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Цена 10 дин.Вестник за българите в СЧГ ~:

Четири години от началото на демократичните промени За изборите в Космет

Във вторник се навършиха 4 години от съби
тията, които промениха лицето на Сърбия. И за 
самите тях и за ехото им все още съществуват раз
лични мнения, но едно нещо е съвсем известно - 
връщане към старото, към миналото мито 
нито трябва да има.

След президентските избори

може.

през септември
2000 година се засили бунтът на опозиционните 
ртии, които не искаха балотаж между техния общ 

Воислав Кощуница и тогавашния прези
дент на СРЮ и "хазяин” на Сърбия Слободан Ми- 
лошевич. Протестите кулминираха на 5 октомври, 
когато в Белград се събраха стотици хиляди гра
ждани, недоволни от изборната кражба. Тогава 
Кощуница беше провъзгласен за нов президент на 
СРЮ, а на следващия ден Милошевич призна и му 
честити победата. Така държавата тръгна по нов 
път, започнаха демократизация и реформи в об
ществото.

па-

кандидат В обръщението си към гражда
ните ма Сърбия президентът Борис 
Тадич прикани косовските сърби да 

избо-участват в парламентарните 
ри, макар че 'международната об
щност не е направила много, или по
Добре казано, направила е твърде
малко, за да обезпечи нормален жи
вот за сърбите в Косово и Мето
хия ”.

-Точно е, че днес в Косово и Ме-
тохия не съществуват истински га-

Ако 5 октомври е символ на един вид револю
ция, 6 октомври трябваше да символизира тъкмо 
промените и реформите. Но докъде се стигна в 
това отношение? Едва ли някой има прост отговор

раиции за сърбите. Обаче, като ми
нимални гаранции сърбите да гла
суват в предстоящите избори отп
равих иск да се възстанови между
народно призната сръбска власт в

Ш14116 ошш областите, в които живее сръбски
ят народ. Преди всичко това подра
збира сръбска полиция, съдилища.
здравни институции и училища в Метохия трябва да влезем от по-до- 

Тадич, бра позиция по отношение на сег-срок от три месеца - каза 
като добави, че ще търси сърбите ашната... Затова призовавам сър- 
да върнат своите мандати в случай бнте от Косово и Метохия да участ

ват в тези избори. Правителството 
на Сърбия и председателя му под-

да не се изпълнят условията в срок 
от 90 дни.

-Уважаеми граждани, не смеем 
да се предаваме докато мачът се 
играе. Това е само още един рунд, а условия за осъществяване на основ- 
в следващия рунд, в преговорите за ното човешко право, право на глас - 
окончателния статут на Косово и поръча президентът на Сърбия.

на този въпрос. Едни смятат, че надеждите 
масите са почти изневерени, че реформите са спре
ли или се бавят, че партиите от тогавашната Демо
кратическа опозиция на Сърбия (ДОС) не се дър
жаха на достатъчна дистанция и не се диферен
цираха от "бившите”, а някои от партиите в ДОС 
дори позволиха членове на СПС и ЮЛ да се вмък
нат в техните редове. За ония, които застъпват 
такива становища, съществува опасност Сърбия да 
се върне към ”4 октомври”, вместо да върви към 6 
и т.н.... Други пък подчертават, че реформите, осо-

на сегашните местни избори, понеже се отзоваха едва 
трид
се постараха да.разделят гласовете на всички 

политически опции - леви, десни и централни; жъл
ти, сини, черни и червени. Изборите в Сърбия наи
стина зачестиха, но вече се носи мълва за пови, 
извънредни парламентарни избори. А могат ли са
мо чрез избори да се решават проблемите? Разбира 
се, че не.

Ясно е, че погледът на Сърбия трябва да е обър
нат напред, към бъдещето, към съвременното де- 

бено в стопанството, оставиха много души без ра- мократическо общество, към европейските интсг- 
бота, а обществото няма пари за необходимите со- рационни процеси... А на въпроса как най-лесно ще 
циални програми, че демократическите сили пре
каляват и в сътрудничеството със Запада, че мла-

канвам да уважават законите и за 
всички разселени хора да създадатесетина процента от гласоподаватели, които

^ Прекрасна
1§3 шири III ИМ етнопиеска

(Стр. 6)

<ст>-2> вестител нз новисе върви по този пъг отговор трябва да дадат нс
35 години от 
катастрофата в 
Беснакобила

политиците които теглят вляво или вдясно, не екст- 
дата демокрация е замърсена с корупция и с това ремиститс от който и да било цвят, не журналис- 
напомня на бившия режим...Разбира се, че и от тите, а най-умните глави в тази държава, 
едната, и от другата страна има още много недо
волни и по други причини. Тъкмо това отличи и

духовни процеси
(Стр. 5) УЙЯЖЙ IМ. Тодоров

Балотажът на кметските избори
ДимитровградБосилеград

Втори мандат 

за Захариев
-Ж Ж ЖЖ1Ж ^ Величков е спечелил

1326, а Емил Соколов още

нов председател 761=о,о„яК™„д„Се
На балотажа и неделя та кандидата иа ж сърдит ма заглавието пъп

ДСС - Воислав Кощуница и досегашен Кандидатът на демократичните сили д-р Веселин вестника п един от предн-
председател на ОС Владимир Захариев Величков от Демократическата партия победи па ба- шиите броене, че "Димит-
бяха пуснати 3117 бюлетини, докато кай- лотажа за кметския пост в Димитровград, ровград се осъзнава”,
дидатът иа ДС - Борис Тадич Миле Ми- От отзовалите се 4656 гласоподаватели (47,72%) Ве- можем да не го повторим и
ленов - Мими получи подкрепата на 888 личков спечели доверието па 2522, а неговият опонент сега. Сьщо така
граждани, Емил Соколов, кандидат иа управляващия досега тапията, че една на 3 окто-

Във втория тур от изборите за предсе- Съюз па граждани "Цариброд’, беше подкрепен от мври 20(14 в Димитровград
дател на Босилеградска община гласуваха 2045 гласоподаватели. се случи 5 октомври 2000 ~~
4077Души - 4557% от общо 8940 граждани, които бяха записани в избира- "Съединението прави силата” , коментират хората Искат ли някои да го признаят или не говв е г ,

телците списъци. Невалидни бяха победата на демократичния кандидат, имайки предвид е момент обединените демократични сили „п „
72 бюлетини (1,77%). подкрепата, която демократичните партии оказаха па жат в тази насока за ла могат п ““7 1 и

За отбелязване е, че Захариев Величков пред втория тур. задънената улшю в ковтО^ е пп!^' ,', , °бииш;1та от
победа във всичките 31 Резултатите от балотажа по избирателните колегии почти две десетилетия. Но за да успеят^Смобкопнмо 

избирателни пункта в общината. много по -добре отразяват настроението иа гласопода- сега и всички гпажлаии ««•» пгЛ, Г. ' »*еоо\одимо 
Заместник-председателят на вателите. Доктор Всса спечели доверието па избирате- различия, да окажаС „оккоеиа з б , “"т,,,еск,,те 

Общинската избирателна комисия лите в три от негрите колегии в града, а също така и в власт. Стига делби които ц.
Стаииша Зииовиев заяви, че големите крайградски местни общности - Луковица, ’ дн ,,а,П1КьДе.

празнуваха победата на своя балотажът е проведен в спокойна и Белещ, Желюша, Градинье. Той победи и п Долна Нев- 
иДидат пред помещенията на деморатичиа атмосфера и не са ля , както и във Височкм Одоровци и Смилопцн. От 
ртията иа улица "Георги забелязани никакви нередности. общо 17 избирателни единици Веселин Величков спе-

* Веселбата с песни и чели в 12, а неговият противкамдидпт само в пет едно в
поги/и*50^ЪЛЖИ късн0 слеД града и в селата Гоии дол, Куса врана, Тръпски Одо-

'И01Д' П.Л.Р. рояци и Каменица. В сравнение с първия тур Веселин

още

не

и конста-

Веднага след обявяването на 
неофициалните резултати от 
изборите членовете и 
привържениците на 
Демократичната партия на 
Сърбия тържествено

спечели

локална

АД\

(Първите интервюта с новите 
кметове на стр. 3)



В центъра на вниманието

Без български ®31Я§€ няма българско малцинство
И от лошото е имало по-лошо1ШЮШЮЗД1ГО

ао рмш ли аак I : >

Всяка есен на страниците на в. "Братство” се пише за проблема с 
обучението в училищата на българското малцинство. Така върви из
вестно време и борбата затихне, защото се дадат обещания "от горе”, че 
въпросът ще бъде решем положително, за да може да влезем в Европа. 
Тази учебна година обаче започна по-страшно. За решаването на лроб- 

бяха дадени никакви обещания, а направо бяха наложени рест- 
риктивни решения. Съдбата на български език е в ръцете на окържните 
просветни шефове.

Но защо трябва да ни учудва това? Ако министърката на просветата 
(сега вече бивша) се опита да изгони от училищата ЧАРЛС ДАРВИН, 
защо един окръжен началник да не изгони българския език от училищата 
на българите край границата?

Значи за български език само 2 часа. Лошо. Но и от лошото е имало и 
по-лошо. Погледнете учебната програма за основните училища през уче
бната 1928/29 година

Началото на новата учебна година в Цариброд и Босилеград започна с поредния скандал: 
Министерството на просветата на Република Сърбия намали до неузнаваемост броя на 
часовете по български език (на символичните 2 часа седмично).

лема не

Ако УС ма Основното училище лидер или пък какво решение са
си чле-

За пореден път проблемът с
образованието на българите в Сър- в Босилеград па 9 юни 2004 г. е взел взели скараните помежду 
бия започва да се върти в своя ома- решение от тази учебепа година нове па Националния съвет па 
гьосан кръг, от който ще излезе не обучението от първи до осми клас българите в Сърбия (то неговото 
по желание на просветното миипс- да се провежда на български език, предложение за изучаване па май- 
терство на Сърбия или по иежела- не виждам защо същото решение чиния език с 5 часа седмично озна- 
ние на царнбродските учители (от не е взето и от Основното училище чава малко повече от 2 часа). Нес- 
които някои учат в България по об- в Цариброд!? Какво им пречеше на лучайпо просветното министерство 
лекчен метод, за да получат виеше царнбродските учители да подкре- па Република Сърбия си изми ръце- 
образование), а по настояваме на пят инициативата па босилеградс- то с него, след като па босилеград- 
международната общност, която не ките си колеги!? Нима в староп- ското Основно училище заяви в 
признава понятието днекримина- рестолння български град Велико прав текст, че "по тези въпроси раз- 
ция и нарушаване на човешките и Търново 29 царибродски учители говорите се водят не с училищата, а 
малцинствените права. Проблемът ще получат дипломи за виеше обра- с националните съвети” (в-к "Бра- 
беше интернационализиран през зованпе с цел да преподават па тство”, 10 септември 2004 г.). А мо- 
1995 г. в Комитета по правата на же би дотук стигат силите на въп-
човека към ООН, благодарение на 
ДСБЮ, а през 2002 г. стана достоя
ние и на Хагския трибунал, благо
дарение на Хелзинкския комитет 
на българите в Югославия. Така 
или иначе този въпрос продължава 
да получава място в международ
ните доклади н няма как да не бъде

______[„.'. II ..III 1У.свсга
.......... 2 ..2 ..2 ..2 ...8

6 .. 6 .. 28 
..3 ..4 ...7

Наставил предмети -------....
1. Наука хришЬанска........
2. Срмскирзик са словеиским читаи>ем8
3. Земл>оиис са ерпеком истор1цом
4. Рачун са гсомстрщским облнцима ..4 ..4 ..4..4
5. Познаваше лриродс............................... ..3..3...6
6. Црташс и лено писаше ........................ 2 ..2 ..2.. 2... 8
7. Ручни рад ................ 2 .. 2 . .2 . .2 ... 8
8. Псвагьс ..................................................... 2 ..2 ..2..2...8
9. Гимнастика и деч|е игре .......................2 ..2 ..2..2...8
Укупно ..............................
Добре погледнете програмата: СРЪБСКИ ЕЗИК бил застъпен с по 8 

(осем) часа седмично в I и II клас и с по 6 (шест) часа в трети и четвърти 
клас. А къде е български език? Няма го. От 1921 до 1940 година бъл
гарски език е бил изгонен от училищата. Нека сега някой каже, че в 
Кралство СХС не е имало асимилация?!

По всичко личи, че и сега някои се опитват да върнат тази програма в 
училищата в Царибродско и Босилеградско. Ние обаче не смеем да поз
волим това. Между другото и заради огромния ни дълг към създателите 
на нашия език Св. св. Кирил и Методий, които още през 867 или 868 г. във 

зрили да употребяват в черквите и славянски език, А НЕ 
САМО ХЕБРЕЙСКИ, ГЪРЦКИ И ЛАТИНСКИ. Срещу тях се опъл
чила силна реакция, но Кирил казал: "Не вали ли дъжд за всички по
равно? Не грее ли слънцето също за всички? Не ползваме ли един въздух. 
Как не ви е срам да приемате само три езика, а останалите народи да бъдат 
слепи и глухи?”

Царибродската гимназия получи името "Св. св. Кирил и Методий" и би 
трябвало учителите в това просветно заведение да учат децата на своя 
език! И не само те, но и учителите в останалите наши училища.

Накрая ще посоча и един специфичен пример по въпроса за езика. От 
1396 година турската админситрация в Сърбия поддържала връзки с Дуб
ровник на сръбски език. От 1420 г. до средата на 16 век и самите султани 
изпращали в Дубровник писма на сръбски език.

Надявам се, че поне този пример ще подейства поучитлено на ония, 
които не зачитат езика на българското малцинство.

8

16

Проблемът с образованието 
няма да се реши нито с 2, нито с 
5 часа седмично, ако всички 
останали предмети се изучават 
на сръбски език. Той може да се 
реши цялостно само с реформа 
и закони, които да съотвестват 
на европейските и 
международните изисквания. 
Българският език трябва да 
започне да се учи като майчин 
още в детската градина. След 
това часовете по български 
поетапно да се увеличават и 
една част от предметите да 
започнат да се преподават на 
български. На по-следващия 
етап образованието да започне 
да се провежда изцяло на 
български език, както беше 
допреди три десетилетия.

росната организация - вместо да се 
избори за 5, да получи 2 часа сед
мично изучаване на български език 
в училищата.

Неправителствените организа
ции на българското малцинство 
трябва да поставят проблема пред 
обществеността като належащ и в 
крайна сметка да се потърси отго
ворност от всички онези просветни 
и политически фактори в нашите 
общини и училища, които вместо да 
го решават, го изострят още по
вече. От своя страна Хелзинкският 
комитет изготвя специален доклад 
по проблема, който ще бъде предо
ставен в най-скоро време на Съве
та на Европа в Стразбург. Предва
рително по случая ще бъдат уве
домени Министерството на просве
тата на Сърбия и медиите. Искрено 
се надявам, че неговия пример ще 
последват и останалите организа
ции на блъгарнте в Сърбия, декла
риращи се публично за негови за
щитници.

22 .22 . 26 .26 ..97

интернационализиран за пореден 
път пред световните и европейски 
институции.

За онези, които не са достатъчно Венеция са се бо
осведомени по темата, нека да ка
жем, че през последните 14 години 
образованието на българското на
ционално малцинство се превърна 
в проблем, заемащ едно от ключо
вите места в докладите па ООН,
ОССЕ, Хелзинки уоч, Съвета на 
Европа... Първата малцинствена 
организация, която в своите прог
рамни цели през 1990 г. включи 
решаването на този проблем, беше 
ДСБЮ. През 1997 г. Хелзинкският сръбски език!? Все още няма реше- 
комитет също постави този въпрос ние и за връщане името на учи- 
като належащ ма първата си кръг- лшцето "Христо Ботев” (както се е 
ла маса по проблемите на българи- казвало до 1957 г.), защото мно- 
те в Сърбия. На 6 март 2002 г. пра- зинството от колектива гласувало 
возащитната организация отправи училището да бъде назовано на 
опровержение до Хагския трибу- името на сръбския светец Св. Сава! 
нал, свързано с твърдението на йли случая с Царибродската гим- 
Слободан Мнлошевич при разпита назия, която в "Държавен вестник” 
на един свидетел (косовски алба- е записана като "Ъирило и Мето- 
нец), че малцинствата в Сърбия се Ди.1е”> а ',е ни името на българските 
образовават на майчин език, посо- светци "Св. св. Кирил и Методий”, 
чвайки като пример и българското, За пореден път опираме до двойни- 
което "има училища на майчин те аршини в Сърбия - ”Св. Сава” 
език". Тук трябва да се направи раз- може, но "Св. св. Кирил и Методий” 
лика между училища и образование не може. Чест прави колективът на 
на майчин език. за което Хелзинк- гимназията, който прояви добле- 
ският комитет уведоми Трибунала. стта поне да протестира срещу това 
Главната прокурорка г-жа Карла решение. За разлика от Основното 
дел Понте лично изпрати писмо до училище в Цариброд, което, освен 
комитета (22 март 2002 г.) и му бла- че В°ДИ неприемлива политика сп- 
годари за информацията, която е рямо образованието на български 
включена в документационния ар- език, даже се опитва и да подменя 
хив на Трибунала. Това ще рече, че «автентичното име на училището 
въпросът за българския език не е ' Христо Ботев” с името на сръбс- 
приключил. Третата организация, кия светец Сава.

В момента българският език е 
принизен до такава степен, че в дол-

Зденка Тодорова Богдан Николов

Отзвук ствуването на този Национален съвет, но и на самото 
българско малцинство? Пък и членовете на Нацио
налния съвет черно на бяло и собственоръчно са 
подписали декларации, че са от българска народност 
и би следвало майчиният им език да бъде български?

Ако пък отговорността пада върху директорите и 
управителните съвети на училищата, тогава защо и 
те не проявиха доблест и мъжество да подадат остав
ки, за да дадат на правителството на Сърбия да раз
бере, че и ние се нуджаем от същите ония права,

("НС няма нищо общо с министерското “съиаРодн"ц" в^
решение - Братство 6р. 2016 от 24. 09. Но ние на институционало 
2004 Г.) ваме рамене и угодичим, за да ни бъде по-лесно. Ако

У* за маИмшшя ни български език. дителите трябваше да обявят стачка! Ако кметовете
Г™ у* ™е стгГги, 7 ПраКТИКа "НЩО “е се на Босилеград и Цариброд действително представля-

............................
долу сме от 

разберем дали ни

НС са създадени 

така, че нищо да 

не зависи от тях
ниво си мълчим, евн-

която също поставя на преден план 
проблема с българския език в 
училищата е КИЦ в Босилеград. За "ите класове (където е иай-иеоб- 
похвала е, че в няколко поредни ходим) се изучава с 2 часа седмично, 
броя в-к "Братство” много сериоз- Така решило просветното мпписте- 
чо поставя темата с езика па пър- рство в Белград, така започнала и 
вите си страници. Някак си беззъбо новата учебна година. Просветният 
се опитва да го постави и Нацио- началник на Пчински и Ябланишки 
налният съвет на българите, което окръг само наложил да се приложи 
е разбираемо за една организация^ на практика публикуваното в ”Дър- 
създадена и финансирана от дър- жавен вестник” (12 август 2004 г.) 
жавата. От същата тази държава, решение, според което сръбският 
която намали часовете по българ- език в бъдеще ще се изучава с 5 
ски език в началото на тази учебна часа, а българският с 2 часа сед- 
година. Да не забравим и всички мично. Такива декрети по отиоше- 
бивши просветни работници, инте- ние на езика се наслушахме и наг- 
лектуалци, журналисти и писатели ледахме през последните три десе- 
от българското национално 
цинство, които в продължение на хнати едвам, когато международна- 
няколко десетилетия писаха в за- та общност сложи на масата за пре- 
щита на българския език. Необхо- говори проблемите на национални- 
димо е всичко това час по-скоро да те малцинства. Представителите на 
стане достояние на международни- международната общност няма да 
те правозащитни организации.

—=§=1=! 
дума, та тя да бъде цгга от ресорното министерс- това ще страдаме, наказвани от собствената ни дър

жава.На мен ми се
титуции създаден^сУиел Та ззиштп»,СТВеНИТе ИН°' г- Ние’ малЧинс™ата. имаме национални съвети, 
малци “ствТта в Съобия нямзтТш ПраВаТа на Сега ц'е си » Съвет на националните съвети,
направя? това зашото са такт “ “ “ СреДСТВа Да който се оглавява °т и да е, а от премиера на
бъТГкТ\^1;ГстТмстТсУрХеаН ъ;ТаТаК^ Х^йка^ се оплачи ,,а баща ™ ‘,е ™ та-
са създадени повече за външна консумация - да се нинствеТият въппТ Т Да “ ДеМ0Крати3ира' ШЛ; представи дъпжаватя ппеп рППлпч Да Се цинственият въпрос се централизира и то направо
цията у нас е дошла ире? голямата капия' Дем0Кра' "°д шапката на правителството! А нашите лидери, 

С тази цел бе съчтлен и в,™»,,,,, ' политици, съветници, директори, учители, родители,
българите в Сърбия и Чешп гот гЬппТ7 въвеТ„на ученици все ще се свиват да не разсърдят правителс- 
нищо не зависи. Ако Националният'съвет имашеХ ТВ°Т°’ К°еТ° ДаВа хлебеца' За майчш1ия бългаР- 
лната власт да възстанови езика в нашите училища, а 
не го направи, тогава защо членовете му не подадоха 
оставки? Защо това не направи и комисията по об- 
разование към този съвет? Нали без български език 
в училищата се губи не само смисълът

тилетия и те май ще бъдат према-мал-

ски език ще си спомнят само когато децата им не 
положат кандидатстудентските изпити в София и ко
гато седнат да си напишат молба за българско грп- 
жданство!

се вълнуват от това какво е казал 
някой директор, родител, партиен Радко Стоянчовза съще-
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аните кметовеБалотажът Първи интервюта с новоизб №

Веселин Величков:Сурдулица________________

Радикал на 

кметския пост Най-важни са работните места
*Най-напред трябва да учредим скупщината, а след това да продължим това.
комуналните и инфраструктурните работи, които вече са в ход и не бива да 
се спират. Дори ще настоявам за засилен темп, казва новият 
димитровградски кмет

*Г—н Величков, най—напред честита 
победа/ Очаквахте ли я ?

Пълнолетните 
граждани в Сур- 
дулншко избраха 
д-р Станислав 
Момчилович, ги
неколог в Здрав
ния център, за 
председател на 
общината. Мом
чилович, чиято

* В общинския парламентяж от 8|р- > Как с опозициятапарламент, 
отборници?

—Да, в Общинското събрание ще 
мнозинство от 2/3, което е съвсем дос

татъчно за приемане па всички решения. 
Но ние изобщо нямаме намерение да бу- 

встрани опозицията. Ще предложим 
всички и ако имат

4М * Според Закона за местното 
самоуправление кметът има големи

Благодаря! Очаквах я, разбира се, за-
щото цифрите са екзактно нещо. От дру- специалисти. Известен хи е вече 
га страна, не подценихме пито значението съставят на Вашия екип?

А* има-
* ме№

на кампанията, вито противника. Старае
хме се да се срещнем с избирателите и да 
им поясним нашите цели. Разбира се, не 
забравяме и помощта на останалите пар
тии от демократичния блок, конто успях
ме да създадем. И сега се договаряме и то, 
бих казал, твърде кооперативно.

—Аз изобщо нямам амбиции да знаякметска кандида- 
тура бе издигната В 
от Сръбската ра- В 
днкална партия, Щ 
спечели изборите 
срещу Алексан
дър Петрович, 
дипломиран машинен инжинер, директор па 
сервиза на “Застава" и кандидат на Група 
граждани “Сдружение за Сурдулица" и 
околността и- Александър Петровнч- 
Саша“.

та ме
сътрудничество на

предложения, ще ги приемем. 
Стига опозицията да се съгласи да бъде 
конструктивна. Ако някой добре си вър
ши работата, няма причина и занапред да 
не прави това, независимо от политичес
кото му определение. Разбира се, че ще 
има и съпротива от недоволните от избор
ните резултати, но и с тях ще се справим.

добри

Станислав Момчилович

*Коя е първата Ви задача като 
новоизбран председател на общината?

—Най-напред трябва да учредим скуп
щината. След това да продължим комуна
лните и инфраструктурните работи, кои
то вече са в ход и не бива да се спират. 
Дори ще настоявам за засилен теми. А

Драшко Петров, председател на Общинс
ката избирателна комисия, казва, че от 18 003 
пълнолетни граждани в общината на избо
рите са излезли 43.25 на сто. За Момчилович
са гласували 5427 души (66.62 на сто), докато това е възможно, както показва примерът
Петрович е получил 2600 гласа (31,92 про- I на новата бензиностанция на ОМВ ма Доктор Веса доволен следи резултатите от

изборите в късните часове на изборния ден.

* Живеете тук и познавате проблемите 
ще предприемна медиите. Какво 

тяхното решаване\
ете за

—Медиите не трябва да бъдат слуги на 
властта, но трябва да я зачитат. Те трябва 
да са обективни и с критическото си 
отношение да подпомагат решаването на 
проблемите. Моето ”вйерую ” по отно
шение на медиите е да се създаде такава 
обстановка, в която те са добре дошли и с 
работата си да подпомагат реализацията 
на най-добрите планове за народа. Та па
ли и тяхната цел е същата?

цента).
Освен в Топли дол, където Момчилович 

имаше 22 гласа, а Петрович 32, кандидатът | 
на СРС получи мнозинство гласове във вен- * Комуналните дейности са на преден 

села с българско население. В I план 6 момента. А кои ще са 
Клисура съотношението е 57 срещу 51. в Бо- | приоритетите през следващите години 
жица- 81: 60, в Драинци - 57:11, а в Кост- ; от мандата Ви? 
рошевци - 45:25.

границата, която бе построена само за 9 
месеца.

всичко. Аз съм лекар и не мога да бъда 
юрист, секретар, специалист по строи
телство и пр. Затова тези работи трябва да 
бъдат поети от специалисти. Аз ще насто
явам (и сега настоявам) такива лица да 
бъдат включени в бъдещия Общински 
съвет. Но веднага да кажа, че това не е 
задължително. Защото, ако ни е необхо
дим някой специалист за определена 
работа за определено време, ние ще го 
намерим и ще го доведем да я' свърши. 
Мога да ви кажа, че това дори е по-ев
тино, отколкото да се държи човек на 
работно място и да получава постоянна 
заплата. Работата в екип, според мен, е 
много по-ефектпа и ще настоявам за

чки останали

—Веднага трябва да започне осъвреме- 
! ияване на общинската управа. Димитров- 
1 град непременно трябва да направи своя 

I интернет страница, за да предложим на 
света онова, което имаме. Днес всички 

1 ползват интернет, а ние трябва да се пред- 
I ставим така, че да заинтересуваме хората 
; отвън да инвестират тук. Нас не ни имте-

В.Б.
*Като пръв кмет, който е избран от 
гражданите, а не от отборниците, 
е посланието Ви към гражданите?

—Моето послание не се различава от 
това по време на кампанията. Това е: 
работа, работа и работа, за да направим 
най-доброто за нашите граждани и паши
те деца. на всички да ни бъде по-добре.

А. Ташков

каквоБабушница

Иованович е
и Л Д |у| С1Т ЬГ |\/| рт ! ресува кой колко ще заработи, а колко 

Шшжш I «V IVI V I работни места ще открие, защото всяко
Кандидатът на коалицията на НДС, ДА и | Работ,ю мяст° гарантира определена зап- 

СДП д-р Миролюб Йованович пребори на ! лата на работещия, 
балотажа кандидата на социалистите Зоран 
Спасич. От общо 12 958 избиратели в об- | 
щината на изборите се отзоваха 8001 от тях ! 
или 61,75 на сто. За Йованович, когото подк- | 
рипиха и общинските организации на ДС, |
ДХСС и още някои партии, гласуваха 4395 ] 
души или 54, 93 на сто, а за Спасич 3344 души \ 
или 41, 79 на сто от гласоподавателите. <
Йованович победи убедително 
7 избирателни пункта в Бабушница, докато 
Спасич отнесе победи в повечето села, вклю
чително и в селата в Звонския край. От 6 
избирателни пункта в тази част на общината 
Спасич победи в 5, а Йованович само в един - 
в Звонци, където гласуваха и жителите на 
Берин извор, като за него гласуваха 108, а за 
Спасич 68 души. В Нашушковица за Спасич 
гласуваха 98, а за Йованович 87 избиратели, в 
Ясенов дел Спасич получи 56, а Йованович 19 
гласа, във Вучи дел Спасич получи 44, а 
Йованович 30 гласа, в Ракита резултатът бе 
82 : 33, а в с. Пресека 68:21 в полза на социа
листа.

тг:::г' . шВладимир Захариев обещава ..

Километри асфалт до първия сняг
във всичките

* До началото на зимата трябва да приключи монтажът на "064" и асфалтирането на улици в Босилеград и 
Райчиловци, както и на по 2 км от пътищата към Любата и Тлъмино

- Благодаря на всички граждани, от 
Караманица до Извор и от Груинци до 
Плоча, каза за нашия вестник новоизб
раният и досегашен председател па Боси- 
леградска община Владимир Захариев. - В 
началото на новия си мандат ще па угоя
вам да бъдат завършени започ 
работи, по-точно работите, които 
да приключат до първия сняг - монтажът 
на мобилната мрежа ”064” и асфалтира
нето на улиците в Босилеград и Райчи
ловци. За въвеждането па мобилната 
мрежа ”064” най-напред бяха подсигурени 
100 000 евро, а тези дни подсигурих още 50 
000. С "новите” пари ще бъдат монтирани 
още две базови станции в Горна Лисипа и 
Долна Лисина. След приключването па 
работите пад 95 процента от територията 
на общината ще бъде покрита със сигнала 
на ”064”. Що се отнася до асфалтирането, 
от предвидените 8,6 км досега в Босилег
рад и Райчиловци са асфалтирани улици с 
обща дължина около 6 км. Подсигурени 
са средства, след асфалтирането на ули
ците, да сложим и по 2 километара асфал-

как планирате да организир 
бъдещата общинска власт г

- По местната телевизия ”Кодал” 
одправнх покапа до всички политически 
партии, които имат свои представители в 
повия състав ма скупщината, да участват в 
разговорите за формирането на общинс
ката власт. Надявам се скоро да постигнем

атсОбещах до едно година в Босилеград да 
има нова дигитална телефонна централа 
с 3000 номера, чиято стойност възлиза на 
125 милиона динара. 2/3 от общата сума 
ще отпусне правителството на Сърбия, а 
останалите средства ще подсигури 
общината от донори.| итс 

|бва
договор и след това да свикам учредител
ното заседание на Общинската скупщина. 
Уважавам всички политически

това настилка на регионалните пътища 
Босилеград - Караманица и Босилеград - 
Горна Любата. Доколкото не пи изненада 
времето, тази есен ще сложим заплану
вания асфалт. Бих подчертал, че през пос
ледните няколко месеца републиканското 
правителство отпусна па нашата община 
70-80 милиона динара.

Най-иаболел въпрос в общината е 
стопанството. Къкво ще предприемете за 
съживяването па тукашните 
предприятия?

- Моето обещание е , освен ”Бор” и 
КОБОС, да създадем условия за една го
дина да изправим па крака и "Напредък”. 
Особено ще се старая да се извърши до
пълнителна проверка върху приватиза
цията па "Прогрес” и на тукашния клон па 
"Здравле” от Лесковац.

Въпреки че вашата партия (ДСС) ще 
най-много съветници (14) в новия 
общински парламент, тя все пак няма 
мнозинство. С кого ще се коалира ДСС и

След като бяха известиш резултатите, в 
центъра на Бабушница в неделя вечерта се 
разви хоро на гражданите, които подкрепиха 
Йованович. Тържество бяха подготвили и 
представители на СПС, но нямаха възмо
жност да се веселят.

Както неофициално узнаваме, замест
ник-председател на Бабушнишка община ще 
бъде Саша Стаменкович-Огайс от ДС. 
Засега обаче още не е ясно кои политически 
сили ще се коалират в Общинската скупщи
на. Въпреки че излязоха заедно на изборите, 
между бабупшишките съвети на ДС и Г17 
плюс междувременно възникнаха определе- 

недоразумения. От лидерите на ДС 
узнахме, че някои членове на Г 17 плюс са 
подкрепили кандидата на СПС Зоран 
Спасич, което ще се отрази отрицателно 
върху по-нататъшното сътудиичество ме
жду двете партии. Бабупшишките демократи 
са огорчени от поведението на члена на Г 17 
плюс д-р Георги Костов, който, по думите 
им, в навечерието на втория кръг публично 
лобирал за кандидата на СПС.

Б.Д.

опоненти,
но подчертавам, че получих почти 4 пъти 
повече гласове от второкласирапия и те 
пека да си помислят защо е така.

Бих изтъкнал, че от кадрите, които 
работят в общинското управление, и 

хора ще формирам професионал
ни тимове, които ще изготвят проекти в 
най-различни области, за да се създадат 
по-добри условия за живот на гражданите 
в общината.

вече
от нови

пи
Какво планирате да предприемете за 
съживяване па селското стопанство? 

- Заедно с новия директор иа Ветери
нарната станция и ЦХФ ще се стремим да 
реализираме проекта за съживяване 
животновъдството п общината. Крайната 
цел на този проект е формирането на спе
циализиран пазар за добитък и открива
нето на млекариица.

паНа нашия въпрос как ще се бори за 
националните права на българите в 
Босилеградско Захариев отговори, че ще 
спазва закона и желанията на 
гражданите в общината.

има

П. Рапгслоп



Г

4 8 октомври 2004

В тракийската гробница край ШипкаВластта не се тревожи за ЕС
още от корупцията, автоцеизурата в медиите и 
съдебната система.

Мнозинството в парламента обаче няма
*Паси гарантира, че влизаме в съюза на 1 
януари 2007 г., ако правителството е също

Властта не се разтревожи особено от критиките реиие да бърза с отлежаващите поправки 
в доклада на ЕС, заради които е възможно да се за политическите партии, които биха изчистили 
забави влизането ни в Евросъюза с година. Евро- въпроса с финансирането им. "Второто четене на 
пейската комисия обяви, че България и Румъния са този закон не е в дневния ни ред за тази седмица , 
готови да се присъединят към ЕС през 2007 г., ако заяви Станимир Илчев, който води царските депу- 
приложат уговорените реформи, предаде агенция тати. Въпросът въобще не бил обсъждан от 
Ройтерс, която цитира стратегическия документ.
Но докладът предлага "предпазна клауза", която годината все пак е възможно новият проект на 
може да забави приемането на двете държави с закона да стигне до пленарна зала.

В деловодството стоят още законопроектът за 
ните реформи забуксуват. лобизма и Етичният кодекс, които също решават

ЕС ни критикува заради непрозрачните фииан- въпросите, повдигнати от Еврокомисията. Те оба- 
си на партиите и липсата на яснота за личните че не са минали дори па първо четене, 
интереси на политиците. В Брюксел са недоволни

За първи път в света са намерени златен венец и конски 
апликации, както и пластични изображения на богинята 
Атина Палада, която е с шлем на главата.

наме- 
в закона

Уникално златно съкровище намери екипът на археологичсс- 
експедиция ТЕМП с ръководител д-р Георги Китов. Сък-ката

ровището беше намерено в най-голямата тракийска гробница, 
популярна като Голямата косматка.

Археолозите откриха 73 предмета, сред които 20 златни. За 
първи път в света бяха намерени златен венец 
кации, начелник, златни украшения по меча и златни конски сб- 
руи. В гробницата има и сребърна кана, сребърна фиала, бронзов 
шлем с два наколенника. За първи път в света са открити и плас
тични изображения на богинята Атина Палада, която е с шлем на

НДСВ. Кемал Еюп от ДПС смята, че до края на
и конски апли-

една година, ако икономическите и административ-

главата.
Архитектурата па гробницата е уникална както за България, 

така и за света, смята д-р Китов. Гробницата вероятно е от края на 
пети и началото на четвърти век преди Христа.Опозицията в атака

Сергей Станишев, БСП:______ 6 финалисти 
I БГ романКТ "Подкрепа" не приема

Ясно е, че нещата не са толкова розови, колкото ми ги представя тю _ л
правителството. БСП от месеци настоява да се оповестят поетите към ЕС Н О В ЗТЗ ДЗ Н ЪН Н 3 С К 3 Л 3 
ангажименти. България е уязвима най-много от това, че не се провежда ■■
съдебна реформа, която да осигури честно и бързо съдопроизводство. КТ "Подкрепа” категорично не приема предлаганата от кабинета 
Глава "Правосъдие и вътрешен ред" може да се окаже пречка за прие- данъчна скала за облагане на доходите на физическите лица през 
мането пи в ЕС през 2007 година. Правителството трябва да действа следващата годила. Експертите изчисляват, че увеличаването на личната 
енергично, за да навакса пропуснатото и в съдебната реформа, и в бор- осигурителна тежест на работника с 5% следващата година ще "изяде” 
бата срещу оргиизираната престъпност и корупцията. данъчните облекчения в скалата и доходите ще отбележат спад.
Николай Младенов, зам.-председател на СДС: Правителството предлага необлагаемият доход през следващата

I- г-1 п п година да бъде 130лева, заплатите в диапазона 130-150 лева да се облагате
Промените в НПК, конто бяха направени, бяха без необходимите 10% данък, тези от 150-200- с 20% данък плюс два лева, а за доходите над 

консултации с юридическата общност, като по този начин Министерс- 250 лева данъкът да е 24% за горницата плюс 22 лева. Експертите 
твото на правосъдието създаде един махленски подход. В Комисията по коментират, че по този начин високодоходните групи отново ще са 
европейска интеграция беше внесен абсурден план със законопроекти, по-облагодетелствапи. 
които трябва да бъдат приети до края на мандата на 39-тия парламент.
Сред тях има дори такива, които вече са приети, или такива, които нямат спорно, по мнение на синдиката, тъй като облекчението ще се получи от 
нищо общо с евроинтеграцията. единия от родителите чак при годишното данъчно изравняване през 2006
Борислав Цеков, зам. - шеф на Новото време. година. Правителството предлага облекчението за едно дете да е 360 лева

годишно, за две деца - 780 лева, за три деца - 1140 лева. Съответно тези 
Новото време споделя много от оценките в доклада. Той е сигнал, цифри ще се приспадат от цялата сума за облагане и след това ще се 

който трябва да подскаже на депутатите, че законопроектите ни не са изчислява дължимото, 
прищявки, а непосредствени приоритети пред парламента. Относно кри- Икономическият експерт на синдиката Мика Зайкова коментира, че 
тиките за неефективна съдебна система, смятаме, че правителството до- правителството залага нереално ниска инфлация от 3.6% за следващата 
сега не е предложило нищо за ускоряване и подобряване ефективността година, защото цените на петрола са много високи и това ще доведе до 
на досъдебната фаза и се опитва да заблуждава обществото, че ЕС иска инфлация поне до 8%. 
закриване на следствието.

наза
годинатанова

"Аутопия - другият път към ада” 
от Христо Карастоянов, "Екзеку- 
торът” от Стефан Кисьов и "По
ражението” от Константин Илиев 
(изд. "Жанет-45”), "Елада Пиньо и 
времето” от Керана Ангелова (изд. 
ателие ”АБ”), "Ох, лю(бо)в” от 
Иван Голев (ИК "Труд”) и "Феро- 
до” от Димитър Шумналиев (изд. 
"Библиотека 48”) са шестте книги 
финалисти в първия конкурс на 
фондация "Вик” за български ро
ман на годината.

Журито в състав Антон Дончев, 
Йордан Ефтимов, Светлозар Игов 
и Симеона Мирчева трябва да из
лъчи през ноември победителя, ка
то се съобрази и с вота на петия 
член - читателите.

Наградата е 10 000 лв. плюс пре
вод на книгата на английски език.

Въвеждането на частичното семейсно подоходно облагане също е

> I По повод 55-годишнината от смъртта на Георги Димитров -
& • ' ъ- Борислав ГЪРДЕВ: На прощаване с вожда (2)

От септемврийската авантюра до берлинския затвора** *

;
темврийското антифашистко народно въоръжено въс
тание 1923 г. ” на Берлинската партийна конференция, 
продължила от 8. XII 1927 г. до 15. 1 1928 г.; воюва с ле
вите сектанти в партията (Искров, Георги Ламбрев, 
Илия Василев); пише статии, възваиия, брошури и се 
крие от потенциалните си екзекутори под екзотични 
фалшиви имена като д-р Шаафсма, Виктор, Хелмут. По
жарът на Райхстага, на 27. II 1933 г., го заварва емигрант 
в Берлин, маскиран като швейцарския писател д-р Ру- 
долф Хедигер. И досега не се знае (официално) изто
чникът на финансовото обезпечаване на неуловимия ни 
комунистически лидер, но според мен Комиитернът е 
бил неговият основен спонсор.

На 9. III 1933 г. Димитров и съратниците му Благой 
Попов и Васил Танев са арестувани в берлинския рес
торант Байернхоф”. В предварителния затвор той дава 
своите

На 18. IX, заедно с В. Коларов и Тодор Петров, решават да вдигнат т.нар. 
Септемврийско въстание, изпълнявайки указанията на Коминтерна за 
установяване на съветско управление в България. Жадни за власт, 
Коларов и Димитров запалват гражданската война у нас на 22 срещу 23 IX, 
ръководейки метежа от Врачански окръг. Размириците са потушени с 
големи жестокости след 5 дни, докато ръководителите на "революцията" 
безпрепятствено се измъкват от страната през Пирот и Ниш по посока на 
Виена.

г

Ч-.

През август 1923 г. Георги Димитров публикува в "Ра
ботнически вестник” серия от статии за необходимостта 
от изграждаме на единен фронт между БКП и БНС, 
между работници и селяни. Първият му опус 
14. VIII., а най-физиономичната му разработка - "Един- 
дият фронт и настъплението на капитала”
22. VIII 1923 г.

В нея той директно посочва, че идеята за единен фро
нт съвсем не означава отстъпление от общите партийни 
принципи, пито обезличаване, а само възприемане на 
една обща конкретна антикапиталистическа платформа 
в защита на трудещите се маси и съвместна борба 
осъществяване на тая платформа”, при което "Земеде-

ГГ =упРГД7е ПНо° — — е България, по нейната „на

сторГбезвГз^тнГи паК° ^ “ 6“ бИЛ В съ?,тояиие да близка, отколкото враговете ни мислят... Никаквко уни- “ ЕЪНШНа политика”' и по време "на моето пребиваване в
Вариациите зТшиГк 'ЧаТеЛ1Ю ^ Т“"6 ' , ние' "икакв0 отчаяние, никакво малодушие' Горе гла- ГерМаиия аз ”е с™ се с ™есвал във вътрешните
Вариациите за широки народни антифашистки фрон- „ите, славни борци! Да живее оаботн^егкп.^™™ геРмански Работи’, защото, "като български политиче-

оставаТзапазеиГмаока3 ко“унистическата Диктатура, правителство! Да живее трудеща се България'” СКИ деятел> е жизнен въпрос да помогна, колкото силите
ват запазена марка за Димитров през следващите Периодът 1923-1933 г (т нап години „ ми п03в°ляват, за по-скорошното издействуване на пъл-

д десетилетия, докато не се пръкне на 17. VII 1942 г. Димитров) е слабо излетенТогшпш е “ Гкато ” Н3 П0ЛИТИЧеска амнис™я в България, за да мога да се 
недоразумението, наречено Отечествен фронт. няма „ин/о героично и съдбовно Димитоов Гзаепнп г ВЪрНа СЛеД десетгоДишна емиграция свободно в моята

междувременно, за подстрекателеките си действия, Коларов) издава за кратко "Работнически вестник " ста СТРаНа " ТаМ Д3 СЛуЖа На М0Я народ съгласн0 моите Убе' 
Георги Димитров е оценена на 100 000 лева от ва кандидат-член ня и,П1 „„„„а "" ждения и моя идеал...”,

кабинета на Александър Цанков и той е принуден да 1924 г.); оглавява с Коларов Задграничния™ окште/я Изложението на Георги Димитров остава без последс-
МИНе В НеЛеГаЛН0СТ' ( БКП (15. X1923 ,), за което ™Ие' Като ла 28' 111 заедно с Попов и Танев, с

от правителството на А. Ляпчев на 7. III 1926 г.; изнася затворен в Моабит’ в покрайнините па Берлин, 
доклада ”3а такткиката на партията на 9 юни’ и Сеп-

иявайки указанията на Коминтерна за установяване 
съветско управление в България. Жадни за власт, Кола
ров и Димитров запалват гражданската война у нас на 22 
срещу 23 IX, ръководейки метежа от Врачански окръг. 
Размириците са потушени с големи жестокости след 5 
дни, докато ръководителите на "революцията” безпре
пятствено се измъкват от страната през Пирот и Ниш по 
посока на Виена.

Това не им

на

излиза на

се появява на

писмени обяснения до полицейските власти, до
казвайки, че няма нищо общо с подпалването на Райхс
тага, тъй като "предприех пътуване във Виена, Прага, 
Амстердам, Париж и Брюксел” с цел "да обезпеча мора
лна и политическа поддръжка в полза на искането за 
амнистия... Писах ред статии по икономическото и поли-

пречи от австрийската столица да изп
ратят, с цялото си нахалство, граничещо с наглост, "От- 
ворено писмо до работниците и слеяните в България”, в 

за което, с трудно обясним маниакален ентусиазъм, отбе
лязват: "Драги другари, ние съвместно се борихме за

главата на

На 18. IX, заедно с В. Коларов и Тодор Петров, ре 
да вдигнат т.нар. Септемврийско въстание,

ша
ват изпъл-

( Следва)
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Фолклорният ансамбъл се 

завърна от Стара Загора
Фолклорния ансамбъл към Центъра за ^ДГфестивал "Култури, 

миналия уикенд участва па Третия международен ф
религии и традиции’ в Стара Загора. "Автентичен фолклор”,

Босилеградчаии са участваш' ® *атег р ко]Щерт от народни
където според регламента на фестивала- . став на танцовия
песни и танци от Босилеградско. П°ЯР , включени и членовете на 
ансамбъл към Центъра, в програмата са би™®“'° 4®" зкл,очителното 
певческата секция и кеменджията Владмир Спасов. За изклк т ^
си представяне босилеградският ансамбъл е полу ш Фестивала
кмета на Стара Загора, както и грамота от °Р™и^°Рите ™ Фестивал;а^ 
Освен в категорията "Автентичен фолклор , на фестивала са у 
дейци в категорията "Документален филм . меппппиятия

В рамките па фестивала са били организирани и дру Р Р ’ н "Автентичната култура и традициите
и за гараи-

Последно заседание на ИО на ОС

Нов правилник за 
работните места

ние, който предвижда определени изменения във 
вътрешната организация на общинското управ
ление.

Секретарят на ОС Снежана Стоилкович заяви, 
че последна дума за правилника ще има пред
седателят на общината. Това означава, че той 
може и да промени документа.

Критикувайки новата систематизация, членът 
на ИО Милан Господинов каза, че тя представ
лява социална програма, с която ще се открият 
нови работни места за определени хора. В мо
мента в общинското управление са ангажирани 55 
души.

Дали предвижданията ма Господинов ще се 
потвърдят ще покаже времето. Тук неофициално 
се говори, че в общинското управление скоро ще 
бъдат приети иови хора, с което допълнително 
ще бъде обременен скромният бюджет на общи
ната.

На 1 октомври т.г. се проведе последното 
заседание на ИО на ОС в Босилеград. 
Според новия Закон за местно 
самоуправление този орган занапред няма 
да съществува

Председателят на ИО Горан Стоянов благо
дари на всички членове на отбора за успешната 
работа и сътрудничество през изтеклите три го
дини и подчерта, че отсега изпълнителната власт 
в общината ще бъде в компетенция на предсе
дателя на общината.

По предложение на секретаря на ОС ИО прие 
нова вътрешна организация и систематизация на 
работните места в общинското управление. На 
заседанието бе изтъкнато, че новият правилник е 
съгласуван със Закона за местно самоуправле-

сред които и кръгла маса на тема
необходимо условие за запазване иднтичността на народит 

съвременния глобализиращ се свят .
нашия ансамбъл изцяло са подсигурили орга-тиране па мира в

,шз“ГфеРГв0алаН,аа Транспортните разноски от границата до 
Стара Загора и обратно е поела Агенцията за българите в чужбина.

П.Л.Р.
П.Л.Р.

35 години от автобусната катастрофа в Бесна кобила

Най-голямата 

трагедия в 

Босилеградско
Изминал село Мусул и заизкачвал ридищата на 
Барне. И това село останало зад него. Пътят бил
прав.

И внезапно, точно в 16 часа и 17 минути станало 
това, което зловещо отекна навсякъде. Шофьорът 
изпуснал кормилото и се повалил върху него. Ав
тобусът се извил и напуснал пътя. И за миг полетял 
към пропастта. Започнал да се търкаля по опасно 
стръмната целина. При първото прекатурване уда-

Опустошената нива на Златко Глигоров
На 5 октомври преди 35 години се случи тежка 

автобусна катастрофа в планината Бесна кобила, в 
която загинаха 16 пътници, 33 бяха тежко ранени, а 
само четири минаха с по-леки повреди. В мест
ността Големо осое водачът на автобуса на босиле- 
градското транспортно предприятие Пене Стоянов 
клюмнал върху волана и возилото се сгромолясало 
от пътя. Започнало да се превръща низ дерето и в 
разстояние от 110 метра се прекатурило чак 11 
пъти. Най-много сред пострадалите били от Цър- 
нощица, Дукат, Долна и Горна Любата.

В статията за катастрофирането на автобуса на 
линията Босилеград-Враня нашият кореспондент 
Вене Велинов тогава записа и следното:

“... Автобусът потеглил по нанагорнището и по 
острите завои на Бесна кобила с 54 пътници. Ма
кар че мнозина нямали седалки, защото автобусът 
има само 41, настроението на пътниците било как
то и обикновено. Автобусът се движил бавно.

Тази есен земеделците в Боси- рил в голяма грамада, която за миг унищожила гк 1 _ м 3 леградско имат сериозен проблем
всички прозорци. Още при второто прекатурване как да защитят реколтата си от ди- 
автобусът се сплескал. През изчупените прозорци вите свине. Гладните глигани заст- 
падали пътници. Автобусът ги настигал и с цялата рашават предимно царевицата и 
си тежест падал върху тях... Прекатурването се картофите, но не рядко опустоша- 
повтаряло мигновено, а стова и сцените. Човешки ват 11 |,ивите> засети с други земе

делски култури.
- Напълно ми унищожиха царе

вицата. Успях да спася едва около

цата.
Хората смятат, че щетите от ди

вите животни трябва да бъдат ком
пенсирани от тукашното ловно дру
жество “Сокол”.

- Досега са подадени десетина ис
ка на земеделци от Радичевци, Ми- 
левцн и Груинци за компенсиране 
на щети от дивите свине в нивите, 
засети с царевица и картофи, заяви 
Ефтим Митов, председател на дру
жеството. В нашето дружеството 
съществува тричленна комисия, 
която веднага след приемането на 
иска преценява щетите и определя 
размера на обезщетението. Бих 
подчертал, че според закона ловно
то дружество компенсира само оне
зи щети, които дивите животни 
причинят в оградени земеделски 
имоти.

тела се сеели по голината и оставали неподвижни...
Търкалянето продължавало. На стотия метър 
една малка дълбочиика. Ще спре ли гя автобуса? 50 килограма, разочаровано казва 
Не! Заминал и пея. Покривът му бил съвсем сма- 56-годишмият Златко Глигоров от

Радичевци. Опитах се да защитя ре
колтата си, но не успях. Пазех ни

зан и прилепен до седалките, а па места и до пода. 
Жертвите изпадали. Но повечето мъртви. И ба
гажът им. вата си и през нощта, палих гуми 

около нея, обаче всичко остана без- 
Приближавала оредялата гора. И най-после резултатно. Не си спомням досега 

унищоженият, но вече празен автобус ударил в глиганите да са нанасяли такива 
една бука. Отбил се от нея и останал да стои непо- щети в Радичевци.

Подобно ни разказа и Владимир 
Миланов от Райчиловци, комуто 
също глига,,и унищожили царевн-

движен...“

П.Л.Р.

Пашите села: Ресен

Село без вода височина) представлява една тъжна и грозна картина. 
Топ предава думите па дядо Спасе Стоянов от махала
Стоимнроаа, който му казал следното: “КойСело Ресен се намира в източната част на Босилег

радска община и е разположено край границата с Бъл
гария. От Босилеград, центъра па общината, с отдале
чено около 11 километра и граничи със селата Извор,
Бслут, Млекомиици, Рибарци и българската граница.
Селото е хълмисто и е съставено от махалите Барбулова,
Шаинова, Влаинска, Младжина, Кръстанова, Степанова,
Бара и Стоимирови.

Първите писани сведения, с които разполагаме е ос- само па няколко места имало дъбови гори.
тавил босилеградският учен Йордан Захариев в книгата Сушичката долина започва от местността Стари
си “Кюстендилско Краище“. Освен всичко друго той е ружели със скубене на коси, разкървяване па носове и... йепец, която по течението си приема няколко суходо- 
записал, че никой от селяните не знае кой е основал “.За да се сложи край иа разправиите, селото определило ли|'и. На извора си тя е малка, вода има като па една 
селото, откъде е пристигнал той, пито пък защо то е водар, който да пази ред при поливането. Днес има гра- малка чешма. През пролетта и първите летни дни хората 
наречено така. Захариев записал, че дядо Стоица Мит- дини, наистина много по-малко, по няма пито разправии, са я ползвали, а и сега прявят топа, за поливане на зе- 
рев, който тогава бил на 95 години, му разказвал, че пито водар. леичуковитс си градини. Общо- взето, селото е без вода.
преди 60 голини (около 1840 г.) селото се намирало в Според кадастралните измервания от 1973 година се- Извори има само в местностите Стари кладенец. Вирове, 
местността Селище и имало 20 къщи. Но най-старото лото заема 1355 хектара площ, от които 3 ха са под зелен- |,аД Степанова махала, до Глогова махала и в Село. Хо- 
селище се намирало по на север, в местността Стари чукови градини, 13 ха с овощия, ниви - 308 ха, ливади - Рата 11 останалите махали се снабдяват с пода от буиари 
кладенец, което опожарили турците. На местата, където 115 ха, гори - 279 ха и около 110 ха са псобработваеми. или пък « посят от околиите кладенци. Някои 
някога се намирали долното и горното селище сега се Оттогава насам това са,отношение е променено. Уво- отдалечени от тях и до два километра. Тогава хората 
намират градини. личени са площите с овошки, чрез залесяване са съз- стягат конете или впрягат кравите, разбира се, докол-

Във връзка с поливането на зеленчуковите градини дадени нови борови гори, а много ниви няма кой да обра- кото ги имат и докарват вода в различни съдове. Но 
Захариев записал следното: ботва. онези, които нямат добитък посят пода и кофи или в

“Имало големи разправии между жените коя първа да Захариев записал, че цялото ресснско землище, пабл- бидони. Селяните казпат, че им е много тежко без вода,
полее градината. Често пъти разправиите били прид- юдапапо от местността Ветернп воденица (1010 м. надм. -Следва

е пръв
дошъл тука и побил колецо, кьорав да се е побил, прок
лет да с! Та нема ли друго место да побие колецо, а
избрал таа пустелия село да прави.“

Всичко това хората го казвали, понеже от силни по
роища лесиоразрушимите земни пластове се свличат от
двете страни на Сушичка долина и унищожават плодоро
дните ниви, ливади и градини. Землището било оголено,

кла-

махалн са

БогосдпвЯнев
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На Балканския фестивал на любителските 
театри в Тополовград____ ______________М и и а л а т а седм ица в ди ми тровгр адския ЦК

Прекрасна етнопиеска Награда за
Надица
Иванова

‘Публиката бе впечатлена от всичко - темата, играта на артистите, сценографията, носиите, 
песните, певческия талант на артистите....

Членовете па Димитровград- 
кия театър "Христо Ботев", На
родната библиотека "Детко Пет
ров” и местното КХД миналата

На Балканския фестивал за ко
медия, пантомима и сатира, койтоседмица изнесоха в голямата зала 

на Център за култура прекрасна 
получасова етнопиеска под наз
вание "Смиловска седяпка”. Ав
тори на пнеската бяха Весна Ни
колова, завеждаща Музейната 
сбирка към библиотеката "Дет
ко Петров” и Елизабета Георгие
ва. гимназиален преподавател по

за осми пореден път се проведе в 
края на септември в българския 
град Тополовград, димитровград
ският театър "Христо Ботев ’ се

пиесата ”В старо село накрая на света” по текст напредстави с
Недялко Йорданов. Пиесата, която театърът подготви в началото на 
годината под ръководството на великотърновския режисьор Кирил 
Ангелов, допадна на публиката и журито и се нареди сред петте 
най-добри прсдставелепия във фестивала. Общо бяха представени 
21 пиеси, изнесени от самодейни театри от пет страни - България, 
Сърбия, Гърция, Турция и Македония. Наградата за най-добре из- 

гюлучи Читалищният театър "Просвета” от град По-

сръбски език и литература, лите
ратурен деец и библиотекар в Иванова, Лилия Иванова и още се леят в тези села 
същото ведомство. При сътворя- редица млади и по-възрастни Трояпка па^воду , Либе, либе,

самодейни артисти показваха на първо либе”, "Огрсяла ясна ме
сечина”, "Наклала Денка седян-

"Пошла

пълнена пиесавалето на текста те са си служили
между другото и със записките, публиката как преди години и де- ^ ^ м

сетилстмя са пракарвали времето ка”, "Седенка се кладе . 
сионнраната учителка по поток- си след завършените работи в по
ло отЗабърдието Цветанка Апд- лето и домакинството селяните професионално пиво. Публиката

от Смиловци и други села в За- запълни всичките места в залата, 
бърдието. Артистите бяха обле- а имаше и голям брой право

стоящи. Създаде се впечателние,

морие.
Голямо признание за ролята си на Меги получи димитровградс- 

актриса Надица Иванова. Тя стана леуреат на главната наградакоито от години бе събирала пеп-
Пиеската бе изпълнена на ката

за женска роля. Още двама димитровградски артисти бяха номирани 
за награди за най-добри роли - Делча Гигов и Николина Ранчева.реева.

В продължение на около по
ловин час Николова и Георгиева, пени в автентична народна носия 
след това Борис Лазаров, Цвета- говориха

Б.Д.

че тя бе впечателпа от всичко -на типичния за тоз!
Тотева-Воинович, Делча Ги- край шопски диалект, пееха па- темата, играта на артистите, сце- 

Шпиро Тричков, Надица родни песни, които традиционно нографията, носиите, подбрани
те песни, певческите възможно
сти на определени димитровград
ски културни дейци и особено на 
Елизабета Георгиева... Идеята да 
се подготви една такава културна 
проява се оказа сполучлива. Тя се 
роди след неотдавнашното прис
тигане на поканата за участие на 
димитровградските 
артисти в международния Етно- 
балкански фестивал в Стара 
Загора, който се проведе от 1 до 6 
октомври. Димитровграчданите

На конкурса "На Подгорица с усмивка"нка

Поетичната творба 

на Ина Любенова 

най-добра

ГОВ,

Младата Димитровград чайка Ина Любенова неотдавна спечели 
първа награда в литератруния конкурс ”На Подгорица с усмивка”. 
Любенова участва в конкурса с поетическата си творба "Първата 
любов".

Успехът на младата поетеса, ученичка от първи клас на 
димитровградската гиманазия "Св. св. Кирил и Методий”, е успех 
и за поетичната работилница към народната библиотека "Детко 
Петров", която от няколко години работи под ръководството на 
поетесата Елизабета Георгиева.

самодейни

междувременно участваха в този 
фестивал.

Б.Д.

Йеремиеви нямят лозе, а имат вино Б.Д.

От една лозница 150 

килограма грозде!
Детската седмица

Много мероприятия за 
радост на децатаДимитровградското семейст- дава бяло, сладко грозде. По ду- 

во Йеремиеви няма лозе, но в мите на Далибор Йеремиев, няма 
двора пред къщата има една ви- Детската седмица бе отбелязана и в Димировградска община с 

роприятия, които бяха организирани в основното училище "Моша 
Пияде’. В понеделник се проведе маскарад. Освен учениците от 
всички класове в проявата участваха и някои учители. Във вторник 
се проведе състезание по баскебол за учениците от 6, 7 и 8 клас, в 
сряда - крос за всички ученици, в четвъртък - игри без граници за 
учениците от пети клас, както и изработване на афиши с детски 
рисунки. Днес от 12 часа в училищния стол ще бъде изнесена 
програмата Добре дошли” за пъролаците. В 18 часа в училището ще 
се проведе съревнование по танцуване, а от 19 часа танцова забава за 
учениците от 5 до 8 клас. Утре от 9 часа по местното радио ще бъде 
излъчено предаването ’ Весело училище”, а от 10 часа в голямата 
зала на Центъра за култура ще изнесе детска пиеса един театър от 
София.

човек, който не се чуди, когато я 
нова лозница, която дава и до 150 види: "Веднъж ми беше дошъл на 
килограма грозде годишно. Със гости приятел, който е обиколил 
сигруност би давала и повече, ако Средиземноморието и още много 
стопаните й бяха създали опти-

ме

други региони в света, и каза, че 
мални условия да разгърне кло- такава лоза никъде не е видял.” 
иите си.

Обиколката на лозата на мес
та достига и 130 сантиметра. Тя

Йеремиев ни разказа, че чуде
сната лоза е засадил преди пове- 

години неговият род-

Б.Д.

А Обиколката на лозницата е около 
м 130 сантиметра

нима Васил Станчев, който се до- 
селил от българското село Че- 
пърлинци. Предполага се, че и 
потеклото на лозницата е от този 
край.

Далибор, родителите му Дел
ча и Цеца и съпругата му Сла- 
вица използват гроздето преди
мно за вино. Нека да спомнем 
още една полза от лозницата:- 
през лятото тя прави сянка, под 
която семейството се спасява от

Я непоносимите горещини.
Семейство Йеремиеви под огромната лозница Б.Д.
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Сурдулица

Не се знае кой ще формира местна власт Ново начало за 

99 Нова Ерма
въглища

До момента не е известно кой в местния парламент, който има вич” по четири, по три вкараха 
ще формира власт в Сурдулишка 35 места. В него СРС има 10 от- ГГ “Село - град - Драган Динчич“ 
община. Тази дилема е по-актуа- борници, СПС - 5, ДСС, Движе- и коалицията на ДС, Г17 плюс и 
лна като се има предвид, че пито нието “Силата на Сърбия“ и ГГ СПО, а по един имат НС и ГГ “За 
една партия и гражданска група “Сдружение за Сурдулица и око- Сурдулица- Момчило Богдаио- 
няма приблизително мнозинство лността й - Александър Пътро- вич“.

Без оглед, че за формирането 
на общинската власт са необ
ходими коалиции, досега такива 
не са направени. Представители
те на политическите партии и на 
гражданските групи казват, че 
още “не са контактирали“, поне
же са изчаквали резултатите от 
кметските избори. В Сурдулица, 
където “всички всичко знаят и 
никой нищо не знае“, обаче узна
ваме, че са водени неофициални 
разговори по въпроса. Според 
едно предположеение коалиция 
трябвали да правят СРС, СПС и 
ГГ“Село-град-Драган Динчич“, а 
според друга е възможна коали
ция на СРС, СПС и ДСС. Очаква

но-геологическия факултет в 
Белград, както и документация, 

експлоатирането
от-След няколко десетилетия

започне да работи ми-
въглища ”Нова според

ново ще 
мата за каменни
Ерма” в село Ракита. С правото на 
да експоатира качествените въг- разрез 
лища тези дни се сдоби пиротс- 
ката фирма ”Храм”, която 
статут на дружество с ограниче-

която
въглищата в с. Ракита не

с градоустройствения
Бабушнишка община, 
иването на мина Нова 

за части-

е в

плам на 
Откр

Ерма” ще допринесе
има

се всичко да стане по-известно 
В.Б.тези дни.

Сътрудничеството между УНДП и общината започна да дава 
резултати ____ _____

Реализирана една програма
* Набавена биоложка ламинарна камара за потербностите на Специалната болница за 
белодробни заболявания. Скоро ще бъдат реализирани още пет проекта

Програмата МИР, която се д-р Звонимир Стаменкович, пне- от полза за повече хора - казва 
финансира от Европейската об- вмофтизиолог и директор на Найданович. 
щност, а се реализира от орга- болницата, 
низацията на ООН- УНДП, от-

Както писахме по-рано, посре- 
Г-жа Найданович пояснява, че дством УНДП през тази и идва- Административната сграда на някогашната мина в Ракита

беляза първото си постижение в скоро, най-вероятно през този щата година за различни проекти 
Сурдулишка община. Преди из- месец, ще бъдат реализирани в четири общини от Ябланишки и

всичките седем от Пчински
на отговорност. Директорът на чното икономическо съживяване 
фирмата Радислав Здравкович на нашия неразвит район твър- 
заяви, че до Нова година ще при- дят жителите на Звонския край. 
еме па работа 60-нна строителни Те очакват в мината да получат 
и административни работници.

Разрешението за експлоати- дерекулчани. 
райе на минното богатство бе да
дено на ”Храм” от Министерст- ни експерти от Заграб, изготвен 
вото на енергетиката и минното още през далечната 1959 година, 
дело па Сърбия. Фирмата пред- в мината "Нова Ерма” има зале- 
варително предостави на мииис- жи от каменни въглища между 30

н 100 милиона тона.

вестно време е набавена и мон- още пет проекта, 
тирана биологична ламинарна - Ще бъде набавен ергокаби- окръг ще бъдат изразходвани 7,5 
камара за потребностите на Спе- нетза потребностите на интерно- милиона евро, от които един ми- 
циалната болница за белодробни то отделение към тукашния Зд- лион ще подсигурят самите об- 
заболявания, известна като сана- равен център, трафопост, с щини. Според приетата програма 
ториум. Това всъщност е първи- който ще се подобри електрос- до края на годината УНДП ще 
ят проект, който досега е реали- набдяването в местната общност вложи в Сурдулишка община 91

800 евро, а догодина още 61 200 
евро. Тези инвестиции ще бъдат 
увеличени с 25 на сто, понеже с 
толкова процента участва общи
ната във финансирането па всеки 

В.Б

работа няколко десетки млади

Според анализа на реномпра-

терството проект за експлоати
ране па въглищата от мината 
"Нова Ерма”, изготвен от Мнн- Б.Д.

проект.

В бабушнишката конфекция ”Лисца” , V •
_ч-_

Още 20 нови работници
‘Едноименната словенска фирма се опитва да стане и действителен собственик на 60 
процента от капитала на бабушнишката конфекция, но засега не същестуват всички 
юриди1 ески предпоставки за това

Баб) мишката конфекция "Лисца” продължа
ва да работи добре. Във фирмата казват, чс тех
ният стратегически партньор от Словения -- едпои- 

Чурковица, явното комунално меппата фирма от град Ссвница, най-редовно до- 
камиоп

зиран в общината.
Далиборка Найданович, пред- предприятие ще получи карва възпроизводствемия материал и успешно 

ставител на канцеларията на за смет и автоцистерна, па сгра- продава готовите изделия в Словения, Италия,
УНДП в Сурдулица, казва, че за дата на основното училище Германия и други страни.
ламинарната камара са изразход- “Й.Й.Змай“ в Сурдулица ще бъде В началото па тази седмица в "Лисца” започнаха 
вани около 600000 динара. Орга- подменен покривът, а в ОУ “Вук да работят още 20 пови копфекциоиерки, които 
низацията на ООН е подсигурила Караджич“ ще бъде подменена през изминалите три месеца бяха обучавани във 
75 на сто от средствата от Нор- подлата настилка - оповести тя и фирмата. Доколкото се проявят като добри рабо- 
вегия и от Агенцията за развитие добави, че за някои от тези прое- тиички, те ще бъдат приети па постоянна работа, 
на Швеция, а останалите пари е к ги са обявени публични търгове След приемането на новата работна ръка броят на 
дала Общинската скупщина в за набавка на необходимите ма- заетите в "Лисца” иарастна па 370.
Сурдулица. териали и съоръжения, както и Когато става дума за заплатите, те и по-нататък

-Биоложката ламинарна кама- за изпълнители па работата. се получават редовно. Добрите производствени ра- 
ра е от особена полза в работата На офиса на УНДП са предос- ботиици получават и до 18 хиляди динара месечно. мож,ю П0РаДи определени законови пречки. Ми
на биоложката ни лаборатория, тавени още петнадесетина други Според Договора за сукцесия па СФРЮ, под- тич смята» че Правителството па Сърбия би тряб- 
С нея максимално са защитени проекти и искове за отпускане на писан преди няколко месеца от представители на вало приеме акт, с който да облекчи практи- 
материалите, които се изследват, средства. Дали всичките те ще всички ексюгославски републики, 60 на сто от ка- ческата реализация на Договора за сукцесия. В 
персоналът и жизнената среда, минат “гъстото сито“ на няколко питала в бабушнишка "Лисца” принадлежи па този смисъл той набляга предимно върху начина. 
Всъщност тя е превантива за ра- комисии още не е известно. - Ви- едноименната фирма от Ссвница. По думите на 1,0 ко^то търговските съдове в републиката ще 
бота с инфекциозни материали и наги готвим листа на приорите- секретаря Ратко Митич, словенците са се иптере- пРерегистират фирмите, за които се отнася посо- 
за определяне резистенцията на ти. Предимство имат онези прог- сували да превземат и фактически своята част от ченият междудържавен договор, 
тубелкулозните бацили - казва рами, които са от общ интерес и капитала на фирмата, но в момента това не е въз- Б.Д.
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____Плодовете и нашето здраве_____ Как да се предпазваме от болестите на 
кръвоносните съдове ____________

Атеросклерозата - 

тихият убиец
Атеросклерозата е най-честата и най-важната причина за забо

ляване на кръвоносните съдове на сърцето, както и на артериите 
в мозъка и в другите органи.Така че тя е главният виновник за 
увеличената смъртност в развитите страни. Отличава се със заде
беляване на стените на артериите, в които се утайва калций, който 
стеснява кръвоносния съд и предизвиква създаване па тромб.

Досега са познати повече от 250 фактора, по вина на които се 
атеросклерозата, но десетина от тях са особено важни.* Сините сливи прочистват стомаха и червата явява

Между тях има и такива, върху които не може да се влияе (нас
ледство, пол, възраст), както и други, върху които може да се 
въздейства (пушене, наднормено тегло, повишено кръвно наля
гане, холестерин ЛДЛ, захарна болест, физическа неактивност, 
стрес и др.).

Как да се запазим от холестерина? Най-напред чрез диета, 
доколко е нарушен метаболизмът на мазнините. В такъв случай 
количеството на холестерина, който се внася в организма, не тряб
ва да надминава 300 мг дневно. Някои от публикуваните научни

Пресните плодове и зеленчуци леми. Сушените плодове са бедни ябълки и крушки), те се потапят 
са нетрайни. Тяхното водно на белтъчини и мазнини, поради в еднонроцемтов разтвор па ви- 
съдържание е високо и създава което се препоръчват в диети йена киселина (10 г винена кисе- 
благоприятии условия за разви- при подагра и бъбречно-каменна липа се разтварят в 1 л вода), 
тие на микроорганизми и разва- болест, ио свързана с образуване Кайсиите и прасковите се разде
ляне на продуктите. Сушенето за на уратни, а не на оксалатни или лят ма две половини по средата, 
нас е вековна традиция. А и в смесени камъни. В последните като се махат костилките. Сем- 
сравнение със северните страни два случая от храненето трябва ковите плодове (ябълки, круши, 
много повече плодове и зеленчу- да се изключат сушените сини дюли) се раздробяват на четири 
ци в машите географски ширини сливи, които съдържат в значи- парчета, което улеснява отпада- 
са подходящи за целта. Напри- тел ни количества соли на окса- мето на семките. Цели се сушат 
мер ябълки, круши, сливи, гроз- ловата киселина. сливи, череши, боровинки, касис,
де, боровинки и пр. Когато при Сушенето, както и другите ме- пиперки, листа от магданоз или

резултати в Холандия сочат, че смъртността от сърдечно-съдови 
болести е намалена с 50% при хората, които всекидневно са яли 
поне 30 гр. риба, понеже рибеното масло съдържа високонена- 
ситените киселини омега-3. Френски специалисти са изучавали 
влиянието на черното грозде и виното (до 2 чашки дневно), които 
съдържат антиоксиданти и по такъв начин предпазват сърцето и 
кръвоносните съдове. Подобни свойства има и витамин Ц, който

сушене се отстрани значителна тоди за консервиране, също на- целина.
Сушенето може да се улесничаст от водата в плодовете, те се малява витаминното съдържа- 

превръщат в продукт, способен ние на плодовете и зеленчуците, ако плодовете и зеленчуците се 
да се запазва дълго време при Значение обаче има дали те са бланшират чрез потапяне във 
обикновени условия, съдържащ цели или нарязани на парчета, вряща вода за около минута и 
в концентриран вид полезни ве- Ако са цели и не се нарушава веднага след това бързо се охла- 
щества. В сравнение с пресните външната обвивка на плодовете, ждат със студена вода. По-зрели- 
...... .......... ....................... ................... , . ___ - _____ те плодове се бланшират за поло

вин минута. По този начин се 
прекратява действието на някои

регулира холестерина и триглицеридите.
За намаляване нивото на холестерина в кръвта заедно с дие

тата се ползва медикамент "ЗогЙ5"(от 10 до 40 мг дневно), или 
"НоНрат" от групата на т. нар. статини. Разбира се, че и при 
болестите на кръвоносните съдове е по-добре да се прилагат 
превантивни мерки, т.е. по-добре е да не заболеем, отколкото да 
се лекуваме.сушените плодове 

са по-богати на 
захари

витамините се 
запазват Проф. д-р Сретен Павловия

микоорганизми и ензими в плода, 
запазва се цветът му. Срещу ми- 
кооргаиизмите помага и самото 
измиване. То е нужно и за да се 
отстранят остатъци от химичес
ки препарати, употребени срещу 
болести и вредители по растени
ята.

Открит нов вид веществов доста по-голяма степен. Ето за
що в сушените шипки и френско 
грозде остават значителни коли
чества витамин С. Същото се от-

«ЮВИИл

като въглехидратите достигат до 
70%. В по-големи количества са 
и целулозата и пектинът. По тази 
причина сушените плодове, осо
бено сините сливи, се включват в Ровинки- Сравнително по-дълго

се съхраняват и витамините от

нася за витамин А в сушените бо-

В лабораторията на американския Институт за стандарти и технологии 
При сушене в домашни усло- е "произведено” ново агрегатно състояние на веществото, наречено 

вия плодовете и зеленчуците не фермионски газ”. Заедно със сътрудниците на Държавния университет в
Колорадо учените от Института са получили ново състояние на 
веществото, когато са охладили газ на калий в абсолютен вакуум до 
милиардната част от степена повече от абсолютната нула. За да получат 
"фермионския газ”, те използвали още магнитно поле и лазер.

Учените изтъкват, че новото откритие ще се ползва за създаване на 
свръх проводници за пренасяне на електрически ток без загуба на енер
гията. Шестото агрегатно състояние ще се ползва и в компютърната 
индустрия.

Досега са били познати пет агрегатни състояния: твърдо, течно, 
образно, плазмено и състояние, произведено чрез кондензация, наречено 
Бозе-Айнщайново открито през 1995 година.

диети при хронично затегнат сто
мах. Баластните вещества в така гРУпата Това прави сушените

плодове полезни при изтощена

газо-

"Градина" посветена 
на Бранко Милкович

запазените плодове раздуват сте- нервна система, анемия, заболя- трябва да се овлажняват. Иначе 
питие ма дебелите черва и улес- вания на костния мозък, на кожа- 
ияват дефекцията. Предимство та, очите, зъбите, косата, 
на тези плодове е, че съдържат 
повече

се покриват с плесен и мухлясват. 
Тогава те са не само неприятни Не доживя 

70 години, 

но е вечен

Технологията на сушене запо- ■ !на вкус, но и опасни за здравето, 
минерални вещества, чва със сортиране на плодовете и При сушене на подправки е необ- 

например в сушените кайсии, зеленчуците по качество, степен 
сливи и смокини се натрупват в на зрялост, големина. След това 
големи количества калиеви соли. те се почистват, измиват и обе- 
Ето защо те са полезни за пацие- мистите се нарязват. За да не по- г
птите със сърдечно-съдови проб- тъмнеят парчетата (например от ^ рЗЗОЪрКВЯТ

често и да се сушат 
на сянка

ходимо сухо и топло време. Пре
поръчва се те

!
Новият брой на сп. "Градина",
ИЗЛЯЗЪЛ по повод 
70-годишнината от рождението 
на Бранко Милкович, на 345 
страници съдържа текстове на 
няколко автори за "нишкия 
Орфей", данни за 33-те 
лауреати на наградата с името 
на прочутия поет, разговори с 
някои от тях и избрани творби.
В предговора "Ако беше жив, 
щеше да има 70 години" главният редактор на списанието Зоран 
мешич Сигма няпомня, че тази книжка на списанието няма 
претенция да даде пълно свидетелство за живота и делото на 
великия поет, но да събере на едно място най-важното написано 

.. л всичките лауреати на наградата "Бранко Милкович". 
в миналия петък четвъртата книжка от новата едиция на 
Градина" бе представена

Изложба на пчелни продукти в Ниш IМедът - храна и 

лекарство
!

за да не се променя цветът им. 
Често използван начин е сушене 
на слънце, като плодовете и зе- Iйлеичуците се нареждат в плитък 
съд върху чиста хартия. Сушат се 

сухо, топло и проветриво мяс
то. Могат да се използват и фур- 

В тях темературата не бива да 
е по-висока от 60 градуса. Добре 
е вратата иа фурната да остане 
открехната. И най-важното - про-

Под мотото "Медът - храна и лекарство” 
мица в Ниш се в края на миналата сед- 

състояха традиционните пчеларски дни. Според 
думите иа председателя на пчеларското сдружение "Матица”
Властимир Спасич целта на мероприятието е да се популяризира 
отглеждането на пчели и ползването на техните продукти които са 
здравословни.

Подпредседателят на Сдружението Перица Стойчев каза пред 
журналисти, че тази година е твърде неблагоприятна за пчелите и ЦеСЪТ на сУшене тРябва Да се сле- 
пчеларите, така че добивът на мед е двойно по-малък в сравнение с ДИ’ За да се УЛУЧИ най-благоприя- 
добрите години”, преди всичко поради лошото време през април и ™ИЯТ момент за изваждане от 

май и поради пчелната болест вароа. Затова едни килограм мед на Фурната- когато продуктите не 
изложбата се продаваше за 270 динара. м т са ™то пресушени, нито недосу-

шепи.

на

■111.

за поета и

галерията на Нишкия културен 
център в присъствие на авоторите и културни дейци. Няма 
съмнение, че това издание ще събуди интерес и сред читателите, 
понеже наистина е представително и е пълноценен документ.

в

М.Т.
■■пйГй"Т||"~и 11....- -....... ■'■■■ ............ ................||| П11| иви 1Н11П11 |||||||1м [——1*
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Православен пътеводителШест години КИЦ „Цариброд" - филиал Босилеград
Свети Йоан Богослов

Йоансвети 
във Витсаида -

начества успението
Богослов,0 любимия Христо™ ученик. Той е родей от

Р—о^и^:Г—„еи 
Бога. От момента, в к,тееи

град,
благочестивите си 
служение на

преданост - Господ Исус Христос му поверява рижите за света 
Богородица и като награда му оказва честта да го направ

го™« »,« . втшш
заедно с другите ученици, а на Педесетница (Света'ГР°^ ПРИ*““ 
благодатните дарове на Светия Дух. Там свети Йоан проповядва 
словото Божие до успението на света Богородица, след това 
отправя заедно с ученика си Прохор към Мала Азия и се установява в 
град Ефес, където успява да организира и заздрави основаната 
по-ранно от свети апостол Павел Християнска църковна община. 
Когато силите му го напускали, той все по-често повтарял думите. 
"Деца, обичайте се едни друг.” На въпроса защо все тези думи казва, 
евангелистът отговарял: ”Защото в изпълнението на това се заклю
чва всичко. Който изпълни тая заповед, той е изпълнил целия Божи 
закон”. След смъртта на възлюбения Христов ученик, в град Ефес

паметта на човечеството.

Босилеградският филиал на 
КИЦ "Цариброд" ознаменува 
на 1 октомври т.г. 6 години от 
формирането си.

По този повод в голямата зала 
на Центъра за култура бе орга
низирана тържествена програма, 
в която участваха фолклорният 
ансамбъл “Искър” от София, ба
летна група от София и извест
ният български оркестър “Сите

името му остава живо и незаличимо в
Свети Йоан Богослов ни оставя ценното евангелие, три свои пос- 

откровението или Апокалипсиса - пророчеството за послед
ните дни на света. Озарен от Божественото вдъхновение, топ със 

проницателен ум, подобно на орел се издига над облаците, за да

лания и

своя
прозре битието па Бога и неговото слово и да изрази това с извест
ните на всички думи: ”В началото бе Словото и Словото беше у Бога 
и Бог беше Словото”. Знаменателни думи, връх на богословското 
умозрение. С тях светите братя Кирил и Методий начеват

българския Културно-информа
ционен център "Цариброд” в 
Босилеград - вестител на новите 
духовни процеси сред българско
то малцинство, довели до демок
ратичните промени. Равносмет
ката, която искаме да си напра
вим днес е в полза на българската 
култура, българското самосъз-

Гостите от Столична община 
връчиха на тукашния свещеник 
Отец Йоан 100 Библии, 
предназначени за 
босилеградските гимназисти. 
Книгите са дарение от Иван 
Желев, директор на Дирекцията 
верооизповедание при 
Правителството на България*.

своята

? 
* (0

СГ2

Иван Николов

винаги сме работили за нови сър- 
бско-български отношения, в 
които българското малцинство 
трябва да бъде фактор, а не жер
тва.

На тържъството по повод шестгодишнината от сформирането на 
КИЦ присъстваха представители на Агенцията за българите в 
чужбина, Българското посолство в Белград, Министерството за 
младежта и спорта, Министерството за образованието и науката, 
община София, община Дупница, представители на Историческия 
музей в Кюстендил, Българския футболен 
неправителствената организация "АБЦ" от Враня и др. На 
тържеството присъстваха и представители от КИЦ „Цариброд" от 
Димитровград, както и голям брой журналисти от БНТ, БНР, ТВ 
"Скат", ТВ "Рила" от Дупница, както и от местните медии.

* о 5^ * 
г!
X Л
1! 
Н о. 
ОС

На тържеството бе прочетено 
и поздравително писмо от кмета 
на София Стефан Софиянски. 

След изключителното предс-
Сред гостите от България бе и джудистът Георги Георгиев, бронзов тавяне на танцьорите и изпълне

нието на модерните балетни

съюз,

медалист от Олимпийските игри в Атина.
игри, на сцената излезе оркес
търът ”Ситс българи заедно”. 
Особено впечатляващи бяха из
пълненията му на български па
родии и родолюбиви песни, кои
то присъстващите в залата наг
раждаваха сбурни аплодисменти.

Тържеството продължи с пес
ни, танци и хора в хотел "Дукат”.

българи заедно”. нание, на демокрацията и свобо- 
Тържеството в препълнената дата на словото в Западните пок- 

зала откри Иван Николов, пред- райнини. КИЦ "Цариброд” в Бо- 
седател на Програмния съвет на силеград винаги предано е защи- 
КИЦ, който в поздравителното тавал правата и интересите на

българското малцинство и е ра-слово между друго изтъкна:
- Преди 6 години ние с помо- ботил за развитието на демо- 

щта на българската държава и с крацията и европейския начин на 
помощта на цяла плеяда култур- мислене и поведение в Западните 
ни дейци и патриоти създадохме покрайнини. И нс само това. Ние П.Л.Р.

просветителска дейност, с тях започва българското писмено слово, 
за което свидетелстват старобългарските писмени паметници.

В своите боговдъхиовени творби свети Йоан издига преди всичко 
любовта - тази най-мощна стихия на човешкия дух. Любовта 
чиста, безкористна и саможертвена и малко 
свят. Бог е любов и

като
позната на античния 

именно това е основата на християнскта 
нравственост и богопозианието. Естеството на любовта е такова 
чувство, че само този, който е способен да обича може да разбере 
обичащия го. Понеже Бог е любов, за да го познаем, нужно е преди 
всичко да го обичаме. Любовта към Бога предполага и любов към 
ближния, защото Който каже, че обича Бога, а мрази брата си, с 
лъжец, защото този, който не обича брата си, когото 

да обича Бога, когото не е видял”.
Ком ю празнуваме паметта на любимия Христов ученик, нека 

стопляме сърцата си с пламъка па любовта, за която ни говори той, 
защото без любов няма истински щастлив жвот. Ако сърцето ни 
наистина с символ на любов, пека го изпълним с любовта и тогава 
животът пи ще се промени, ще стане по-радостен и по-светъл, 
защото пие ще намерим смисъла му в любовта към Бога и към 
ближ|шя' ОтспЙоан

вижда, как
може
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В третия кръг на ПФД: ”Павловац” - ” Младост_0:6Нишка зона - 8 кръг

Четири гола на Мирослав 

Георгиев
До една точка с много 

щастие
■ ' ’• | : ‘ ,йШФК "Балкански" - ФК "Ястребац-Пролетер" 1 :1 (0 :1)

Гостите бяха по-добрият съперник и сами са виновни, задето не 
взеха и трите точки. Домакините изравниха в петата минута на про
дължението. Преди това гостите имаха три идеални възможности за 
отбелязване на гол, но не съумяха да ги реализират. Трябва да се 
отбележи, че в 24 минута съдията пропусна да свири дуела за димит- 
ровградчани, когато Иванов бе съборен в наказателното поле 
"Ястребац”.

Димитровград, 2 октомври 2004 г. СЦ "Парк”, зрители - около 
300. Главен рефер: Милан Кръстич от Пирот (7). Голмайстори: В. 
Пейчев в 90+5 за "Балкански”, а Райкович в 7 минута за "Ястребац”. 
Жълти картони: Милан Георгиев, Павлович и М. Пейчев от 'Бал
кански”, а Стоянович, Райкович, Аитич и Псшич от "Ястрсбац”.

ФК "Балкански": Стапкович 7, Стойчев 7.5. Христич 6 (Павлович
6.5) , Милан Георгиев 7, В. Пейчев 7.5, М. Пейчев 7, П. Георгиев 6.5, 
Панайотович 6,5 (Минчич -), Пешев 6.5, Глигориевич 6 (Миялкович
6.5) и Иванов 7.

ФК "Ястребац": Джорджевич 7, Аитич 7, Йованович 6. 5, (Игня- 
тович -), Пешич 7, Савич 7 (Михайловйч -), Стойкович 7, Любоевич 
7. 5, Аранджелович 7, Стоянович 7. 5, Илич 7, Райкович 6, 5 (Ран- 
джелович 7).

Игра на срещата: Стоянович от "Ястребац”
В следващия кръг от първенството "Балкански” гостува на 

"Омладинац” в Малошнще. Мачът ще се играе в неделя от 15 часа.
Д. С.

<й -фмьяп*.;
* Босилеградчани оглавяват 
временното класиране с 9 
точки и голова разлика 13:1.

В третия кръг па ПФД боси- 
леградският футболен отбор раз
громи домакините си в Павловац, 
които в първите два мача пос
тигнаха две победи.

Резултата откри Игор Васи
лев в 18 минута,а мигове преди 
почивката Мирослав Георгиев, 
четирикратният голмайстор в 'га
зи среща, удвои преднината на 
зелените.

на

ОТЛИЧЕН СТАРТ: Отборът на "Младост”

"Младост": П. Гашевич, С. янович, С. Стоилкович, С. Игня- 
През второто полувреме боси- Стойков И Василов, Д. Йовано- тович, И. Стоянович (И. Марии- 

леградчани още 4 пъти вкараха 
топката във вратата на Младе- 
нович. Георгиев бе точен в 52, 69

(С. Йованович), Б. Воипович, кович), С. Станойкович и Б. Ми- 
Д. Димитров, М. Георгиев, Д. тич.
Стошич (Г. Глигоров), М. Йоич В следващия кръг "Младост” 

и 74 минута, а в 79 минута се раз- _ Чипев), Л. Димов и С. Дамя- е домакин на "Джерекарце” от 
писа и Синиша Дамяиович.

вич

Търговище. Мачът ще се играе 
"Павловац": Д. Младенович, на 10 октомври (неделя) от 15 ча- 

отбор Георги Георгиев заяви, че с Ми д СтояповиЧ1 М. Йо- са и 30 минути, 
се надява Младост да играе та-

нович.Треньорът на босилсградския

П.Л.Р.ванович, Д. Мариикович, Б. Стока и в следващите мачове.

Втора сръбска лига - група ” Изток”, I кръг Сръбска шахматна лига - група "ЮГ”, IV кръг

Озрен висок за димитровградчани Убедителна победаБК "Озрен" (Соко баня) - БК "Димитровград" 73 : 65 (14 :17; 17 :13; 23 : 12; 19 : 23)
ПТТ Телеком 7 (14, 5). 3^1. ”Пи-След почти 20 години димитровградският бас- ломен”, 

кетболен отбор отново стартира в републиканска 
лига, но не успя да спечели първата си среща. През 100. Съдии Александър Игнятович от Ниш и Мар- 
първите 4-5 минути домакините поведоха с 10 : 1, ко Павлович от Лесковац.

Димитровградчани спечелиха 
с 5:1 срещу "Радан’’ от Лебане. рот” и "Цариброд” 6 (14,5). 5. МЗ 
Победата им можеше да бъде и "Център” 4 (12, 5). 6. "Радник” 4

(12). 7. "Власотинце” 4 (11, 5). 8.

Алексииац, 2 октомври 2004 г., зрители - около

по-убедителна, но женският 
майстор на ФИДА Драгана Пеич "Ястребац” 4 (11). 9. "Вучйе” 3 
Ранджелович на петата дъска (11, 5),,10. "Економист” 2 (10, 5). 
направи неточен ход и накрая 11. "Раднички” 1 (9).12. "Радан” 0 
само ремизира. Драган Илич спе- (5,5). 
чели без борба на третата дъска.
Мачът се игра в неделя в поме
щенията на КИЦ "Цариброд”, а 
резултатите бяха следните: Иван Сдружена ШЗХМЗТНЗ 
Стоименов - Звездан Марянович ДИВИЗИЯ На ПЧИНСКИ И 
реми; Бобаи Ранджелович - Сло- ЯблаНИШКИ ОКРЪГ 
бодан Трайкович 1 : 0, Драган —
Илич - Драгослав Драгинич 1:0 И 
(без борба); Драгиша Йонич - 
Драган Цветкович 1 : 0; Драгана 11 
Пеич Ранджелович - Небойша

БК "Димитровград" игра в слендия състав: Б.но след това димитровградчани се окопитиха и ус
пяха да изравнят. Сокобаичаии тогава започнаха да Милев, Д. Сотиров, М. Йович 4, И. Петров 12, В. 
играят зонова защита, което се оказа сполучливо Станимирович 12, Н. Виденов, В. Андреев 18, А. 
решение за тях.

Резултатът от първото полувреме даваше голя- сов и Г. Мишев, 
ма надежда на димитровградския отбор, но в тре
тата четвърт той игра слабо и мачът бе ”пре-

Апостолов 3, А. Андреевич 14, Й. Велчев, Т. Алек-
Д. С.

Д. С.

Пети кръг от първенството на 
ПОЛ

Пионерска баскетболна лига на 
региона 7 Ниш - III кръг_______

” Желюша” пак 

не игра
Младост" - 

Ром" 4:4
Служебни точки за 
"Димитровград"

Соколович реми; Владица Стоя
нович - Александър Йович 1:0.

Резултатите от другите мачо- чителн0 интересния и пълен с об- 
ве в този кръг на първенството: Р™ мач между Младост и 
”Кондива”-”Власот,шци” 4, 5 :1, Ром от Лесковац равенството е 
5; "Раднички”-МЗ "Център” 3 : ““-реалният изход.
3; ПТТ Телеком-"Економист” 4: И във ВТ0РИЯ КРЪГ с победи се
2; ”Пирот”-”Ястребац” 4 5-15- отличиха Двамата най-млади бо- 
”Радник”-”Вучйе” 3 • 3 ’ силеградски шахматисти - Мит-

Временното подреждане на *о Александров и Драган Божи- 
отборите след четвъртия кръг е лов' Чяла точка за своя отбор 
следното: 1. "Кондива” 7 (17). 2. спечели “ РаДе Стойков, който бе

сред резервите преди началото 
на срещата.

Резултатите:
;|| Н. Божилов - Д. Чирич 0,5:0,5; 
]! М. Александров - Г. Бечирович 
:| 1:0; Д. Величков - Д. Станкович 
)В 0:1; В. Йосифов - Л. Пиович 0:1; 
й Й. Стоилкович - Ш. Ибраимович 

Я|М0:1; 3. Костов - М. Демирович 
|р || 0,5:0,5; Р. Стойков - Б. Аметович 
Ш' Й Д- Божилов - М. Максутович
Ш 1 1:0.

у I;

В рамките на третия кръг от пионерското бас
кетболно първенство па региона 7 Ниш младите 
баскетболисти от Димитровград трябваше да играят 
с връстниците си от отбора на ”Ниш”, но нишлиите 
не дойдоха в Пирот, където димитровградачни до
макинстват. Затова мачът бе регистриран със слу
жебния резултат 20:0. След три кръга пионерите от 
Димитровград имат 6 точки и са във върха на вре- 

подреждаие. В следващия кръг пионерс
кият състав на БК "Димитровград” гостува на ”Ни- 
бак 1” в Ниш.

Обща оценка е, че в изклю-Отборът на "Желюша” този укенд трябваше 
да се срещне с ”Реал” от Църноклище, но мачът 
не бе изигран, тъй като гостите междувременно 
бяха изхвърлени от дивизията, защото нямаха ос
нователно оправдание за две неизиграни срещи.

След петия кръг "Желюша” има 6 точки. Три 
точки отборът събра от "зелената маса”. В шес
тия кръг желюшани ще премерят силите си с ФК 

Ром от Пирот. Мачът ще се играе на помощния 
терен на ФК "Раднички” в Пирот и ще започне в 
12 часа.

менмото

д. с.д.с.

Закрива се ж.п. при® -| Пгл 1Г\

0 Ш (<? а
Г

‘V

МИ

:Макар че в момента, когато се приемаше решение за реко- 
към границата, бе казано, че 

всички ж.п. прлелези-рампи си остават, прелезът към Спорт- 
център Парк е затворен за преминаване не само на 

но едва могат да го ползват и пешеходци. Официално 
се казва, че съоръженията още не са пристигнали. Неофи
циално обаче узнаваме, че според правилата за движение по I 
електрифицираните линии с автоматично вдигане на заг- | 
ражденията (рампите) не е позволено, просто 
на толкова късо разстояние да има три бариери.

Тъй като улица "Нишава 2”

Айнструкция на ж.п. линията
.у;ния

возила,
В другите 2 мача от втория 

ь! П кръг са постигнати следните ре- 
Щ | зултати: "Пуста река” - "Беса 

5,5:2,5 и ”Юг” - "Ябланица” 
4,5:3,5. Свободен бе отборът на 
"Долна Яйна”.

е невъзможно
"А-

След два изиграни кръга, 
начело на таблицата е "Пуста 
река” от Войник с 13,5, а на второ 
място е "Младост” с 8,5 точки.

все още не е отворена при * 
долната рампа, отиването до СЦ "Парк” с кола или 
превозно средство е затруднено.

А- >друго
А.Т.

•——■......... 1... 1 __
шш П.Л.Р.



''“32ктоШш2Ш_1^Обяви -Некролози- Реклами.
........... рс зд/01 и 18/03) и въз основа

Въз основа на член 44 от 3акоиа^^|лкан^'Чв Димитровград .Прието на 5. 10. 2004 г. 
на решението на Скупщината на ГТП Балкан р н 
директорът на предприятието отправя

*••••
.отообектива %

Задръстване Пумпис1ан?Кза безплатни, акции
Емитент: ГТП "Балкан“, Димитровград осъществГнай-много с 35 години трудов стаж.

записването за безплатни акции трябва да 
се предостави:

за
Матичен номер: 7133111 
Шифър на дейност: 55400 
Брой на работещите: 165
Общата сума на счетоводствената стойност на 
основния капитал на 31. 12. 2002 г. е

При

за гражданство на Сърбия (не-удостоверение
по-старо от 6 месеца)
-доказателство за трудовия 
предприятието(предоставя се трудовата 
книжка и фотокопия на книжката)

карта и фотокопия на личната карта.

стаж в139 518 000 динара.
1. Номиналната стойност на една емитирана 

акция е 1000 динара, а емитират се общо 41 855 
акции от 1 до 41 855

2. Въз основа на сделката за купопродажба на 
обществения капитал купувачът получава 97 
662 акции от 1 до 97 662, което възлиза на 97 
662 000 динара, т.е. най-много 70% от 
обществения капитал на предприятието.

Работещите могат да спечелят най-много 30% от 
основния капитал на предприятието, който 
възлиза на 41 855 000 динара, т.е. най-много 41 
855 акции.

3. Правото да се запишат за безплатни акции 
имат граждани на Сърбия които работят, или са 
работили в предприятието.
Те имат право на безплатни акции с обща 
номинална стойност 200 евро (в динари), по 
официалния курс, за всяка година трудов стаж 
в предприятието.

-лична
Записването за акции ще се извършва в 
помещенията на ГТП "Балкан" ул. Балканска 
41 от деня на публикуване в "Службени 
гласник” на Република Сърбия до аукционния 
търг, от 8 до 13 ч.
Записването за акции става чрез подписване на
изявление.
Тази покана е обявена на таблото за обяви 
предприятието ГТП "Балкан" - Димитровград, в 
"Службени гласник" на Сърбия и във вестник 
"Братство".
Допълнителни информации могат да се получат 
на тел. 010/363-180.

в

Затворената долна рампа в центъра на Димитровград ми
налата сряда преди обед предизвика невиждано задръстване. 
Опашката от автомобили се достигна до хотел "Балкан”.

Изнервените шофьори упорито натискаха клаксоните, а 
някои шеговито подхвърляха, че Димитровград най-сетне за
почва да прилича на метрополия. Други бяха на мнение, че е

и. д. директор Божа Дойчев

"дошло време” в града да бъде поставен...светофар!

Лицата, които изпълняват формалните условия 
(виеше образование - българска филология) и имат 
способности и желание да работят на това работно 
място, могат да дойдат на разговор в Издателството 
или пък да се обадят по телефона до директора или 
редакцията.

МОВ МФШ®1 IИздателство "Братство" се нуждае от

Лектор-езиков редактор

|ВЪЗПОМЕНАНИЕ
Тази двуколка, теглена от един Изминаха 35 ГОДИНИ от тежкото катастрофнрапе па автобус на 

босилеградското автотранспортно предприятие в Бесна кобила. На 
лобното място бяха загинали шофьорът Пене Стоянов и пътниците: 
Драганка Миланова, Симеон Манов, Димитър Рангелов, Йордан Сто
йнев - от Горна Любата, Станко Цеков, Александър Христов, Митра 
Ранглеова, Денчо Рангелов, Нада Илиева - от Долна Любата, Дойчин 
Митов, Никола Колев - от Църнощица, Крум Андонов и Славчо Соти
ров - от Ярешпнк, Цветан Дончиновнч - от Дървени град и Сотир 
Сотиров (починал в болница в Скопие).

Поклон пред светлата им памет!

кон, в нашите краища е 
известна като "чезе". По
начало тя е с дървени колелета
като на файтон. Но
собственикът на тази двуколка
е модернизирал превозното си
средство, слагайки му колелета
от автомобил. А тъй като всяка
гума може да се спука, трябва
да има и резервно колело.
В недостиг на файтон много Редакцията на е-к ”Братство”
брачни двойки ползват тази
двуколка, когато отиват да

брак.сключат Скърбпа вест
С дълбока болка в душите си съобщаваме, че 

па 29 септември 2004 г. почина на 98-годншна 
възраст нашият мил и непрежалим съпруг, баща, 
тъст, дядо, брат, вуйчо и чичо

А.Т. •е* >1Ш-
Състаеип: Драган Пегроа ДЕЯН ДОЙЧИИОВ-СТОЯН

от Димитровград
водоравно: 1. Неприветлив чо
век. 5. Който има вкус на оцет. 9.

у.
; ■ ! С много обич м признателност се прекланяме 5 -У А -*!пред светлата ти памет. -----------------------

ОПечслсшс съпруга Лейка, син Цакан, дъщеря Злата, зет Гьорги, 
внук Любен ̂внучка Зорница, брат Румен и Племенник Ангел, 
какшо и останалите Племенници, роднини и Приятели

БаскетбоМирослав Антов. 11.
лен отбор от Солун. 12. Възголям
къс хляб. 13. Пиршество, угоще- 17 
ние. 14.15 и 8 буква. 15. Единица
за електричество. 16. Зала за
прожектиране на филми. 17.

На 3 ноември 2004 година се навършват ПЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ от 
смъртта на пашата мила съпруга, майка и баба

ВИОЛЕТА АНТОНОВА 
От Враня

Този ден ще излезнем на гробищата във Враня и 
ще положим цветя па вечния й дом.

Времето минава, но никога няма да те забравим. 
Поклон пред светлата ти памет и почивай в мир.

Съпруг Борис, син Драган, внучки и внуци

Олег Зарков. 18. Модел на архи
тектурна постройка. 19. Мъжко 
име. 20. Вид игра на карти. 21. 
Великан, исполин. 22. Спусък

22 23

(сръб.). 24. Мярка в златарство
то. 26. Съдба. 27. Град в Полша.
28. 13 и 1 буква. 30. Ана Нико
лова. 31. Мъжко име. 32. Драг,
скъп. 33. Плод на тропическо
д-ьрво. 36. Железен или глинен
домакински съд. 37. Женска до-

38. Хубост. 39. Спо-лна дреха.
косн и хубав живот.
Отвесно: 1. Архитектурен и ску
лптурен стил в 17 и 18 век. 2. 19. Вид планински дъб. 20. Лека 
Хранително изделие. 3. Отбор, дъсчена постройка. 21. Град в 
екип. 4. 20 и 18 буква. 5. В7»рзоп, Пакистан. 23. Две букви. 24. Вън- 1. Подем. 5. Варили. 10. Морал, 
денк. 6. Иму/уество. 7. Сън, блян шеи слой. 25. Сръбска рок банда. 11.11олич. 12. ЛГ. 14. Емир. 15. 
(сръб.). 8. Ема Томова. 9. Бра- 27. Река пъп Войводина. 28. Тадич. 16. Рио. 17. Рас. 18. Са- 
зилско кафе. 10. Еврейско име. Скъпи, драги. 29. Лтл етически ри и. 19. Роял. 20. ИК. 21. Корал. 
12. Хърватски баскетболист, 13. клуб "Комета" (съкр.). 32. Стена, 2.2. Лим. 23. Волид. 24. Гас. 26. 
Градя Източна Сърбия. 15. Леге- вълнолом. 34. Оливера Радопа. Ет 28 ОК 29. Мир. 30. Пол. 32. 
ндарна гръцка оперна певица. 35. Сол (сръб.). 37. Автознак за Не.34.АП.36.Пирони. ЗЙ.Кти- 
16. Препаска. 18. Испанска овца. Пирот.

Решение на кръстословица 213 
• Водоравно: ______________ Тъжен помен

На 9 октомври 2004 г. се навършват ТРИ ГО
ДИНИ от смъртта па нашия мил син, съпруг и баща

ИЕДЕЛЧА ЕВЛОГИЕВ ВАСОВ 
от Долни Криводол, Димитровградско 

С много обич 
пред светлата ти памет!
СъПруЬ: ДимшЪринка и дъщеря Виктория

С \
/, "9
"1,

и признателност се прекланяме
тор. 41. Сироп. 42. Партитура. 
43. Ара.



Хумор - Сатира - Забава

Манчин рабуш
12 а октомври 2004

Мъжкият деспотизъм в Дсрекула а.Ща?Сурови наказания за изневяра «0»

Преди един век хората в Дерекула изкарвали 45-годишна звоичащеа, омъжена в Ясенов дел. Тя 
поминъка си предимно с коварство и овчарство, по била стройна и висока, със зелени очи и руси коси. 
и със земеделие-произвеждали ръж, ечемик, овес, Попът я посещавал често и селото "ечало” от 
леща, царевица, фасул, картофи, лук, чушки, до- клюкарските приказки. Накрая те стигнали и до 
мати, краставици, зеле и др. Мъжът и жената били мъжа на поповата любовница, който работил като 
заедно на коситба, жетва, вършитба и при доби- миньор в Ресавица. Той бил мъжага с руитави гър- 
тъка в кошарата, заедно ходили на сватби, кръще- ди и затова го сравнявали с Боримечката. Една 
нета, селски служби, събори и пр. С една дума - вечер ненадейно пристигнал вкъщи. Жената го 
живеели тежък, но хармоничен брачен живот. Ра- посрещнала с хубава вечеря, прекарали мощта в 
ждали по 5,8,10 и повече деца и не си изневерявали.

През 1925 г. обаче била открита мина "Ерма", добитъка на паша, продължили любовната си 
Дошли хора от вътрешността, предимно миньори игра. 
от Словения, които били бохеми, яли, пили и лам- 
тели по чужди жени. Освен това, граничарите били се много удебелила, айде да се меримо.” Тя раз- 
добре платени, носели хубави дрехи и всичките би- пасала тканицата си и измерила дебелината па 
ли неженени (щом няма жена при него, и жененият мъжа си, а след това мъжът взел колана, за да 
е неженен). Под влиянието па новите обстоятелс- измери нейната дебелина. Прилепил ръцете й за

бедрата, обиколил я с тканицата около кръста и 
здравата я превързал пад задника. След това я от-

—Чул ли си, Майчо, онуя сърп- 
У ску поговорку: "йоще бабата не 
видела зетатога и почела да му мери 

онуя работу" — пресрете ме Триша 
Сексът.

— Истина ли йе , бре Тришо, дека по главуту само
не знайеш?секс ти се върти и за друго 

— Па Манчо, све йе секс... 
—Айде—де!
— Еве, узни съгашньите

мир и любов, а сутринта, след като децата пуснали

избори и тея силне 
коалицийе хцо праише. Свак що улази у некикву 
коалицию си мисли кико да претупа друготога, та он 
да излезне отгоре. Тая преебушка нейе ли секс, а?

—Слушай Тришо, мене су ме године прегазиле и я не 
мислим за теквея работе. Мислим кико на децата да 
найдем работу, та ютре кига зажмим да не остану на

В един момент мъжът казал на жена си: "Ти си

улицу и да гладую и просе...
—Млого лъсно! — цъвну Сексат. — Напрай и ти не- 

колко преебушкье и намърдай децата на работу...
— Е, не може свак да мисли кико тебе...
—Чекай, а знайеш ли защо те пита за сърпскуту 

поговорку?
—Одека че знам, мислим тека ти йе дошло...
—А—а—а, нейе! Нали съга си избрамо новога кмета?
— Избрамо ама кво избираньето на кмета има общо с

нссъл до огнището, закачил я на веригите и запо
чнал да я разпитва люби ли се със звоиския поп. Тя 
не признавала, но когато донесъл кош слама и го 
изсипал върху огнището, а след това извадил ки
брит да я запали, грешната жена признала всичко.

Група ясеновделчани работили като дървари на 
пиротското Горско стопанство във Ветрен плани
на. Веднъж обаче били откомандировани в Стара 
планина. А един горски пък бил преместен от Ста
ра планина във Ветрей планина. В махала Герен ; 
край Ветреиска река живяла хубава вучиделка, поговоркуту? 
омъжена за ясеиовдслчапин, и понеже мъжът й 
работил в Стара планина, тя използвала свободата 
си за страстна любов с горския. След известно вре
ме горският бил върнат на работа в Стара планина 
и се похвалил пред ясеновделчани, че "уловил" ед
на хубава жена. След като обяснил каква е и къде 
живее, нейният мъж се измъкнал от компанията и 
се запътил вкъщи. За 12 часа изминал 40 км от 
Широке луке до Пирот и още 35 км от Пирот до 
Ясенов дел. Когато го видяла, жена му се изпла
шила, по той я успокоил, че на сън му било казано, 
че в местността Цедилка примУзунова воденица 
имало закопано кюпе със злато и трябва да го изко
па преди съмване. Двамата отишли на мястото 
през нощта, мъжът копаел, а жената рипала и из
копали дълбока дупка. Жената влезла в дупката, за 
да напипа кюпето, но мъжът използвал момента и 
хвърлил върху пея балена дреха и клони, а след 
това започнал да я затрупва със земя! За да не бъде

— Има, има! Само преди половин час ме срете йедън 
приятель, вати ме за рукав и не ме пуща. И кига 
развърза йезше Защо му йе това, да тура главу у торбу, 

знам че се опрайи ли с тия усукан свет, лоше муне
мисле тия що су гласували за ньега, навели су га на 
тънак лед да се изрезили..." И да не ти разпраям кикво 
све надроби.

—А ти кикво каза?
—Я ли? Слуша га кико млати и ка рече да си узне 

дъй, я га пита знайе ли сърпскуту поговорку...
—Е, а он?
—Зину кико клен и затвори уста докига я минуейо 

през Павлиончето!
— Е, свакикви ни има, Тришо...
—А знайеш ли, Манчо, защо съга су пълзнули теквия 

одумджийе и дърнкаю свакикве глупости?
—Одека да знам, требе нещо да нейе наред с главете

затрупана жива, тя признала изневярата.
Една вучиделка започнала да води любов със 

селския даскал. Мълвата за тази забранена любов 
пристигнала до нейния мъж, който работил като 
миньор в Алексинац. Една нощ той дошъл вкъщи,

________ жестоко натупал жена си и веднага се върнал в
деркулски мъже отишли на миньорска работа а „„„ата. Сутринта неговите братя се принудили да 
Йелашница. Алексинац. Ресавица, Връшка чука и заколят овен, за да излекуват с кожата му пре- 
други места, техните жени започнали да преодо- битата снаха! 3
ляват страха си от мъжкия деспотизъм и да об
щуват по-свободно с други мъже.

Традиционният мъжки деспотизъм обаче

им.тва местните жени започнали да се надлитат по 
обличане и други мераци, за да оставят по-хубаво 
впечатление па миньорите, граничарите и жаида- 
рите, учителите и поповете. Така започнала да се 
нарушава брачната хармония. А когато мнозина

—Ма йок! Свото това млатенье за ньи йе, Манчо, чие 
секс. Само да гьи погледаш, че ти буде ясно: зацървели 
се, от очите им блгойе огань и недай боже да су те 
ватили за руку, стискаю ли стискаш...

— Е—е—е, ти га прекара...
Истина йе, Манчо, по благо им йе да одумую, 

отколкото да спу със жене!
Друг вичеделец пък всяка сутрин изпличвал с 

войнишки ремък задника на жена си, но не успял да 
я отучи от любовкарството с чужди мъже!

Сега е друго време, дерекулчани са образовани, 
съвременни хора и никой вече не бие жена си. За- 
щото за нея е любов, а не бой!

Мата
не се

примирявал с това ново явление и започнал да се 
бори срещу него с помощта на сурови наказания. 
Това потвърждават и следните няколко историйки. 

Поп Тодор от с. Звонци, белогвардеец, любил

шМшШттт

Босилеградският герб
ЗЦ3 автора на гербовия знак - 

ЧИСТА ЕДИНИЦА ЧАК!
&

Йордан Миланов

Есенен разговор
Епидемия Съседката Гина 

Кольо:
се оплакала на бай отговорните главици - 

БИСТРИ ДЖАНКОВИ 

ЧОРБИЦИ! 

нашия град малък - 
ЕДИН ПОДВИГ ЖАЛЪК!

- Боже, боже, колко съм зиморничава, ця- 
треперя. Парите свършват, имам само 

един пън вкъщи. Ако има

След 5 октомври 2000 г. зад кормилото на Дими- 
двама лекари - 

един невропсихиатър и едни лекар обща практика. 
Но никоО от тях не успя да "излекува” общината.

За общински кмет сега е избран лекар, този път 
епидемиолог. Дано то1 успее да 
политическата епидемия, от която бяхме закъсали 
през последните 10-15 години.

тровградска община се смениха лата
кой да ми го на

цепи, да се посгрея, чудо ще да е, ама на!
- Ами че да ти го нацепя аз ма Гино! 

Печката наред ли ти е?
- Че какво ще е на печката ми, бе! Туриш 

ли й дърво, веднага пламва.

ни излекува от

А.Т. Марин Герин
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Издава:
Издателство "Братство" 

Кей 29 декември 8 Вестник за българите в СЧГ Е-поща: п1иЬ@тесИап13.пе1
7. Ниш. тел. (018) 715-691.


