално болните.

За първи път документът очертава специфични изи
сквания за гаранциите при лечението и за наблюдение 
над психиатричните клиники, като обръща внимание, че 
пациентите трябва да имат роля в този процес.

Акцентира се върху правата на хората, пратени на 
лечение без тяхно съгласие. Посочват се условията, при 
които някои методи - като например психохирургията - 
могат да поставят етични проблеми.

К:.;.

***
фПредседателстващият:

> ~ И така, гласували ”за” - толкова, гласували 
против” - толкова, има ли въздържали се?

Глас от залата:
- Не! всички сме пийнали...

п■а
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Е-поща:

ев.
Издава:

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


