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и за нашите училища
* Опит за провал или недостиг на парламентарна (и обща) култура * Имат ли вина
Ж?.«1^1|С!1таТпг.Нал,ЧИЛИ1ЧаТа въпроса за езика * Не е приета оставката на председателя на 
Комисията по образование Как да оцелеят общинските медии * Офиси на НС в 
Димитровград и Босилеград

Димитров - най-младият 

председател на ОС
*Избран е и подпредседател и седемчленен Общински съвет

Третото поредно заседание на октомври в Босилеград. За пръв счита за напредък в работата на 
Националния съвет на българс
кото малциснтво се проведе на 23 всички членове, което може да се

път на заседанието присъстваха НС.
Заседанието започна с бурна 

реакция на члена на НС и кмет на 
Босилеград Владимир Захариев 
във връзка с изразходването на 
средствата от бюджета на НС. 
Като актуален депутат в Народ
ната скупщина на Сърбия той 
настоя преди самото приемане на 
дневния ред да внесе в работата 
на съвета атмосферата от репуб
ликанския парламент. Очевидно 
бе, че му недостига парламентар
на (или обща) култура или пък 
това е установен начин на него
вата работа като кмет. Но в НС 
всички са еднакви и благодаре
ние на председателя на НС, катко 
и на няколко члена, Захариев бе 
принуден да разбере къде се на
мира, за да може съветът да ра
боти нормално.

Новото ръководство на ОС: Драган Голубов (секретар), Владица 
Димитров (председател) и Ратко Манчев (подпредседател)

На 22 октомври в Димитров- ям Давитков, след което ръко- 
град се проведе учредително за- воденето поеха най-старият от- 
седание на новоизбраната Общи- борник Кирил Младенов 
иска скупщина, която наброява Сръбската радикална партия 
29 отборници, четири по-малко (СРС) и двамата най-млади отбо-

рници Владица Димитров от ДСС 
Заседанието откри досега- и Джордже Димов от ДС. 

шният председател на ОС д-р Бо-

от

от предишния състав.

(На стр. 3)
(На стр. 2)

Босилеград
лДСС владее с 

радикалите и 

социалистите |ь

Предложеният Закон за 
Скупщината на Сърбия

г!Поводи
Депутатите не искат да споделят 

съдбата на "обичания" си народ?
,1

* Всички избрани функционери са от *“* 
редовете на ДСС, която ще 
управлява общината с подкрепата на Ц 
отборниците от СПС, СРС и ГГ -

А
* Доколкото депутатите гласуват закона, те ще трябва да дадат и отговор на въпроса защо 
не искат да споделят съдбата на гражданите, които ги избраха

Д-р Лиляна Василева, 
пенсионери, работници и свободни и председател на ОС 
креативни граждани.

Депутатите в Скупщината на Сърбия, които дос- 40 години стаж, а жените 58 години или 35- годишен
На 26 октомври в Босилеград двамата от редовете на ДСС. 

беше проведено учредителното Чрез тайно гласуване д-р Васи- 
заседанис на Общинска скупщи- лева получи подкрепата на 21 от- 

състав, наброяващ 31 борници, а Владимиров на 23. На 
отборници. На заседанието бяха поста секретар на ОС бе назна- 
избранн и назначени лица на чена Снежана Стоилкович, 
най-отговорните постове в мест
ното самоуправление.

За председател на ОС е изб
рана д-р Лиляна Василева, ле
кар-специалист в Здравния дом, а 
за подпредседател Славчо Вла
димиров, пощар от Райчиловци, и

та тежко се договарят във връзка с решаването на стаж. 
най-важните политически и държавни въпроси, 
както и за решения от значение за жизнените проб- пенсия“ засега не е известно. Някои смятат, че от 
леми на хората, неодавна бяха единогласни и уве- 1990 година насам ще могат да я ползват около 1500 
личиха заплатите си. Почти единогласни са и във души. Разбира се, че оттогава досега имаше повече 
връзка с предложението на Закона за Скупщината депутати, по някои от тях а изкарали по два-три 
на Сърбия, с който настояват да си създадат изгод- мандата.

Колко депутати ще получат тази “извънредна

на в повия

досе
гашен секретар, която получи до
верието на 19 отборници.

По предложение на председа- 
общината Владимир За

хариев за началник на общинското

Вероятно и депутатите имат свое оправдание за 
Разликата между обикновените граждани, кои- проектопредложението. Доколкото обаче гла- 

то почти всеки “бие по джоба им“, и република»- суват закона, те ще трябва да дадат и отговор на 
ските депутати, които “винаги водят сметка за въпроса защо не искат да споделят съдбата и низ- 
интересите на народа“, се вижда и от становището кия жизнен стандарт па народа, 
на Административния отбор на Скупщината на 
Сърбия, който одобри законопроекта. С изключе
ние на членовете на ДС, която имаше своя версия,

ни условия и за излизане в пенсия.

теля на

(На стр. 3)
В.Б.

Димитровградска
хроника

На 2 - 3 ноември в Софияпредставителите на всички останали депутатски 
групи в този отбор гласуваха предложения закон. 
Предложението е предоставено на Правителство
то на Сърбия, което трябва да каже думата си, без 
която депутатите едва ли ще могат да разискват за 
закона. В него се предвижда възможността народ
ните представители да излизат в пенсия след като 
навършат 50 години и имат най-малко 20 години 
трудов стаж! Бремето на хората в Сърбия ще бъде 
още по-тежко, понеже законът - разбира се, ако 
бъде приет - ще се прилага от началото на много
партийната система, респективно от 1990 година.

В каква степен депутатите искат да се издигнат 
над народа, “за когото се грижат“, показва и фак
тът, че според сегашния закон за пенсиониране 
тъжете трябва да навършат 63 години или да

Икономически 
форум за Югоизточна 
Европа ________
Новаторът Митко 
Николов от Буцалево

Стр. 6 - 7
стр. 4 Нов успех на 

Милорад Гер 
Елизабета 1е

ов и
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Мотивите за една 

(неприета) оставкаДописка за света, но не 

и за нашите училища Комисията за образование,наДлъжността председател 
възложена ми от НС през месец април т.г. поех с голям ентусиазъм и 

Условно, обективните обстоятелства даваха надежда 
на нас българите в СЧГ да

оптимизъм,
най-сетне проблемите по образование 
започнат да се решават. Държавните институции, на първо място 
Министерството на просветата и спорта па РС публично заявяваше, 
че е намерило същински партньор в лицето на НС и дадените му 
комисии за решаване на наболелия въпрос. Обаче оказа се, че всичко 
е било подлост и лицемерие. Именно:

I. Старателността, която прояви даденото Министерство в лицето 
на г-жа Милка Андрич да подготвяме Програма по български език и 
литература като майчин език за 1. и 2. клас на о.у. с отпечатването й в 
"Просветни гласпик бр. 10” от 12.08.2004 г. и нейното не прилагане, 

"законни предписания" показва цялата игра на будалкаие, 
Устните обещания изпращани от Белград в

НС отчети дадоха и комисиите по 
култура и информиране. Послед
ната обсъди положението на об
щинските електронни медии и 
последиците от промените, кои
то налага Законът за информи
рането. Констатирано бе, че еди
нственият начин за оцеляване на 
общинските медии е те да станат 
малцинствени, т.е. с програми на 
български език. Ако са ма
лцинствени, тогава държавата

Захариев изтъкна, че средствата от 
бюджета трябва да се разпределят 
на общините с българско население, 
пропорционално броя на българите 
които живеят в тях. Процентуално, 
въз основа на последното 
преброяване на населението в 
Босилеградска община 
далече най-много хора от български 
произход и небива Националният 
съвет от предвидените бюджетни 
средства от над 3 милиона динара на 
нашата община да дава само 
трошчици като на гълъбчета.

разпоредби, е изпратено и до по- 
СЧГ в София. "За 

да може то да го размахва пред 
българските власти като доказа
телство, че държавата е дала вси
чки права по отношение на упот
ребата на езика. Не е ли това пор
едното будалкаие или нещо подо
бно", попитаха и членовете на 
НС, които разискваха по въпро
са. И макар че повечето от учас
тниците в разискванията изтък
наха, че директорите на учили
щата нямат вина и отговорност 
във връзка със случилото се, все 
пак се налага въпросът дали тях-

(От сгр. 1)

Най-важната точка от дневния 
ред безспорно бе отчетът на Ко
мисията по образование. След 
подробен анализ на фактите и на 
направеното във връзка с изуча
ването на българския език в учи
лищата председателят на коми
сията Пене Димтиров попита да
ли случилото се не представлява

поредно будалкаие с 
малцинството?

Защото през август в "Прос
ветен преглед" бе публикувана

солството на

поради
залъгване и цинизъм, 
самото начало на учебната година, "че за няколко дни ще бъде 
решено всичко подожитлено" оказаха се думи за залъгване и 
протакане. На сцената се появиха старателници от клонове^ на 
Министерството от Враня, Лесковац, Пирот, които прецениха , 
какъв обем и с колко часа да изучаваме майчиния си език. Никъде

Писмото, което НС и Комисията

в

живеят нищо не написаха в отговор на 
изпратиха до МПС в Белград! Медиите на българското малцинство в 
Сърбия (в-к "Братство", Радио "Босилеград ) с трепет и възторг 
отразяваха радостната новина. Провалът, който последва е удар 
върху престижа на НС, Комисията и върху 
председател. Чувствам го като човек, който загуби битката

мене, като неин 
и излъга

сънародниците си.
2. По това време (в навечерието на учебната година) даденото 

Министерство изведнъж разглежда 
училище, което иска от Министерството да преведе всички учебници 
на български език за да изцяло обучението мине на български език, и 
преценява, "че срокът е кратък за превеждане на учебници на 
български език" и същата връща "ретур" без дума обяснение.

3. Лавиране, латетност, до известна степен и боязън от прилагане 
на Програмата по български език, което проявиха ръководствата на 
основните училища в Босиелград и Цариброд, както и от голямо 
мнозинство първоначални учители, при 
най-различни поводи, причини и доказателства, че Програмата по 
български език и литература за 1. и 2. клас на о.у. е неприложима и в 
моята личност виждаха основен виновник, че майчиния език трябва 
да изучава като майчин език; както и устните препоръки, а може би и 
заповеди, които директора на о.у. в Босилеград получи за да не 
приложи същата с 5 часа седмично, за мене са подли и лицемерни!

4. От Писмото, изпратено от Министерството на просветата и 
спорта на Р Сърбия с подпис на зам-министъра проф. др. Милан 
Бърдар до председателя на НС ясно личи, че в начало на учебната 
година не е имало никакви законни пречки учебната Програма по 
български език и литература в 1. и 2. клас на о.у. да бъде приложена с 
5 часа седмично, защото самите разпоредби в Писмото изцяло дават 
оправдание и право за прилагане на същата. Писмото е изпратено на 
нашето посолство в София за доказателство пред българската 
общественост, че изучаваме майчиния си език според международ
ните стандарти, а не е изпратено до училищата да бъде приложено в 
практика!!!

Пак подлост и безобразие!
Естествено, същинските участници - виновници за не прилагане 

на Програмата са скрити и покрити, а вината пада на НС, Комисията 
и нейният председател, че не са си завършили успешно работата.

ще има задължения да ги подпо
мага финансово, а същото би 
трябвало да направи и държава
та-майка.

Както и на много други места, 
така и в НС парите без малко не 
станаха

ябълката на раздора.
Тъй като определен брой чле

нове на НС, главно от Босиле
град, упорито отказаха да участ
ват в работата на НС (може би 
малко и по вина на другата ст
рана), Съветът е отпускал сред
ства за работа главно на субекти 
от Димитровград. Затова от Бо
силеград реагираха жестоко, 
особено Захариев, който дори 
заплаши с депутатския си пост. 
Той реагира и срещу факта, че в 
Димитровград се открива офис 
на НС с оборудване и офис тех
ника, а в Босилеград не, т.е. зае
дно с Матицата на българите. 
Нека да напомним, че още на 
учредителното събрание бе 
прието решение офиси да има и в 
Димитровград, и в Босилеград. 
След доста разправии, в някои 
случаи и ненужни, бе преито ре
шение офиси да бъдат открити и 
оборудени и в двете градчета. Що 
се отнася до ползването на сред
ствата от бюджета, бе прието ре
шението в бъдеще пари да се да
ват само въз основа на проекти, 
които да минат през съответните 
комисии. Предварително коми
сия в състав Горан Стоянов, Пе
не Димитров и Димитър Иванов 
в най-кратък срок трябва да изго
тви критерии. Договорено е съ
що бюджетът за следващата го
дина, както и средствата за тази 
да се използват при пълна проз
рачност.

Следващото заседание ще 
бъде проведено след един месец. 
Всички членове на съвета дадоха 
обещание, че ще присъстват на 
заседанието.

Молбата на Основното

От заседанието на НС: Занапред пари ще се дават само за проекти което се търсеха

програмата, в която се казва, че в 
първи и втори клас български 
език се изучава с пет часа сед
мично. В последен момент идва 
УСТНО съобщение (или наре-

Комисията за образование е взела и 
решение, в предучилищните 
заведения да бъдат ползвани 
учебници и наръчници от Република 
България, съгласно Закона за 
образованието. Иска е испратен до 
Министерството, но все още няма 
одобрение. Взето е и решение да се 
преведат учебниците за първи и 
втори клас на български език и тези 
учебници да бъдат обезпечени 
безплатно за децата. Съгласно 
закона, комисията ще потърси от 
Министерството по около 30 на сто 
от учебните програми по история, 
география, музика, изобразително 
изкуство и други предмети да бъдат 
включени елементи на българската 
култура и традиция.

мото поведение в случая предста
влява

израз на страх или 
покорство.

Как е възможно директорите 
да приемат "здраво за готово" 
нареждането по телефон? Дали 
биха направили също, ако някой 
от министерството се обади и 
каже, че от утре физика ще се 
изучава факултативно или с един 
час седмично! Като учени и 
отговорни хора те трябва да зна
ят, че такива неща стават само в 
писмена форма, с печат, подпис...

Понеже изучаването на езика 
е фундаментален въпрос за мал
цинството, някои от участниците 
в разискванията предложиха пр
облемът да ^ъде поставен пред 
Съвета на Европа. Накрая над
деля мнението първо да се нап
рави опит въпросът да бъде ре- 
шен в преки контакти с новия ми
нистър на просветата, като бе оп
ределено в срок от десетина дни 
да се потърси прием, по време на 
който да се настоява дори и от 
второто полугодие български да 
се изучава по 5 часа седмично.

Поради положението, до кое
то се стигна с изучаването на 
български език, "като морален 
човек и с чувството, че е загубил 
битката”, председателят на Ко
мисията по образование Пене 
Димитров подаде оставка. Но 
единодушно становище на члено
вете на съвета бе, че ако битката 
е загубена, не е и войната, така че 
оставката не бе приета и той ще 
продължи работата си начело на 
комисията. 1

По време на заседанеито на

Пене Димитров в обоснованието на оставката си, която не бе приета на
заседанието на НС в Босилеградждане) от клона на просветното 

министерство в Пчински окръг, 
според което българският се 
изучава само с два часа седмично. 
След като Националният съвет 
поиска от Министерството на 
просветата пояснение за това, 
последното изпраща такова поя
снение до НС (това, което беше 
публикувано в "Братство”), но не 
и до училищата. Същото поясне
ние, а става дума за законовите

'• ГсМ.:1ЙИ! }1| №ксийК. 0|'||(!»иПг|ук .1 щ.З, мм:: ов;дго 
Н|Ц1яуг Цаекде 
ОяАкн >101 клуб

• Кардан* библкпед «Детко Пзров'
• Съм» |м •кч-лчсйарми
- Срдош й коурлинепура кз ."«цяомалките съня и
- Каня я фолклорите друяеси ог Мзрибрда. 

Ооснгггтид * Пело Ешо
• Догооср и изеи на офис ог ПГГ „Србич*

Договор VI олгосга! офне с Кгайтз но
■ Рагсзме в купуване на офлкебсли

д лутушне да офис таиш_______
Българският НС финансира 

■ сръбския ПЕН

А.Т. - П.Л.Р.

В Босилеград иг



3В центъра на вниманието

Димитров ■ най-младият 

председател на ОС
Новоизбраният председател на
Общинската скупщина Владиц 
Димитров е роден 1974 г. в 

_ Димитроград в работническо 
мандатите на новоизбраните от- семейство. Основно и средно 
борницн. чрез тайно гласуване бе образование получава 
избран нов председател па скуп к^дето се дипломира през 2001 г. 
шината. Това е Владица Димит- СледдИпломна квалификация 
ров от ДСС, който бе предложен завършава също в Ниш с пълна 

основа на предварителния експериментална медицина, в 
договор между представители на „омента работи като лекар в 
партиите от демократичния блок здравния дом в Димитровгр д.
- ДС, ДСБЮ-ДХСС, ДСС, Г 17

, ПСС и СПО. Димитров бе факта, че

ДСС владее е помощта на 

радикалите и социалистите
(Отстр. 1) (Отстр. 1)

управление бе назначен Станиша 
Зиновиев, юрист в държавното 
предприятие “Сърбия шуме”. 
Отборниците от ДС възразиха, 
че той не може да бъде назначен 
на този пост, понеже не прите
жава професионален изпит за ра
бота в държавните органи. Заха
риев отговори, че на Зиновиев 
ще бъде наложено в срок от 6 
месеца да вземе професионалния 
си изпит, но отборниците от ДС 
заявиха, че ще обжалват реше
нието на ОС пред съответните

След като бяха верифицирани

въз

все още не е избран за- 
кмет на общината и за- 
заседанието трябва да

плюс
избран с гласовете на 26 отбор- местпик 
иици при един глас "против” и 
две невалидни бюлетини.

Поемайки ръководенето . „пия
заседанието след избора, Димит- Общинския съвет по ру 
ров благодари за доверието, кое- Проблемът бе решеи след кон
то му е дадено като най-младия султации с двамата секретари- 
досега избран председател и из- предишния и 
тъкна, че ще бъде председател на след което бе избран предложе-

седемчлеиен състав на Об
щинския съвет, новоустановено 

на мястото на И з пълнител-

това на
бъдат избрани само шест, поне- 

заместник кметът е член накритикуваха отборниците от ДС, 
По предложение на Захариев понеже Станойков е бил на 29 

за заместник председател на об- място на кандидатската листа, 
щината с мнозинство от 22 гласа така че съгласно закона някой от 
бе избран Александър Александ- кандидат-отборниците преди не- 
ров, също от ДСС, служител в го е трябвало да заеме мястото на 
тукашната служба за кадастър и Александров.

държавни институции. Отборниците от опозиционната 
ДС възразиха защо в дневния 
ред на учредителното заседание 
не е включено и приемането на 
нов правилник за работа, което 
пределно ясно предвижда 
законът. По време на 
заседанието те многократно 
възразяваха, че властващото 
мнозинство нарушава и 
сегашния правилник за работа. 
То обаче не прие критиките.

на же

новоназначения,

цялата скупщина като същевре- ниятСъгласно Закона за местно са-досегашен подпредседател на 
ОС. Преди това той подаде оста- моуправление Скупщината прие 
вка като отборник, а на негово решение за формиране на Общи- 
място ДСС назначи Зоран Ста- нски съвет и по предложение на 
нойков, земеделец от Рикачево. председателя Захариев избра

членовете на този орган. Този

мено потърси подкрепа от вси
чки 29 новоизбрани отборници.

С тайно гласуване бе избран и ния 
подпредседател на Общинската вия съвет са : Зоран Петров от 
скупщина. С 28 гласа ”за” и един ДС, за когото гласуваха 25 отбор- 
"против” този пост бе поверен на ници, Драган Васов също от ДС, 
Ратко Манчев, преподавател по който получи 22 гласа, Тодор Ан-

ДСС - 27 гласа ”за”, Дра-

тяло
отбор на ОС. Членове на но-

Решението за такова заместване
съвет, както каза кметът, ще 
води общината напред.

- Ще възстановим стопанство
то, ще открием свободна търгов
ска зона, терминал на граничния 
пункт "Рибарци”, ще въведем 
дигитална телефонна централа, 
ще развием животновъдството 
чрез съответни проекти и ще 
осъществим контакти с успешни 
и изявени преселници от нашия 
край, посочи между другото За
хариев.

За членове на Общинския съвет са избрани: Крум Накев, лекар спе
циалист, директор на Здравния дом, който ще отговаря за 
здравеопазването в общината, Раде Младенов, медицински техник е 
Здравния дом (социални въпроси), Ефтим Митов, лесничей в 
„Сърбия шуме" (селско и горско стопанство), Златка Стоичкова, 
преподавател по математика в основното училище (просвета и 
спорт), Фила Симеонова, инжинер по горско стопанство в „Бор" 
(стопанство) и Смилка Митова, икономист (икономика), която ще 
бъде на постоянна работа в Общинския съвет. По пост член на 
съвета е и заместник-кметът Александров, а съветът ще бъде 
председателстван от кмета Владимир Захариев.
Отборниците приеха оставката на досегашния главен и отоворен 
редактор на Радио Босилеград Воислав Божилов и на този пост 
назначиха Дивна Велинова, журналист в радиото.

физика в димитровградаката ги- тов от
ган Стефанов от Г 17 плюс - 22 

Отборниците се съгласиха за гласа, Зоран Николов от ДСБЮ- 
секретар на Общинската скуп- ДХСС - 23 гласа, д-р Ангел 
щипа да бъде назначен Драган Йосифов от ДСБЮ-ДХСС - 25 
Голубов от ДС, юрист с 12 го- гласа и Мича Марков от ПСС-25

мназия.

дишен опит, в момента инспек
тор по труда, роден 1961 г.

гласа.
Както можеше да се разбере, 

И докато поотделните постове Общинският съвет най-вероятно 
бяха разпределени без пробле- ще бъде разширен с още два 
ми, при избора на новоустанове- члена на едно от следващите за
пия Общински съвет представи- седания, когато ще бъде избран 
телите на Съюза на граждани и заместник кмет. За този пост,

П.Л.Р.

възразиха, че има нарушение на както вече писахме, е предложен 
Правилника за Общинския Васа Алексов от коалицията 
съвет, ако се изберат всичките ДСБЮ-ДХСС, който беше и кан- 
седем предложени от кмета чле- дидат за кмет. 
пове на съвета. Обосноваха с

Следизборната бъркотия в Бабушница

Кой кого... и с кого? А.Т.

г 018/524-800 ; 354-568Затова са и разбираеми техните остриСлед изборите в Бабушнишка община е ясно власт, 
само това, че много неща още не са изяснени. Пре- оценки, че в общинските отбори на ДСС и СПО 
ди 10-ина дни се проведе учредително събрание на всъщност седят хора от бившата управляваща 
ОС, на което инициативата при избирането на партия в общината. ДСС и СПО отхвърлят това 
общинските ръководители превзеха СПС, СРС, твърдение и категорично заявяват 
ДСС и СПО, които имат 18 от общо 37 отборници. били автентични представители на общинската 
Тогава предложението на посочените партии за опозиция.
председател на ОС да бъде избран д-р Драган И в Бабушнишка община се потвърждава оцеп- 
Костич от ДСС беше подкрепено от 20 отборници, ката, че при наличието на пропорционалната 
докато Предраг Живкович ог СРС получи 21 гла- изборна система в бъдеще ще бъде изключително 
сове за подпредседател на ОС. трудно, да не кажем нереално, една партия да

Тъй като гласуването беше тайно, сега се налу- спечели достатъчен брой птборнически мандати, 
чква кои и чии отборници са "допълнили" нефор- за да може сама да управи за общината. За много 

коалциция. В предиз- бабушничани сегашната политическа ситуация е

кЩИ 1\11вка Вапка а.с±Г\||5
РОУОиМ 1)ЗЮУ1 КВЕ01Т1Т1ПАША, Р1АТМ1 РВОМЕТ 8А 

1МО$ТВАМЗТ\/ОМ. Е1.ЕКТВОМЗКО ВАМКАВЗ^О , Р1_АТМЕ КАВТ1СЕ. чс именно те са

^\у.п1зкаЬапка.со.уи е-таН: о№се@тзкаЬапка.со.уи I
:ЧЕСТИТИ

на всички свои настоящи и бъдещи делови 
партньори

I
:

малната парламентарна
борната коалиция на ДС и Г 17 плюс има нещо нещо ново, в което те не могат да се ориентират 

, защото веднага след изборната надпревара най-добре. Не е малък броят и па онези хора, 
словесни дуели между техните пред- които мислят, че сега е време за разплата с опре

делени политически опоненти. Най-добре би било 
обаче да надделее мисълта, че от кавгите едва ли 
някой може да има полза. Това особено се отнася 
до жителите на общината, които очакват да се 
асфалтира още някоя улица, да се построи някой

31 ОКТОМВРИ - СВЕТОВНИЯ 
ЕННА СПЕСТОВНОСТТА

ГНИЛО
започнаха II ;

Нашите сънародници в Общинската скупщина са 
общо четирима: Драган Петров (ДС и ДСБЮ) _ 
Звонци, Данило Стоянов (СПС) от с. Ракита, д р 
Георги Костов (Г 17 плюс) от Бабушница и 
Мариета Гьошева от СРС.

НИШКА БАНКА има 
ГЛАВНИ ФИЛИАЛИ във 

Враня, Пирот и Прокупие 
КЛОНОВЕ в

Алексинац, Сокобаня, Свърлиг, Бела 
паланка, Куршумлия

ЕКСПОЗИТУРИ - Димитровград, Бабушница, 
Гаджин хан, Долввац, Житковац, Буяновац, 

Владичин хан, Сурдулица, Блаце, 
Житораджа

Ако Ви трябва доверен партньор, елате 
НИШКА БАНКА!

от с.

пои мост, да сс постави улична лампа и някое село, 
да се завърши градският басейн... Стопанските 

. Коалицията спечели общо 7 мандата в колективи в общината също няма да имат полза отставители
скупщината, от които ДС получи 4, а Г17 плюс - 3. политическите разпри. Работниците от фирмите, 
В ДС не крият разочарованието си от поведението които рухват - "Текстилколор”, "Лужница”, ЗК 
иа определени членове на Г 17 плюс. В политиката "Бабушница”, "Таламбас”..., очакват някакво 
обаче много неща предварително трябва да бъдат решение, което да подобри положението им, 
преценени правилно, така че за следизборните 
ядове на демократите, предизвикани от поведение- би трябвало да получим на продължението иа 
то на коалиционния им партньор, са виновни пре- учредителното събрание на ОС, което най-ве- 
димно самите те. През изминалите няколко години роятио ще се проведе в началото иа следващата 
Демократичната партия представляваше най-зна- седмица. Дотогава ще се водят преговори, да пе 

опозиционна сила в Бабушнишка кажем... пазарлъци.

Кой кого... и с кого? Отговорът на този въпрос

чителната
община и именно нейните представители 
най-много изпатиха като опозиционери на лявата

ВБобпн Димитров



Новини от България
29 октомври 2004

От 25 до 29 октомвриКабинетът на Симеон Сакскобургготски започна преговори с 
парламентарните политчески сили _______________________ Президентът
Правителството търси подкрепа Първанов в Словения 

за бюджета за 2005 година и Хърватия
* Проектобюджетът предвижда ръст между 5 и 5,5 %, дефи- пата сфера и образованеи . 
цит от 0,5% и инфлация от 3,6% * За заплатите увеличение от Предвижда се заплатите в бюд- 
6, а за пенсиите - 7 процента жетната сфера да бъдат увели

чени с б %, а пенсиите със 7%.

за да търси подкрепа за държав- проектобюджета за следващата на п0 Равн0 У 
ния бюджет за 2005 година, каза година, който правителството септември, 
министър Милен Велчев. Той до- одобри на извънредно заседание инансо ^
бави, че след като НДСВ и ДПС на 25 октомври. Бюджетът пред- че бюджетът е разчетен при ц 
вече са малцинство в парламен- вижда ръст между 5 и 5,5%, деф- на петрол Д 1 Р ‘ Р ■

ицитот0,5% и инфлация от 3,6%. Ако цената се качи, това ще се 
партии да подкрепи бюдже- Приоритетни области са социал- отрази иа икономическия растеж

‘Основни цели на визитите: 
поддържане на политическия 
диалог, намиране на 
допълнителни възможности 
за активизиране на 
търговско-икономическите 
отношения и обмен на 
мнения за обстановката в 
Югоизточна Европа 
‘Словения ще поеме 
председателството на ОССЕ 
от България

Правителството започна пре- та.

Президентът на Република 
; България Георги Първанов нап
рави официални посещения в 
Словения и Хърватия тази сед
мица. С това българският държа
вен глава продължи "втория установяването на преки контак- 
кръг” на визитите си в държави ™ между бизнесмени и стимули- 
от Югоизточна Европа. През Райето на съвместното им уча- 

- октомври Първанов стие в проекти в трети страни, 
Македо- модернизацията и развитието на 

инфраструктурата в региона и

та, ще разчитат поне една от дру
гите

договореностите, постигнати по 
време на предишните посещения,На 2-3 ноември в София

Шести Икономически форум за 

Югоизточна Европа септември 
; прие своите колеги от

България не трябва да чака ДР-дено време и за бизнес срещи и
лични контакти. Очаква се броят | Хърватия и Румъния, защото
на участващите във Форума да е

400 1 присъединяването си 
1 Европейския съюз, заяви 

словенският външен министър 
Иво Вайгел за Дарик радио и 
допълни: Категоричен съм, че 
дори България няма нужда от 
подкрепата на Словения на 
срещата на министрите на 
външните работи на ЕС в края 
на годината, защото е 
приключила преговорите с 
възможно най-добри резултати. 
На България се гледа като на 
много напреднала държава на 
прага на изключителен 
икономически прогрес.

Шестият Икономически фо
рум за Югоизточна Европа ще се 
проведе на 2-3 ноември 2004 г. в 
Националния дворец на култу
рата и хотел ”Хилтън” в София.
Събитието е организирано със 
сътрудничеството на Инвести
ционната харта към Пакта за ста
билност в Югоизточна Европа,
Организацията за икономическо 
сътрудичество и развитие, Све
товната банка, Американската 
агенция за международно разви
тие и Американската търговска 
камара в България.

Целта на Форума е да се об
съдят възможностите за разви
тие на по-добър бизнес и привли
чане на повече чуждестранни ин
вестиции към страните от Югои
зточна Европа.

Основната тема на Форума та
зи година е "Развитие на публи- различност - цел и печеливша
чно-частното партньорство. Ик- строителството и недвижимите стратегия за Югоизточна Евро- 
ономически измерения на сигур- имоти, транспорта и информаци- Па”, участие ще вземат предста- 
ността”, съобщиха от Български онните технологии. В рамките на витлеи на агенциите за насърча- 
икономически форум. Програма- Форума ще се проведат общо 23 ване на чуждестранните инвести- 
та предвижда и дискусии в обла- сесии и кръгли маси. Общият 
стта на енергетиката, финансите, брой на лекторите е над 10. 0т страните в Югоизточна Евро- 
насърчаването на инвестициите, Между отделните сесии е предви-

Българският президент и не
говите домакини Янез Дърнов- 
шек и Стйепан Месич разгледаха 
и възможностите за активизира
не на отношенията в областта на 
културата, науката и образова
нието, както и за установяване на 
преки контакти между градове и 
общини от България и съответно 
- от Словения и Хърватия.

По време на срещите на пре
зидентите беше направен обмен 
на опит и информации относно 
рисковете и предизвикателства
та пред демократичните държа
ви в контекста на членството на

В тазгодишното издание на 
Икономическия форум ще 
вземат участие официални 
представители на 10 страни от 
региона - Албания, Босна и 
Херцеговина, България, Гърция, 
Македония, Молдова, Румъния, 
Словения, Сърбия и Черна гора, 
Турция. Сред чуждестранните 
официални лица-участници в 
събитието са: президентът на 
Черна гора Филип Вуянович, 
заместник
министър-председателят на 
Република Сърбия Миролюб 
Лабус, заместник-министър 
председателят на Република 
Албания Намик Докле, 
министърът на външните работи 
на Босна и Херцеговина Младен 
Иванич и министрите на 
икономиката и на отбраната на 
Република Македония Стевко 
Якимовски и Владо Бучковски.

вече е готова за
към

над хиляда, сред които над 
фирми.

На 3 ноември вицепремиерът
и министър на транспорта и съо
бщенията на Република Бълга
рия Николай Василев ще бъде 
домакин на пленарна сесия на те
ма "Възможности за инвестиции 
в транспортния сектор на Югоиз
точна Европа”. В нея ще участ
ват министри на транспорта и 
съобщенията на Албания, Маке
дония, Гърция и Сърбия, както и 
официални представители на 
споменатите институции от Сло- | ния, Албания и Гърция, а по-рано България и Словения в НАТО и

членство навения и Румъния. през годината проведе разговори подготовката за 
В дискусия, свързана с прив- с президентите на Сърбия и Чер- България и Хърватия в ЕС. Беше 

личането на инвестиции в регио- На гора и на Босна и Херцего- обсъдена и обстановката в Юго- 
на, на тема "Обединени в своята източна Европа, както и другивина.

Сред основните цели на визи- актуални международни 
тите в Словения и Хърватия бяха роси. 
запазването на темпа на полити-

въп-

Една от главните теми на бъл- 
ческия диалог, търсенето на до- гаро-словенския диалог в Люб- 
пълнителни възможности за ляна беше председателството на 
интензивиране на търговско- ОССЕ, което Словения ще поеме 
икономическите отношения с от България.

ции и агенциите за приватизация

па. преглед на реализацията на

Ерез ноемвриИлиянци замениха Триест и Истанбул
■‘УД, а,, ~ ■. -а, ството и цените на стоките, което впрочем споделиха и 

■ ДГО; почти всички купувачи, с които разговаряхме.
г- - Това, което допреди двадесетина години беше

Триест, по-късно Истанбул и Капъли чаршия, сега 
- -ч. - • -■ вече е Илиянци, казва Томислав Джорджевич от Ниш.

Купувачите от Сърбия посещават пазара най-често 
през уикенда и тогава през него минават по 20 хиляди 
човека на ден.

Преди няколко години Илиянци бе меката на сто
ката от Китай, Турция, Тайланд и Сингапур. По оборот 
и посещаемост му съперничеха няколко по-малки па
зара в София, където алъш-вериш течеше денонощно. 
Днес тези, по-малки пазари почти са замрели, докато 

Дъжд вали като от ведро, но в "Стоков базар Илия- Илиянри процъфтява. Тук търговията видимо евол- 
нци” в София гъмжи от хора. Въпреки дъжда и почти Юира' ЛамаРинените сергии и скъсаните найлони са

заменени с лъскави павилиони, над 150 магазина са 
дълга върволица от купувачи. Едни носят торби със 5РеУстРоени - с теракота, окачени тавани и климатици. 
стоки, други са наели количка, на която с едри букви ПаааРът ™а огромен паркинг, заведения за хранене, 
пише ТАХИ. С носачи и такава количка се чувстваш каФенета’ «°РИ БъРза помощ, а стоките се рекламират 
като в Ориента, но пък нямаш проблеми с прекарва- с бРошУРи- Започва и изграждането на търговски пен
ието на стоката. Цената на услугата е според клиента и '""Р с площ от 8 хиляди “2. който няма да се различава 
дестилацията - 6 лв., ако пазарувате само от еидн пав- п0 д“айн °т големите центрове в Европа, 
лион, и 10 лв., ако ще правите няколко спирки " Наистина стоката е малко по-скъпа, отколкото

Продавачите казват, че клиентелата е изключител- преди’ н0 е по-качествена, коментира Драгана Мило- 
но пъстра. В Илиянци идват всякакви хора - тук могат савл“ич от Ягодина. 
да се видят артисти, фолклевци, политици, мииистри ' 1ъРговците спряха да купуват от най-изостана- 
дори дипломати. ’ лите фабрики в чужбина, казва Петко Нейков, главен

Всеки ден на пазар в Илиянци идват и много чу- ме™ДжъР на "Стоков базар Илиянци”, 
жденци. Освен автобуси с туристи (разбирай - щвер- Както казва народната поговорка - ”и вълкът сит, и 
цери) от Гърция, Македония и Сърбия, редовия посе- °вцете на брой”, в над 1000-те търговски обекти в 
тители са и американските рейнджъри от мир оопаз- Илиянци има стока за всеки джоб и тъкмо заради това 
ващите сили в Косово. Всички тези хора пазар'уват с ®жедневно няколко хиляди "туристи” посещават тази 
торби и кашони, което показва, че са доволни от каче- знаменитост .

Тодор Петров

Фестивал на българската 

култура в Лондон
* Проектът се нарича "България в Лондон - културен десант 
на Острова" и включва прожекции на български игрални 
филми, куклени спектакли, джаз концерт, изложба на книги

Фестивал на българската култура по програмата "Комуникацион
на стратегия” ще се проведе в Лондон от 11 до 26 ноември. Проектът 
се нарича България в Лондон - културен десант на Острова” и 
включва прожекции на български игрални филми, куклени спек
такли, джаз концерт, изложба на книги, както и промоции на 
български вина и българска кухня. Българският киноафиш ще бъде 
открит в Ривър сайт студио с филма на Методи Андонов "Бялата 
стая , каза директорът на Националния център за театър към 
Министерството на културата Красимира Филипова. В програмата 
ще бъдат представени общо 8 български филма от различни периоди 
в развитието на българското кино. Това са "Мила от Марс”, "Пре
вързаният балон”, "Рапсодия в бяло”, "Мъжки времена”, "Емиг
ранти”, "За къде пътувате”, и "Под едно небе”.

По думите на Красимира Филипова непопулярността на куклено
то изкуство в Англия е провокирало идеята на фестивала да бъдат 
представени спектаклите за деца "Пепеляшка” и "Петър Пан” на 
Театър 313”. Постановките ще бъдат представени в 5 престижни 

английски училища.
Преводи на ”До Чикаго и назад” и на книги на Георги Господинов 

ще бъдат включени в промоцията на българската книга в Лондон, 
каза още Филипова.

&

минусовите температури, пред павлионите се точи
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------ЩтттШ-5

партията на Карич-----------

Босилеградска хроника
Изборна скупщина наМитко Николов е носител на сребърен медал и плакет от 

Международния фестивал на новаторството в Нови Сад Учреден Общински 

борнаПСС
* За председател на ОО е избран Сладжан Миланов 
Партията ще настоява за икономическо разви 
общината

Безотговорните нямат 

разбирателство за умните от
За изобратенията си в областта на електортех- Николов е голям л1о6ител „а поезията. Каза ни, че 

пиката и машиностроенето Митко Николов от пише стихотворения от различни жанрове и има 
босилеградското село Буцалево получи сребърен голямо желание да издаде стихосбирка, 
медал и сребърен плакет на проведения неотдавна 
Международен фестивал на новаторството "Механически„ . момента на обременяването”,
Тесла фест в Нови Сад. На фестнвала, чийто измервател на дебелината на материала във форма

организатор беше Съюзът на изобретателите от на лист или лента”, "Устройство за залепване с 
Войводина със съдействието на Световната орга- леплива лента с помощта па една ръка" и "Пергел с 
низация за патенти ВИПО, покрай новаторите от автоматичен измервател на радиуса”.

- С наградените проекти кандидатствах в Завода 
за интелектуална собственост на СЧГ за придо
биване на патенти, каза Митко и добави, че в мо
мента работи върху нови изобратения, които също 
ще се опита да патентира.

След дипломирането си във Факултета по елек
троника в Ниш през 2001 година Митко Николов се 
завръща в родното си село Буцалево и започва да 
се занимава с новаторство в областта на електро- 
техниката и машиностроенето. За реализация на 
идеите си младият специалист ползва симулацион- 
ни компютърни програми или пък ръчно изработ
ва макети от дърво и лим.

Скромният инженер казва, че иска да намери 
работа в родния си край, който много обича. Раз
каза ни, че неговите родители са направили къща в 

СЧГ участваха и изобретатели от САЩ. Швеция, босилеградския квартал Краин дол и това е една от 
БиХ и други страни. Средствата за участието на причините, поради които не иска да напусне Боси- 
Николов на фестивала в Нови Сад е подсигурил леградско.
ИО на ОС в Босилеград.

Талантливият нашенец представи на фестивала безработен. Ще бъде още по-жалко, ако компетен- 
четири свои изобретения: "Автоматична регула- тните в общината пренебрегнат безспорните 
ция на електромоторното задвижване на еднопо- качества на младия и изключително талантлив спе- 
сочен ток с независимо побуждане и мерене на циалист.

съвет през юни т.г. партията е 
седмица Изборна скупщина на имала изключителна активност, 
общинската организация на Дви- Отбелязала е сравнително добър 
жението "Силата на Сърбия” резултат на неотдавнашните мес- 
(ПСС) е избран 37-членен Общи- тни избори, когато вкара двама 
нски отбор и Изпълнителен отборници в Общинската скуп- 
съвет от 15 души. За председател щипа. 
на ОО е избран Сладжаи Мила
нов, строителен техник, роден "Силата на Сърбия’ в Босиле- 
1972 година.

На заседанието присъстваха на общината. Само чрез развп- 
Мирко Стаменкович, Боян Яшо- тието на стопанството и открива- 
вич и Илия Стоянович, предста- нето на нови работни места за

На състоялата се миналата

Много жалък е фактът, че Николов все още е

- Основна цел на Движението

П.Л.Р. град е икономическото развитие

На Петковден в Рибарци

вители на ръководството на па- младите хора ще се създадат ус
ловия общината да тръгне нап- 

Миланов изтъкна, че от фор- ред, подчерта Миланов, 
мирането на Инициативния

ртията от Белград.

П.Л.Р.По случай християнкия празник 
Петковден на 27 октомври в 
църквата „Света Петка" в село 
Рибарци свещеникът Отец Йоан 
отслужи литургия пред около 300 , 
православни християни от 
Босилеградско. В богослужението 
и тази година участваха черковни 
певци от Софийската духовна 
семинария.

На 23 и 24 октомври на Власииа

Семинар за пчелари
В рамките на програмата за възстановяване и развитие на 

общините от Югоизточна Сърбия УIIДП организира на 23 п 24 
октомври на Власииа семинар за пчелари. На семинара, конто беше

След тържествената литургия 
и литийното шествие около черк
вата Отец Йоан разряза колача на | 
тазгодишните кумове Драган и 
Миряна Яневи от Босилеград, по 
потекло от Рибарци. Кумовете да
риха на черквата икона на Господ 
Исус Христос и почерпиха при
състващите.

Догодина кум на службата ще 
бъде Иван Стоименов от Райчи- 
ловци.

посветен на органичното пчеларство, присъстваха около 300 
пчелари от Пчипски и Ябланншки окръг, сред конто и двадесетина 
от Босилеградска община. Участваха и 
Министерството па селското стопанство. Съюза

представители на
на пчеларите на

Сърбия, пчеларското сдружение от Ниш, както и представители на 
пчеларски сдружения от България и Македония.

Лектори бяха белградските университетски професори Мича 
Младсиович, Небойша Недич, Мада Дугалич, Мирко Шливич, Иван 
Веиер и други.

Членове па формираната неотдавна земеделска кооперация
“Цвст и другите пчелари от Босилеградско използваха семинара н 
за договори за сътрудничество с колеги от другите общини.

- Огромна помощ при откриването и досегашните дейности на 
кооперацията ни оказа координаторът за земеделски кооперации 
към У11ДП г-н Прсдраг Маркович, който беше и организатор на 
семинара, подчертаха в "Цвет". П.Л.Р

П.Л. Р.

ШПисма шофьор, който съвестно си е вършил работата и 
връща шофьора от неговото време.

Сменява работник от патронажа и го праща па 
терен, защото е активен член па Демократичната 
партия.

Всичко това е направено с цел да се подобри 
"организацията" в Здравния център.

Същият господин д-р Крум Наксв беше дире
ктор 16 години. След това 3 години и 8 месеца 
беше началник, а преди 3 месеца се върна за упра
вител. Беше активен член на СПС и кандидат за 
депутат на СПС. Когато падна СПС, той отиде в 
ДСС и се върна за управител. От Здравния дом 
има апартамент, в който не живее, а е издаден или 
продаден. Същевременно на чистачката в Здрав
ния дом не бе даден апартамент.

Назначил е на работа хора от неговото село, 
които са му послушни

Ивайло Христов, Априетп Николова, Драголюб 
Величков и Евтим Зарев

Реваншизъм на СПС 
в Здравния дом

Други пишатБившият директор и сегашен управител на 
Здравния дом в Босиелград провежда реванши
зъм срещу работниците на Здравния дом, които 
са били за демократични промени и активни чле
нове на Демократичната партия в Босилеград.

С решение N9 015835 сменява висш медицински 
лаборант - добър работник и професионалист, а 
назначава за шеф работник със средно образо
вание за отговорен в лабораторията.

С решение № 01558314 сменява висша меди
цинска сестра с 25 години трудов стаж, коорди
натор за патронажа с 10 сертификата и 7 еду- 
кации, и назначава акушерка с 3 години трудов 
стаж.

Край пътя Сурдулица- Босилеград
Лозунги „Тук не е сръбско,,

Сурдулица/Босилеград, 24 октомври 2004 г.(Бота) - На 
десетима места па магистралния път Сурдулица - Босилеград са 
написани па български стик лозунгите “Тук пе с сръбско“ и "Тук не с 
Сърбия“.

Лозунгите са написани па иай-видимнте степи, а най-много около 
Ьосица. Преди Втората световна война

повече от

през това място е минавала 
границата между Сърбил, респективно Югославия, и България.

ьосица е едно от по-големи ге села в този край. 
жителите му са българи.

а мнозинството от

С решение М? 015846 сменява професионален
“Нпродне ионипе“, 25 октомври 2004.Г.
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- Вашето първо провокативно решение беше, ко- ■ 
гато на работа в съда приехте човек който не спазва 
законите и не прилага изпълнителни съдебни реше- \ 
ния. По такъв начин ясно показахте какви закониЕлектрифицирана е линията 

от границата до гарата
шщ Вие уважавате.

- Третото Ваше фрапантно решение беше реше
нието, с което спряхте прилагането па изпълнител- 

По повод статията " Михаил Иванов още не е 1|ОТО решение, постановено от Вас лично -да ме вър- , 
върнат на работа” в по-миналия брой на Братство с нат т работа. Последна дума ще има Върховният 

отворено писмо искам преди всичко да задам съд^ |Ю зие целите да ме омаловажавате и обезгю- \
няколко въпроса на главния виновник за изгонването коявате> да унищожите политически, морално и 

от работа-председателя па съда г-н Зоран Колев. матерИалио, а това нещо никой не плаща. Друго
- Господин председател, за каква правова система 0бяснение за това нямам освен да се съмнявам, че 

става дума, каква правда е това и какви са законите, иякому „ Димитровград преча и той върши натиск за 
които Вие прилагате, ако е възможно едно обик- да се изселя семейството си. Питам се какво още 
мовепо изпълнително съдебно решение да не се при- може да се СЛуЧИ? Не е лошо и Вие да се питате това,

само заради волята па един човек?
- Знаете ли, господин съдия, че ако някой служащ

гяна
I

Специализирани групи работ- рата в Димитровград е провъзг- 
ници на сръбските железници за- ласена за съвместна с български- 
вършиха електрифицирането на те железници, така че там рабо- 
железопътната линия от грани- теха и български железничарски 
чната линия до гарата в Димит- служби... Междувременно бълга- 
ровград. По такъв начин са съз- реките и турските железници 
дадени условия български локо- въведоха съвременно теглене на 
мотиви да теглят влаковете от влаковете с електрически локо- 
София, т.с. от Димитровград в мотиви, а сега вече всички страни 
България, докъдето с електри- по това ж.п. направление се ста- 
фицирана ж.п. линия през Бъл- раят да модернизират линията и 
гарня, до Димитровград отвъд транспорта. В момента се разши- 
границата. На сръбска терито- рява и тунелът под Босфор и се 
рия продължава разширяването модернизират някои части от же
на железопътните тунели между лезопътната линия между Па- 
Димитровград и Ниш, за да могат риж и Белград, някогашното нап- 
да се движат и електрически ло- равление, по което минаваше 
комотиви. По това направление прочутият "Ориент експрес”. В 
трябва да бъде спуснато и нивото близко бъдеще трябва да се мо
ма някои от мостовете над Ни- дернизират всички отсечки, за да 
шава, особено на онези в Сиче- може да се пътува с влак от Лон

дон до Мала Азия.

ми

понеже и на Вас може да се случи същото.
„ Досегашното общинско ръководство в Димит-

в държавните органи е провъзгласен за излишен, той г_ад така прогонваше кадрите от ДОС, че такова
получава полагащата му се сума пари и минава на иещ0 пе СЪществуваше никъде в Сърбия. Вие им 
Бюрото за трудоустойване. Аз провъзгласен ли съм помагахте с всичките си сили. 
за такъв? ^ Резюме на всичко това е изводът, че на някого съм

- Кажете ми въз основа ма кой закон и кой па- бил пречка в общинската управа и затова ме изгониха 
раграф постановихте решението работодателят - от работа цай-позорно и с абсурдно обоснование. Ко- 
Общинската скупщина, да ми изплати бруто, а не гато видяха> че ще спечеля (гьдебното дело, моето 
пето заплата. Това беше втората Ваша присъда, с работно Място беше премахнато след три месеца и 

ми отмъстявахте, понеже едиистеният аз в Ди- |половина) а работата след това вървеше с благос- 
митровград се осмелих да кажа, че в съда царува 
корупция и песъвестна работа, което подкрепих с 
примери. Единстепото нещо, което успяхте да
поясните, е това защо целият демократически свят все 0ще съществува сталинистката система в главите 
счита, че в Сърбия все още се нарушават основните някои които в мътните времена успяват да дойдат 
човешки права - правото на работа и па живот. Беше 
логично единствено да постановите присъда, с която 
се налага па опия, които ме изгониха от работа в 
течение па съдебния процес, да върнат нещата в пър
воначално състояние и тогава да се обсъжда кой е

лага

която
ловията на съда.

Обръщам се към обществеността, за да разбере 
на какви изтезания съм подложен и за да посоча, чеми

на власт. Мнозинството изказа волята си на избо
рите, но всеки трябва да се пита кой и при какви 
условия плаща цената и как би постъпил, доколкото 
и с него се случи такова нещо.вската клисура...

Преди тридесетина години га- М-р инж. Михаил ИвановСпоред "Политика” или ме е технологически излишък.

Решение на правителствотоУлица "Нишава" получи 

осветление Открива ее паралелка на полувисша училища
Много отдавна в градоустройствените планове на Димитровград е 

записано, че улица "Нишава” трябва да поеме движението на моторните 
превозни средства, за да може главната улица между двете рампи да се 
превърне в пешеходна зона. Това май ще стане най-после.

Преди известно време започна уреждане иа "Нишава”, като 
най-напред бе поставено улично осветление. Тези дни специализираната 
фирма ’ Нискоградия" от Пирот слага бордюрите, след което улицата би 
трябвало да бъде асфалтирана.

За съжаление, както обикновено става при нас, много неща не са 
решени предварително. Това са преди всичко завзетите площи от някои 
иесъвестни граждани, с което улицата е стеснена наполовина, особено 
при долната рампа, където е невъзможно разминаването дори и на два 
най-малки автомобила. Има и огради, които са "излезли” на улицата, но 
собствениците им едва ли ще ги махнат.

Както и да е. "Нишава” получава нов вид. Нека да се надяваме, че след 
изместване на движението по нея главната улица ще бъде уредена така,

А. Т.

положиха приемния изпит. Освен 
димитровградчани, в паралелката 
на полувисшето училище ще пос
тъпят и студенти от Пирот и други 
градове, но в момента не се знае 
техния брой.

Както разбрахме от координато
ра на полувисшето училище в Ди
митровград Драган Манчев, най- 
много заслуги за откриването на 
паралелката има народният предс
тавител от Димитровград Донка 
Банович, която е член на Отбора за 
образование към Народната скуп
щина на Сърбия.

По решение на правителството 
на Сърбия полувисшето училище 
за бизнес от Блаце ще открие па
ралелка в Димитровград. Учебните 
занаятмя ще се провеждат в гимна
зията ”Св. св. Кирил и Методий” 
предимно чрез компютри. Профе
сорите ще идват в Димитровград от 
време на време, за да провеждат ко
нсултации със студентите. Изпити
те ще се провеждат също в Димит
ровград.

Срокът за записването в учили
щето е продължен до следващия 
петък. В началото на тази седмица 
определен брой кандидат-студенти

Петнадесет ; 
гимназисти
дариха кръв

На 22 октомври в гимна- 
зията "Св.Св. Кирил и Мето- й 
дий” се проведе петата поред- V- 
на акция по кръводаряване, на 
която се отзоваха 15 гимна
зисти. Броят на отзовалите е Ц 
добър, като се има предвид, че 
туристическата паралелка бе !Ц 
на работна екскурзия, а точно И 
в нея има най-много кръвода- Н 
рители.

И тази акция организираха 
съвместно ОО на Червениия 
кръст в Димитровград и Заво- |;1 
дът за транефузия от Ниш. До ;|1 
края на годината ще бъде про- т! 
ведена още една кърводарите- 
лека акция, в която могат да ;§ 
участват всички граждани на }! 
Димитровград.

N

както трябва.
Б. Д.

В белградски "Стандарт" работят 10-ина нашенци

Димитровградчани стават печалбари
Поради острата икономическа криза го

лям брои работоспособни хора напуснаха Ди
митровград и потърсиха работа в други ме
ста. От няколко месеца 10-ина димитровград- 

работят в белградската строителна фи
рма "Стандарт”, която от април м.г. до на
чалото на есента електрифицираше жп ли
нията от граничния пункт "Градина” до мест- 
пата жп гара и изпълняваше други строител
ни работи, свързани с модернизирането 
гарата. Изправени пред мъчителната дилема 
дали да останат безработни в родния си град 

пък да заминат с останалите работници 
"Стандарт” на работа в други места в Сър

бия, тези димитровградчани избраха второто 
решение.

Сред тях има и млади, и възрастни работ
ници. Шофьорът Спас Иванов и физическият 
работник Стоичко Стоицев казват, 
своите 50 и няколко години ие са имали друг 
избор. Интересното за Иванов е това, че той 
е работил известно време в тази фирма още 
като младеж, но някои неблагоприятни жи
тейски обстоятелства

а
V, •

чай и '...!
г" ■/> Д.с.;:Я§!

Поправен 
старият път 
към Звонска 
баня

на

ДОГ;
или

Уиа
М'Ж

Жителите на две махали от се
лата Трънски Одоровци и Ясенов 
дел очистиха и поправиха част от 
най-стария път между Трън и Звон
ска баня. Преди едно десетилетие, 
когато се строеше нов път до Звон
ска баня, старото трасе беше заси
пано, така че по него трудно се

>•
Петър Петровичче със Шофьорът Спас Иванов

раната. Карал е и автобуси. За себе си казва, 
че е здравеняк. След един неуспешен брак, от 
който има две вече женени 
отново

12 хиляди динара на месец.
И според изказванията на останалите ди

митровградчани, които сега изкарват поми
нъка си в "Стандарт”, можем да заключим въРвеше и пеш. Благодарение на
че заплатите в тази фирма не осигуряват до- акцията ? мести”те жители> коят° Ят г, ^ о /н Д водеше Тошко Марков, отново е
бър жизнен стандарт. Все пак в ситуацията, въстановена с 5 км по-кратка връз-

Димитровград едва ли може да се ка на селата Петачинци, Искровци, 
намери работа, белградската строителна фи- Скървеница и особено на махала 
рма е своеобразно убежище за тези нашенци. Манастирище със Звонска баня и

Звонци. За пешеходците, които ми
нават по стария път съществува 
дървен мост над р. Ерма, а когато 
нивото на реката е низко, през нея 
могат да минават и автомобили.

деца, размисля 
да намери брачен съдруженик. За 

старческите дни, както казва.
Стоичко Стоицев е бивш работник на 

ГИД, където е работила и съпругата му. Жи- 
със семейството си в апартамент от над 

50 м в Солидарното”. Храни две деца. 
^Благодарен съм на ръководителите на 
Стандарт , че ме приеха на рабата на тази 

възраст , казва този димитровградчанин, по 
потекло от с. Ясенов дел, и добавя, че е до
волен от заплатата, която варира между 8 и

са го принудили да се 
завърне в крайграничното село Градине, 
където си е построил къща. Допреди някол
ко месеца Иванов се е занимавал с животно
въдство. Говорейки за работата в "Станда
рт”, той казва, че сега кара малки 
товарни камиони и добавя: "Всичко,

когато в
вее

и големи 
което

искат от мен, го изпълнявам. Ра.ботата не е 
лесна, но не се оплаквам. Доволен съм 
заплатата”. Преди години той е работил 
шофьор и в други строителни фирми

Ръководителят на "Стандарт” Петър Пет- 
рович каза, че димитровградчани са добри 
работници.

и от 
като 
в ст-

Й. М.Б.Д.



Димитровградска хроника
Плановете на театър "Христо БотевПродължава възстановяването на черквата 

в Долна Невля
Г

Много идеи, малко средства
премиерно даде също през^март.Осигурен е 

строителен материал
В димитровградския театър 

"Христо Ботев" в момента се 
анализират кадровите и техииче- 

възможности на театъра. 
Артистът Делча Гигов, който от 
няколко седмици е настанен на 
постоянна работа в театъра, 
сочи, че не е реално да се очаква 
до Нова година да бъде подгот
вено още едно представление за 
възрастни, но детският ансамбъл 
към театъра най-вероятно ще из
несе една нова пиеса. Същевре
менно ще бъдат направени кра
чки за възстановяването на пие
сата "Големите пр»
малкия Чиполино", която млади- ЩЩ

' да бъде преведена■V може театърът да я 
театралните сцени в

език, за да
играе и на 
Сърбия. Освен в Димитровград, 

представление досега е из- 
българските градове 

Каварна, Годеч,

2 VIски м.
това 
пълнено в

по-Щ 'Ш Тополовград,
София и Драгоман. Съществува 

детската пиеса ’ Големите 
на малкия Чиполи-

] * ■ ш

■к.т. идея и
приключения 
но” да бъде преведена от сръбски 

български език заради госту- 
на детския ансамбъл в Бъл-

СУ/Ш на
ваие... гария.

Има и идеи до края на година- 
малъку : * • ■ 1у>-: №1ключения на та да бъде организиран

трален фестивал под назва- 
”Дии на театъра в Димитров- 

млади таланти, които ще ги за- град”. Гигов добави, че реализа
цията на посочената идея зависи 

Гигов изтъкна, че е заплану- предимно от осигуряването 
ваио пиесата "В малко село нак- необходимите финансови средства, 
рай на света”, която театърът

»:■ те аДелча Гиговте димитровградски артисти пре
миерно изнесоха през март т.г. 
Междувременно няколко деца, 
които участваха в това представ- 

I лепне, продължиха образовапи- 
; ето си в други среди, така че сега 
; предстои да се намерят няколко

Ш ти,....... „
-г'\г г •: :уМ,,

ниел У'

менят.

&ЖЛк
М Б. Д.

Църквата “Свети Илия" в с. 
Долна Невля е построена през 
1926 година. Според едно 
предание, някоя баба от този 
край сънувала, че на мястото, на 
което по-късно е построена 
църквата, преди векове имало 
християнски храм.

В началото на есента жители
те на димитровградското село 
Долня Невля продължиха рабо
тите по възстановяването на хри
стиянския храм "Свети Илия". 
Ремонтът на църквата започна 
преди две години, когато бе фор
миран Инициативен комитет на
чело с Георги Ненков. долнонев- 
лянец, който през 1999 се завър
на в селото си от размирната 
сръбска покрайнина Косово и 
Метохия.

Жена, която беше 

влюбена в животаI

баната, която през 1930 година е 
подарил на селото заможният | Градската галерия бе открита из- кога няма да увехне, защото го хра- 
белградчанин Никола Спасич 1 ложба от картини на преждевре- пят сълзите па нейните роднини,
Поради голямата П тежест тя е | па художничка-
закачена на едно дърво край цър- 2004) от Пирот. Бяха експонирани та говори и изкуствоведът от Пи- | 
квата. I над 30 пейзажа, рисувани в техни- рот Радмила Влаткович. "Озремка ;

Втората фаза на възстановя- ! ката масло на платно. Към присъс- преди всичко беше влюбена в жн- [ 
на църквата обхваща ця- ! тващите нан-напред се обърна ди- вота и неговите манифестации. С 

митровградският художник Никола поетизираието на изразите и със 
Денков, който метафорично оцени сензибилността на багрите тя ви- 
творчеството на Озренка Майсто- ждаше света в неговите лирически

В края на миналата седмица в рович-Илич като букет, който ни-

ването
лостно подновяване на вътре-| 
шната и външната мазилка и ре- I 
монтиране на сводовете над про- ! 
зорците и вратата. За целта е I 
осигурен строителен материал. I 

По думите на Георги Ненков, 
третата фаза, която обхваща по- [ 
дменянето на прозорците и вра
тата, най-вероятно ще бъде про
ведена идната година. Говорейки 
за събирането на средства за ре
монта на долноневлянската цър
ква, Ненков сподели, че сравни
телно е доволен от постъпването 
на пари в събирателната сметка. 
Средства за възстановяването на 
обекта и по-нататък могат да се 
внасят на сметката 840570645-49, 
която е открита в Упрсвлеиието 
за явни плащания.

Озренка Майсторович-Илич е 
завършила Худо 
академия в Сараево през 1984 
година. Била е член да Дружеството 
на художниците в Пирот, на УЛУС и 
на Нишкия графически кръг. 
Приживе е имала 12 самостоятелни 
изложби, от които 
Димитровград - пр€ 
картини бяха вклю 
изложбите "В 
художниците
които през 2003 и 2004 г. бяха 
организирани и в Димитровград.

жествената

една и в 
ез 1997 г. Нейни 
чени и в

идовденски салон на 
от Южна Сърбия",

тите на осезаемото. Особеният на
чин на комуницирането, след това 
динамизмът и осъществената есте
тичност представляват същността 
на нейното творчество. Използва
йки твърде семпли средства, Озрен
ка Майсторович-Илич изграждаше 
една последователна, ефектна ху
дожествена система, която сполу
чливо свързваше нейното умение и 
интерес.”

Димитровградските любители 
на изобразителното изкуство 
могат да се любуват на прекрасните 
пейзажи на преждевременно почи
налата художничка още една сед
мица.

Георги Ненков

Лами жителите на селото ре
монтираха покрива на обекта и 
затвърдиха основите му. Същев
ременно бе възстановена и кам- | юто на13. Д.

ще
имплпкацнн. Това, което лесно мо

да се забележи в нейните кар
тини е асоциативността - картините 
имат своя егзистентиост, принадле
жат към духовната сфера с елемеи-

Горна Невля Старото свято дърво и Горна 
Невля, устоявало па зъба па вре
мето през вековете, окончателно 
се срути.

Огромният дънер с диаметър 
почти два метра падна покрай са
мия оброчеп кръст, посветен на 
Свети Илия, без да го повреди. На- 
пР0тив, безжизненият стар дъб ка- 
то че ли го е прегърнал.

ЮиШШя Невлянчани очакват ма това 
1 място ДП никне ново дърво. Затова 

нъз,,пмеряват наскоро да почистят 
ВйнНеЯИ това свято място, защото са упе- 

репи, че тук все още има живот. 
Това потвърждава и гъбата, пони- 

П&22НИ кнала във вцепнатипдта на дьрво- 
ЬиЕйРЩ то, която заеме инженер-лесовъд 
5*3!йЖ»дИ Миле Антов като член па малката 

експедиция, в която бе и м-р Ми- 
хаил Иванов. Всички пие усетихме, 
че в падналия и умиращ колос псе 
още има живот, продължаващ в 
друга форма.

же

Старият дъб падна... Б.Д.шш Накратко
Й * Деветима членове на дпмптровградс- 

„Г| Народната библиотека кпя Съюз па пенсионерите неотдавна се 
Детко Петров в Димитров- завърнаха от Варна, където участваха 

град ще организира премне- във фестивала "Листопад на спомените" 
рно представяне па книгата Става дума за проява, която се провежда 
Борово - истини и легенди” за десети пореден път и в която участват 

оз Цвсгко Иванов, Промоцн- представители на иечеиоиереки организа- 
ята ще бъде проведена в мал- ции от България и други страни и конто 
кня салон „а Центъра за кул- живеят българи. Освен че общуват Г
отР19часч °КТ0М“РИ (сЪб0™) МСЖДУ сп' пенсионерите изпълняват пес- 
от 1ПС‘'- ни и танци от своя край.
,, п пвмсстпо изда- Участвайки във финалната вечер на

1 |;1Р°Д||П'!;1 библиотека фестивала извън конкуренция, днмнтрон- 
«Щ’*°„ " пТ0Л"'1НП 'Тпдскпте пенсионери изпяха две битови

™ София-П "Ремне- песни и бяха приветствани с бурни пило- 
Р* ;е, участват авторът, ре- дисменти. Публиката аплодира 
цемзоити и издатели.

%

ЩШШ
*'■ и

V>> АЧ, Г-

|У>ш шчА

Щ и двама
димитровградчани, които свиреха на ка
вал и окарина.Сретен ИговчпР Б.Д.А.Т.



Пянппама
8 -------- за о^омвЬиЖя

|Успех на двама творци от нашето малцинствоПанаирът иа книгата в Белград

Геров и Георгиева в 

"Антология на 

най-краткия разказ"
Читателите-аргонавти търсят 

съкровища от хартия
" Всички писатели на 
нашето време са 
черноработници на 
бъдещето, което е 
скрито зад оловна 
завеса. Ако някой от 
нас проникне в 
тайната на 
строящото се здание, 
той ще е единственият 
наистина велик човек"

Оноре дьо Балзак
Велик човек се става, когато 

силата на писаната реч се събира 
с любов. Колко голяма сила чувс
тва човекът, когато на едно мя
сто се срещне с хиляди и хиляди 
книги, хиляди и хиляди заглавия, 
когато има тази привилегия да 
разговаря с любимия си автор и 
купувайки една книга, да се по
чувства като творец! Такова чув
ство имаха възможност да изпи
тат посетителите на тазгоди
шния панаир на книгата в Бел
град. А техният брой беше впе
чатляващ. Ежедневно над 30 000 
души влизаха под куполите на 
Белградския панаир с желание да 
видят и да купят книга. Купуваха 
се романи, друга белетристика, 
учебници, детски енциклопедии, 
справочници. Познати автори 
подписваха най-новите си книги, 
музика и сладка суматоха от 
говор и хора изпълняваха огром
ния простор, изпълнен с книги. 
Това е една идилична картина, 
която любителите на книгата 
имат възможност да видят всеки 
октомври.

Балканите и светът дойдоха в 
царството на книгата. Някога 
'далечната” Хърватия имаше 
своето първо представяне на 
белградския панаир на книгата 
миналата година, а тази година 
тук бяха Словения, Македония, 
Босна и Херцеговина. И още 
Япония, Канада, Унгария, Гър
ция, Иран, САЩ и др. Много 
езици, много красота. Почетен 
гост на панаира беше Франция.

Що се късае до домашните 
издатели, иа първо място по броя 
на новоиздадените книги бяха го
лемите издателски къщи: Народ
на книга, Просвета, Дерета, Рад, 
Нолит, Плато, тук са също и Ву-

Групата АРТ ”АКТ” от град Валево неотдавно издаде 
АНТОЛОГИЯ НА НАЙ-КРАТКИЯ РАЗКАЗ, в която въз
основа на конкурс и решение на специално жури е включена 

една творба на известните литературни творци от 
българското малцинство Милорад Геров и Елизабета 
Георгиева. На конкурса са участвали над 250 творци от цялата 

бившите югославски републики с разкази, не 
13 печатни реда или 700 азбучни знака (такива

по

ни страна и 
по-дълги от 
бяха условията на конкурса).

Геров е застъпен със стихотворното си разказче ПИСМО 
от 7 реда, а Георгиева с разказчето СЪДБА от 13 реда, за 
което получи и специална грамота.

Антологията е подготвил за печат литературният творец 
Деян Богоевич от град Валево. В нея са поместени и кратки 
библиографични бележки за авторите-участници.

Милорад Геров

Писмо
Защо ли бърза към нашата къща пощальона отзарана? И 

защо ли е пред портата ни със писмо застанал?!
Нито е някому писала нашата майка, нито е някому писал 

нашият татко, нито е някому писало нашето сестриче, нито е 
някому писал нашият батко. Писали не сме, а ето че - писмо!

Кой ни се обажда, ще видим мигом: Писмото е от 
Старческия дом.

Писала, писала... и въздишала, писала и сълзи бърсала, 
писмо ни написала нашата баба, забравена там:

лкенд, Паидеа, Лио, Книга коме- струва една книга и дали нейната 
рц, Стилос, Драганич, Чигоя. С цена е съответна на качеството 
една дума над - 800 издатели от й? Нека да сме на ясно: днес го- 
страната и чужбина представиха ляма роля в пласирането на кни- 
тазгодишната си продукция.

Как се чувства човек в едно дизайнираиа, с пъстри корици, 
такова обкръжение? Отношени- люксозно оформена книга е и 
ето между книгата и окото е про- скъпа книга, качеството не е от

гата има "опаковката” й. Хубаво
Елизабета Георгиева

Съдбастор и време на една голяма ин- значение, нито пък името на ав- 
тима. Книгата и Аз - това е един тора, парите отново играят глав- 
голям свят, изобилстващ със ела- на роля. На панаира можаха да се 
дки чувства. В една такава обс- намерят качествени книги от го- 
тановка книгата не може да бъде леми световни класици за 200-300 
сама. Тя вече не е обикновена ку- динара, но имаше и книги от ня- 
пчина хартия, която има потреб- колко хиляди динара. Качество 
ност някой дай обърне внимание, или пъстра опаковка - изберете 
Всяка нова книга е един чудесен си. 
свят, който очаква да бъде от
крит. Достатъчно е само да я все повече и повече, на литера- 
вземете в ръцете си и тя започва турната сцена се появяват нови 
да живее своя живот. Може би е

Рисуваше с поглед ъглите на стаята, а след това спря. 
Малката кутия ухаеше на дюли. Други аромати нямаше, като 
че ли се бяха скрили в куповете хартия. Жълтите и вехти 
листове се набутваха между жълтите дюли, подредени на 
гардероба, между дюлите на масата и малките дюли на 
столовете. Дишаше въздуха на дюлите и хартията. Вън от 
помещението кислород и не съществуваше. Дюлите бяха част 
от света зад прозорците и вратата, промъкнати през дупката, 
която свръзва кутията и действителността. А хартията? Тя 
беше хартията. Вчерашният й ден и оня преди него и много 
други дни преди набелязаните... Седеше и втренчено гледаше 

купчината нова бяла хартия. Благоуханието на неизвест
ното се смесваше с аромата на дюлите. Очите й светкавично 
броеха листовете. 365. Година. Една. Бъдеща...Тихо въздъхна 
и се сля с тълпата.

Факт е, че писателите творят

имена. Едни получават награди и 
нужно и малко философстване в много се четят, други чакат своя- 
една такава сладка суматоха на та "златна” минутка, но за вси- 
октомврийското представление, чки най-хубаво се отнася онази 
в което главна роля играе кии- мисъл на Гогол: "Писателят има

в

гата. само един учител - читателя.”
И този път възникна неизбе

жният въп ?ос колко всъщност Е. Георгиева

От историята на медицината

==—а **а«й
лауреат на Нобеловата награда, се нарежда “Прочутият изследовател 

между най-славните учени, заедно с Пастер, Кох, Бе- берт Сент Гиорги през 1927 
ринг, Руом, Съйбин и останалите

Епохални открития
на дихателната мускулатура. 

През 1886 г. правителството на Холандия изпратило 
от унгарско потекло Ал- младия лекар Кристиан Еикман да проучи страшната

„ _ _ г- е Успял Дя отдели от болест. През първите три години Еикман нямяп почтив областта кората на надбъбречната жлеза вещество, "което има никакви пртепта™ „ Д ьикман нямал по гги
на медицината и биологията. Откритието на пеници- антискорбутно действие”. През 1928 г Гиорги е получил то хпянеп г Р ксперименти с пилета, кои-
лина не станало случайно. То е плод на внимателно същото вещество и от портокала, зелето и унгарските някакваПарализа'’ коя^Гбила3 " Умирали от
наблюдаване на събития в природата. Флеминг забе- чушки и го нарекъл "хексуронска киселина” Четиои 6 о Нп Г, “ твърде п?,до6на на берн'
лязал и няколкократно проверявал въздействието на години по-късно (през 1932 г.) американските учени Вог се пол”а овюът!зт впенТ Г°ТВаЧ’ не позволил да
плесента върху дребните живи организми, които преди- и Кинг доказали, че хексуроиската киселина всъщност е тата” (по пумите нп 6 ЗЗПаСИ кат0 храна за пиле'

различни заболявания при хората. Чрез вни- отдавна търсеният витамин С. Нобеловата на ^МЗН П° В^е“е иа вРъчванет0 на
мателно изследване на плесента (гъбичките) Флеминг За това фундаментално откритие Алберт Сент Гиор- нени е непопипТо!! Стокхолм)' 3атова те били хра' 
успял да получи този активен принцип - пеницилин, ги е получил Нобелова награда за физиология и меди- на бери бепи В новите" На<Ж0р0 изчез“али симптомите 
който неблагоприятно влияе върху организмите, пред^ циназа1937г. Ф Д 11Т; експерименти Еикман успял от
звикващи заболявания. По такъв начин флеминг със болестта бери-бери е била позната в Китай още от здрав живот Това 6™^”^?°’ Не0бХ°ЙИМ° ” 
своя труд и интуитивен дух направил епохал но откритие далечната 1642 г. Тя най-често върлувала сред насе- витаминът Б1.

лението на Изток, а особено на островите в Тихия океан

военен

великани

звикват

Проф. д-р Сретен Павлович
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в с. Звонци
продължава ремонтът 
на черквата _----------

990 години от смъртта на великия български държавник____- ' • •*
(Продължение от миналия брой)Оня прочут Самуил... Спонсори и за 

ламарината
видираии.

Цар Самуил отрано 
за в средновековния 
теон от владетели и епични 
герои, които олицетворя- 

българската свобода и 
независимост.

Доц. д-р Пламен Павлов, преподавател във Великотърновски университет 
” 6лв. Кирил и Методий”

вли-
пан-

Българите на Самуил са отъждествени не 
с Вардар, а именно с великата река Дунав! 
България още от времето на своя създател 
Аспарух (680 - 701) заема двата бряга 
лямата европейска река. През 1Х-Х в. дър
жавата се

те военни действия продъл
жават на широк фронт, а Са
муил достига в своите похо
ди до Пелопонес и дори до 
гр. Зара (дн. Задар, Хър
ватско) - най-далече на за
пад от всички български ца
ре. Независимо от тези уси
лия, межународната обста
новка е неблагоприятна, а 
визатнийското

ват об-След като от българската
Мездра бяха обезпечени и 

количества
държавна 
Ярка илюстрация на тези 

са въстанията
на го- щина

докарани определени 
строителен материал за ремонта на 
черквата в с. Звонци, тези дни се 

] спонсор и за медната ламарина 
за кубето. Това е фирмата за произ
водство на детски играчки Пери- 
ни” от Белград. Тя е собственост на 
Петър Игнатов, който е роден в с. 
Звонци. Обезпечени са 70 м- лама- 

стойност 105 000 динара.

стремежи 
през XI в., водени от Самуи- 

внук Петър Делян 
(1040-1041) и от вече дале
чния му правнук

Бодин (1072-1073)

простира от Днестър до Адриа- 
тика, от Карпатите и Тиса до Родопите и 
Бяло море... Това прави Дунав най-подходящ ловия яви
символ на страната, на нейния народ, както 
Рим остава вечният символ на визатийците 
("ромеите”) и тяхната империя. Пък и от
къде е можел да знае Йоан Геометър, 
и всички средновековни автори, че след девет 
века някой ще "изобрети” нова "нация” с но
ва, "македонска” история, в която цар Саму
ил заема централно място?! Естествено, не са 
го знаели” нито самият Самуил, нито него
вият племенник Иван Владислав ("самодър
жец български” и родом българин”), нито 
пък император Василий II Българоубиец...

Неуспеха си от 986 г. Василий II се опитва 
да компенсира чрез интриги. Самуил е непо
колебим - той екзекутира уличения в измяна 
Арон (14 юни 987 г.) с цялото му семейство, 
като е пощаден единствено Иван Владислав. 
На практика Самуил е подкрепян от цялото 
българско общество. Известни са имената на 
неговите верни военачалници - Кракра (в 
Перник), Ивац (Прилеп). Николица (Лари- 
са), Драгшан (Воден), Драгомъж (Струми
ца), Добромир Млади (Скопие), Кавкан До- 
метиан, Несторица и др. в столицата Охрид.

В драматичната борба, която с право е 
наричана "Българската епопея”, България 
има срещу себе си стопанският, демографски 
и военен потенциал на Византийска империя. 
Цар Роман е пленен през 991 г. и умира в 
затвора (997 г.). Едва тогава Самуил, чиято 
лоялност към стародавните традиции е не
съмнена, приема царската корона. Активнн-

Конс-
тантин 
г.) Потомък на "славния

надмощие
става все по-осезаемо. От 
1000/1001 г. нататък Василий II започва сис- наш цар Самуил” и продължител на делата 
тематично да завладява бългаските земи, а му се чувства дори живелият цели два века

Калоян (1197-1207), когото

както
рина на

За първата фаза от ремонта на 
черквата са предвидени 398 000 
динара. На частната фирма ”П Магот север българите са нападани от мад- по-късно цар 

жарите. Отново са завзети Велики Преслав, съвремениците възприемат като отмъстител 
Плиска и Дръстър, последвани от Видни, за злодеянията на Василий II и своего рода 
Скопие и ред други крепости. Развръзката български "ромеоубиец” .. И все пак, едва ли 
настъпва с битката при Ключ (29 юли 1014), може да се даде по-точна оценка от иначе 
когато 15 хиляди войници от армията на Са- ехидните думи па византийския писател Йоан 
муил са пленени и ослепени - престъпление, Ставракий (XIII в.): ”...оня прочут Саму 

на Василий II зловещото про- който и до днес е в устата на българите... 
звище "Българоубиец”. Както е известно, 
при вида на своите войници Самуил получава 
сърдечен удар и умира на 6 октомври 1014 г. в трагедия, олицетворявана от цар Самуил, 
Преспа. Той е погребан в построената от надали има паралел в световната култура, 
него катедрала ”Св. Ахил”, а гробът му беше Нямаме право да "пропускаме” 6 октомври и 
открит преди три десетилетия от гръцкия то не само заради "кръглите” 990 години, 
археолог Н. Муцопулос. Тази дата трябва категорично да влезе в

Вътрешните борби при Гаврил Радомир писания и неписан национален календар. И 
(1014-1015) и Иван Владислав (1015-1018), не само тя. Като древен народ не можем 
натрупаната умора и отчаяние водят държа- лековато да подминаваме паметта за св. княз 
вата към гибел. След смъртта на Иван Вла- Борис-Михаил Покръстител (2 май), цар 
дислав (февруари 1018) неговият син и прс- Симеон Велики (27 май), цар Иван Асен II (22 
толонаследникът Пресиан (носещ името на юни), св. патриарх Евтимий (20 януари)... 
един от най-ярките ни владетели от IX в.!) Така както сме се научили (и слава Богу!), да 
шест месеца се съпротивлява в планините па честваме поне Светите братя Кирил и 
днешна Албания. Отново по онези места се Методий, Васил Левски и Христо Ботев, 
укрепяват Ивац и Николица, но постепенно 
последните огнища на съпротива са лик-

ил,
което спечалва

Личностната и общонародна българска

инженеринг” от Пирот вече са да
дени 180 000. Тази фаза предвижда 
нов покрив, серклажи, поправки 
(зидане) на фасадата там, където се 
е разпаднала, омазване на вътре
шната част на купола и слагане на 
ламарина върху него.

Ремонтът ще струва около 1,1 
милиона динара, включително и 
материалите, които се обезпечават 
от спонсори. Както ни осведоми 
Иван Таков от Звонци, българска
та община Мездра ще дари и подава 
настилка от мрамор.

(Край) А.Т.

шиш .гага: шшшштшшНашите села: Ресен (4) “

Малцина са като Боян Горуната*—:ш ■ и
• ... •><'л

внукът им Сашо; Раде Петров Ганчев; Симе Зарей, сън- Митра, синът им Зоран, снахата нм Виолета и внучката
Ивана; Стамен Ннков. съпругата му Гуга, синът им Цве- 

Кръаштппа махала: Стамен Пенев, съпругата му Со- тко, внукът Марко; Мишо Ст, Николов, съпругата му 
и вика дъщерята им Лиляна; Драга Арсова (70) е сама; Станка и синовете им Васил и Стевица; Пене Миланов и 
Н Боян Христов и съпругата му Йорданка са на 90 години, съпругата му Райна, конто се завърнали след зак- 
Т но за тях се грижи синът им Мило от Босилеград; Стоян- риването па предприятията им в Босилеград се и се зани- 
I чо Николов, съпругата му Стана и сестра му Грозда; мават с животновъдство.
(■ Владимир Пенев (75) живее сам, по за него се грижи 

синът му от Босилеград.
СшеГишопа махала: От някогашните седем домакине-

а ругата му Софка и синовете им Кирил и Васил.
~.Ч-

>А

■ '-V ..
Голям брой рссенчапн са се преселили в Босилеград, 

Понеже с кола могат да пристигнат в селото за около
ч

половин час, мнозина от тях идват и се грижат за ро- 
тва останаха само л ири, а в тях живее само с но един дителите си. Понеже повечето босилеградски предприя- 
човек. Лейка Петрова, за която се грижи осиновеният тия пропаднаха, някои рсенчани се завърнаха и запо- 
Любомир Иванов, Ролка Георгиева, Ратко Гоиев и Стаи- чнаха да се занимават с животновъдство, 
ка Гоисва.

г
Боян и Павлина Илчови със стадото си

Сега в Ресен има няколко махали, в които според 
най-новото преброяване от 2002 година в 35 домакинства _ На нашия въпрос има ли в Ресен заможни хора, ресен-
живеят 80 души, СшоЛмиршш махала: Ишш Спасов и съпругата му напи отговарят положително. Някога иай-заможни селя-

В махала Г>арбулова живеят само Степам Зарев, Неда, Йордан Спасов (76) живее сам; Владимир Стойнев ни били Гепо и Евтим Варджиите, Васил Керовски. 
съпругата му Цепка и синът им Славчо. В Шшшова и съпругата му Славка, Видаи Стойнев и съпругата му Спиридон Георгиев, Стоян Анастасов, Максим и Пене 
махала има повечко хора: Диани Андонов и съпругата му Ксва>които са ||а 7К години; Дсса Йонена, синът й Мило, Николови и др. Наследниците па някогашните по-богати 
Станка Генчо Стоименов, съпругата му Славка и децата ожененият й син Бобан, снахата Мая и внукът Браиис- хора завършили училища и напуснали селото. Днес има 

Райчо Сречко и Каролипа, Жика Спасов, съпругата ла|); Дежка Стоянова, синът й Стефан, снахата Вера и други заможни селяни. Гоге Илчин-Горуиата някога ед- 
’ внучките Йовапа и Спаска; Кирил Иванов, съпругата муим

му Станка и синът им Станиша, Ангел Димитров и съп
ругата му Станка и семейството Илиеви - Славчо, съп
ругата му Деца и децата им Маряп, Даниела и Далибор.

Във Влаипска махала са: Боян Илчев, съпругата му 
Славка и синът им Винко; 90-годишният Боян Димитров иЯм

вам свързвал краищата, а неговият син Боян Илчов- 
Горуната сега отглежда около 50 овце, 10 до 15 годеда... 

ц Съседите казват, че той е иай-заможиият сред тях. На- 
и други техни сълянн ще последват примера 

му и ще увеличат броя на добитъка си.
Нивите

. «Ши.
дяват со, че

на рссенчани се намират п места със следните 
■ названия: Заиогье, Засдница, Света вода, Кьеркевица, 
-Р Падина, Райкьевица, Честър, Бара, Раздолцн, Дудучица, 

Мурич, Рудииа, Звезда, Сгубица и др. ЛИВАДИ: Ястре- 
*-У- бои дол, Разкръсие, Радисловица, Пашино орнще, Селн- 
цЙ ц'е» Бсгличко гумно, Кляш, Крушнца и др. ГОРИ: Луков 
И| 2РЛ» *якоп РИД» Плачковица, Солнще, Адамово присое, 
Н Калугерско осое, Честър и др.

- Край-

живее сам, а от време на време идват синовете и деще- 
рята му; сама живее и Грозданка Димитрова, по за нея се 
грижи синът й Иван; Владимир Драганов и съпругата му 
Лалка, които построили къща за децата си в Босилеград, 
се завърнали и отглеждат добитък; в едно домакинство 
са Дежка Димитрова и синът й Райчо, в друго са Иван 
Любенов и майка му Юла, докато Цена Димитрова (75) 
живее сама.

В Млш/жипа махала живеят: Еленка Стойова и синът 
й Страшко, Славчо Михайлов, съпругата му Иванка и

л
*

й&>:, .

Богоолпв Янев
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"Железничар" 

гостува в България
В началото на декември - шахматно събитие на годината

Кралицата и Кралят в 

битка за 100 000 евро! На 23 октомври в Койнаре (Плевенска област) в България се 
проведе мемориален крос "Димитър Върбанов”, в който покрай 
отборите от 12 български града участваха и два отбора от Сърбия 
- "Железничар” от Ниш и "Железничар” от Димитровград. Най- 
успешният
Александра Петрова, която бе шеста на 750 м. Александра 
Андонова, Апдрея Тодорова и Йована Димова се класираха от 
13-18 място.

Димитровградските лекоатлети бяха в компания с атлетите от 
Самоков и Сепарева баня, които потвърдиха участието си в ”Ди- 
митровденския крос” който на 7 ноември ще се проведе в Димит
ровград. Гостите посетиха Гложенския манастир, построен през 
13 век.

бе пионеркатасъстезателдимитровградскиДвама президенти. 500 специални гости. Джен
тълмени във фракове и дами във вечерни тоа
лети. Величия от черно-бялата дъска като Гари 
Каспаров и други знакови фигури в света на шах
мата. Залог от 100 хиляди евро!

Това е бекграундът на събитието номер едно в 
шахмата в България, което има реални претен
ции да се превърне и в светско шахматно меро
приятие на годината. Говорим за уникалния но 
своята същност двубой между световните шам
пиони на ФИДЕ при мъжете и, жените - Рустам 
Касимджаиов и Антоанета Стефанова, който е 
насрочен за началото на декември т.г. в хотел 
"Кемпинкси-Зографски" в София. Победителят 
ще прибере 55 000, а за победения са предвидени 
45 000 евро. Да припомним, че подобен мач никога 
не е провеждан.

В българската столица Рустам и Антоанета ще 
играят два дни по две партии на вечер, като нрави
лата на играта са: 20 минути плюс 10 секунди на 
играч за ход. Много интересно положение би се 
получило, ако тези 4 партии завършат при равен 
резултат - 2:2. При такава ситуация двамата съпе- Касимджаиов, Илюмжинов (в средата) и Стефанова 
рници могат да си стиснат ръцете и двубоят да
приключи, но ще бъде погубен шоуелементът в но за годината в Бълария. Покана е изпратена до 
мача. Затова се предвижда блицпартия, която ще президента на България Георги Първанов. В

София ще пристигне и един от най-богатите хора 
Все още не е ясно дали двубоят ще бъде из- в света - Кирсан Илюмжинов, който по стечение 

лъчван по някой телевизионнен канал, но амби- на обстоятелства е държавен глава на Република 
цията на организаторите е той да бъде наблю- Калмикия и шеф на Международната шахматна 
даван от малкия екран, което ще рече, че в такъв федерация ФИДЕ. 
случай мача ще могат да следят и нашенци в Боси
леград и Димитровград. Със сигурност ще може ще наблюдават на живо шахматния сблъсък

между Кралицата и Краля, тъй като седящите 
Двама президенти засега се очаква да уважат места в залата на хотел "Кемпински-Зографски” 

| очертаващото се като светско събитие номер ед

Баскетбол - шести кръг от първенството за
ЩЩЩ пионери_____________________________

Разлика от 50 точки!
БК "Димитровград" - БК "Юниор" (Ниш) 80:30 (18:7; 20:2; 27:9; 
15:12) Пирот, 24.10.2004 г. Зрители 50, съдия Б. Деспотович - 
Пирот и Боян Милев - Димитровград.

Надеждите па БК "Димитровград’ напълно разбиха връстниците 
си от пишкия "Юниор”. Разликата от 50 точки напълно говори за 
играта на двата състава. Най-добър при димитровградчани бе 
Стефан Лукич с 26 точки, следван от Еленков с 16 и Илиев с 13.

Димитровградчани играха в състав: Тодоров 2, Иванов 2, Янков 2, 
Йованович 2, Д. Алексов 3. Лукич 26, Еленков 16, Илиев 13, Б. 
Алексов 6, Панов 2, Боянич 6, Д.орджевич.

ъг пионерите на "Димитровград” отново са домакини, 
ЕргономЗ” от Ниш. Мачът ще се играе на 31 октомври в

р Лг.

I определи победителя.
В седмия кр 

този път на
залата на Педагогическата академия в Пирот от 16 часа.

Д.С.
Освен двамата президенти само още 498 гости

Пионерска окръжна лига Пиротда бъде проследяван онлайн в интернет.

Висока победа на 

пионерите
Т.. Петровса ограничени.

Общинска лига Пирот

Хубав мач "Лужница" - "Балкански" 1:7Ангелаков 7. 5, Стефанов 7, Д.
Георгиев 7, Тричков 8, Стоицев 7,
Симов 7, Митов 7,5 и Г игов 7,5.

ФК "Звезда": Йовичич 7, Д. връстниците си от Бабушница със 7:1. Те бяха по-добрият отбор през 
Костич 6, Ранчич 6. 5, Младе- целия мач и заслужено стигнаха до висока победа, 
нович 6. 5, М. Петрович 6, Стоя-
нович 6. 5, Игов 6.5, Станкович 6 път домакините бяха по-добри в нюанси и победиха с 1:0.
(Чирич 6), Джорич 6. 5, (Видано- 
вич 6, 5), В. Петрович 7 и Йоцич 
7,5.

В отложения мач на Пиротска окръжна лига за пионери, родени 
и по-късно, димитровградските надежди победихаФК "Желюша" - ФК "Звезда" (Блато) 4 : 2 (2 : 2) 1990 г.

Добър футбол може да се иаб- 2004 г. СЦ "Парк”, зрители: око- 
людава и в най-слабата лига. ло 100. Главен рефер: Миодраг 
Това доказаха футболистите на Тричкович от Пирот. Голма- 
"Желюша" и "Звезда". Домаки- йстори. Тричков в 9 и 86, Митов в 
ните успяха да пречупят коравата 24 и Гигов в 51 за "Желюша”, а 
защита на солидния гостуващ Петрович в 14 и Йоцич в 38 
отбор в 51 минута, когато Гигов нута за "Звезда”. Жълти карто- 
отбеляза третия гол за "Желю- ни: Стефанов, Симов и Стоицев 
ша”. До края на мача желюша- от "Желюша”, а Стоянович от „ ИгРач ”а мача: Тричков от 
ните с рутинна игра запазиха по- "Звезда”. Желюша .
бедата си.

Преди този мач играха и "петлетата” (родени 1993,94 и 95 г.) Този

Д.С.
ми-

Втора сръбска лига - група Изток
Чрез грешка до поражение

ФК "Желюша": Момчилов 6. 
Димитровград, 24 октомври 5, Димитров 6. 5, Стеваиов 6,

д. с. БК "Напредък" (Алексинац" - БК "Димитровград" 106:75 
(19:21; 32:17; 34:19; 21:16)

Алексинац, 23.10.2004 г.
В началото на втората четвъртина димитровградските баскет- 

болисти имаха преднина от 12 точки срещу един от претендентите за 
Тогава домакините заиграха зона по целия терен, за която 

димитровградчани нямаха отговор. Гостите направиха много грешки 
в подаването и поражението им бе неминуемо.

БК Димитровград": Милев, Сотиров, Йоветич, Станимирович, 
Мишев, Андреев, Апостолов, Велчев, Т. Алексов и Велков.

В петия кръг "Димитровград" е домакин на нишкия "Еко Юниор” 
: . на Педагогическата академия в неделя от 18

Първенството на НФЗ -12 кръг

Балкански” се изложи пак титлата.

ФК "Балкански" - ФК "Йединство" (Бела паланка) 1 : 2 (0 : 2)
Черната поредица на "Балкан

ски” като че ли няма край. Този прикован за 
път димитровградчани се прова- таблицата, докато белопаланс- Стоянович от "Йединство”. 
лиха пред своите зрители. През кият отбор полека върви 
първото полувреме гостите бяха върха, 
по-добрият съперник, така че

След този мач "Балкански” е от "Балкански”, а Нешич, Джор- 
долната част на джевич, Златкович, Станкович и в залата часа.

ФК "Балкански": Станкович 
6, Пешев 6, Стоянов 6. 5, Милан 

Димитровград, 21 октомври Георгиев 6. 5, В. Пейчев 6. 5 М. 
стигнаха до аванс от два гола. Бе- 2004 г. СЦ "Парк”, зрители - око- Пейчев 6. 5, Ценков 6 (Панайо- 
лопаланчани щяха да регистри- ло 200. Главен рефер - Саша тович 7), Бошкович 6 Глигори- 
рат и по-категорично водачест- Ристич от Пирот (7, 5). Гол- евич 6. 5, Павлович 6 (Минчич 6) 
во, но нямаха късмет при реали- майстори: Панайотович в 51 за и Иванов 6. 
зацията на головите си положе- "Балкански”, а Димитриевич в 5 
ния. През тази част на мача дома-

към

Ново мероприятие на АК "Железничар”

Гмитровденски крос
Откакто застана начело на 

клуб Железничар”, известният
димитровградския атлетически 
спортен деятел Симеон Манов 

поде много инициативи и участва в тяхната реализация. Неот
давна той и колегите му от клуба решиха да организират Гмит
ровденски крос на 7 ноември. Запланувано е в тази спортна проява 
да участват атлети от СЧГ (Ниш, Димитровград...) и България 
(Самоков, Сепарева баня, София...). Състезателите 
центъра на града до манастирчето "Свети Димитър”.

Организирайки кроса, който би трябвало да стане традицио
нен, хората от АК "Железничар” желаят да дадат принос в 
отбелязването на Гмитровден.

ФК "ЙединсСйво”: Пешич 7, 
и Стоянович в 36 минута за ”Йе- Джорджевич 6, Гунич 6 (Деспо- 

кинпте веднъж улучиха напре- динство. Жълти картони: Стоя- тович -), Митич 7, Златкович 7 
чната греда и веднъж имаха нов, Милан Георгиев и В. Пейчев Стоич 7, Манчич 6 5 Стоянович 
извъреден шанс, но Владимир 6, Димитриевич 6 (Станкович 6),

°През "втората ^част^Ъалканс- | КРЪГ "Балкански" *“вич 6 (Йованович -) и Нешич
„I- к - _ гостува в Ражан, нгьдето ще се 7,5.

ки беше по-добрият отбор, но срещне с "Буковик" Мачът ще 
успя да стигне само до почетното се играе в неделя от 14 часа.

ще тичат от

Играч на мача: Нешич ("Йе
динство”).попадение.

'Л>&Ач д. с.Д.С.
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ФотоокоСдружена шахматна дивизия на Пчински и Ябланишки окръг
■I Младост" е на второ място 7

Величков 0:1, Р. Майсторович - 
П. Стоянов 1:0 и А. Арсич - М. 
Ристич 0:1.

И при третото си гостуване в 
тазгодишното първенство боси- След мачовете от 5 кръг

"Младост" вече не е начело на 
временното класиране, понеже 
"Долна Яйна" завоюва чак 7 
точки в този кръг и сега е водач 
с 22,5 точки. Босилеградч 

в втори с 20, а "Пуста река" е на 
редовете на ”Младост” завоюва- трето място с 18,5 точки, 
ха победи, което решително пов
лия върху крайния резултат в матист в състава на "Младост” с В следващия кръг, който ще се 
срещата. Освен новаците от Вра- 3,5 точки. проведе на 31 октомври, босилег-
ня Ненад Ристич, Александър Резулшашише: М. Петрович - радска "Младост” ще паузира, а в 
Трайкович и Милан Ристич, една Н. Ристич 0:1, С. Тошич - Н. Бо- рамките на последния, седми 
точка за босилеградския отбор жилов 1:0, Н. Йованович - А. кръг, на 7 ноември ще посрещне 

Драголюб Величков, Трайкович 0:1. Р. Митрович - М. "Ябланица” от Медведжа.

>;
п

7'*:
леградските шахматисти не пре
търпяха поражение. В рамките 
на 5 кръг те играха наравно с 
”Пуста река” в Войник (4:4).

Тримата нови състезатели

'Чдругите два мача от този 
кръг "Долна Яйна” спечели сре- 

• "Ябланица” със 7:1, докато 
Юг” и ”Беса” приключиха нара

вно, 4:4. Свободен бе отборът на 
”Ром”.

В г ;! т
Г -•щуани са

14 :-.а! т : ->/'4
А

Програма за екскурзия
Димитровградските гимназисти нямаха достатъчно средства 

по такъв начин финансово помогна екскурзията.

записа и
който в досегашната част ма пър- Александров 1:0, Г. Трайкович 
венството е най-успешният шах- 3. Костов 1:0. Г. Станкович - Д П.Л.Р.

ПФД - шести кръг м
ЗСЛСНИТС НаПЪЛНИХа приятелска шахматна среща

мрежата идал Трешневка Босилеград -
Димитровград 5,5:2,5

Б. Д.

* След 6 изиграни кръга 
босилеградският отбор води в 
класирането с убедителна 
преднина

ШК "Младост" и ШК "Цариброд" организираха на 23 
октомври в Босилеград поредната приятелска среща между 
шахматистите от Босилеград и Цариброд. По-успешни бяха 

Здравко Ни- домакините, които триумфираха с 5,5:2,5.дателят на гостите 
колич оформи крайния резултат 
- 5:1 за “Младост”.

Победи за босилеградския тим завоюваха Н. Божилов, П. Стоя
нов, В. Николаев и Д.Божилов, а единствената победа за димит- 

,Младост : П. Гашевич, И. ровградчани записа М. Алексов. Три мача завършиха с реми. 
Василов, С. Стойков (И. Григо- Резулшашише: Н. Божилов - Р. Стоименов 1:0, М. Александров - 
ров^Д. йованович,Д. Димитров, д йонич 0,5:0,5, Д. Величков - П. Гигов 0,5:0,5, В. Йосифов - М. 
С. Йованович (В. Владимиров), Алексов 0:1, 3. Костов - Б. Андрич 0,5:0,5, П. Стоянов - А. Анге- 
М. Георгиев, Д. Стошич, М. 1:0, В. Николаев - 3. Иванов 1:0 и Д. Божилов - Д. Йовичичлакиевич

Любителите на футбола в гостите, първата част на играта Йоич, Л. Димов (Б. Чипев) и С. рр 
Босилеград за пореден път през приключи с 1:0 за “Младост”. Дамнянович. 
тази есен имаха възможност да Голмайстор бе централният па
се радват на прекрасната и ефи- падател Михайло Йоич. Три

През последните няколко години бяха изиграни три приятелски 
срещи между шахматистите от двата града. През 1999 година спе
челиха босилеградчани с 5:3, а през 2001 бяха по-успешни гостите от 
Димитровград, които победиха с 5:1.

Представителите на шахматните отбори се договориха да орга
низират до края на годината още една приятелска среща, чийто 
домакин ще бъде Димитровград.

,Трешневка”: И. Стойкович, 
ми- М. Величкович, 3. Арсич, М. Та- 

касната игра на момчетата в зе- нути след подновлеиието на игра- сич (Д. Младенович), С. Джорд- 
лените фланелки. Силата на бо- та Мирослав Георгиев увеличи жевич, М. Младенович, Д. Ми- 
силеградския отбор почувстваха преднината, а в 51 минута Йоич лич, 3. Николич, И. Васич, И. Ор
на своя гърб и футболистите на отново вкара гол. До края на дич и С. Манич.
“Трешневка” от Лопардинце, мача Георгиев отбеляза още 
които на 24 октомври бяха сра- един гол, а петото попадение за ще гостува на “Младост” в Суво-

домакините бе дело па Даниел йница. Мачът ще се играе на 31

П.Л.Р.В следващия кръг “Младост”

РСИ - пикадо за мъже и женизени на "Пескара” с 5:1.
Въпреки многобройните голо- Стошич. Буквално в момента на октомври (неделя), 

ви положения пред вратата на последния съдийски сигнал папа- Малко участници
П.Л.Р.

Започнаха тазгодишните Работнически спортни игри в Димитровград, 
чийто организатор е Спортният съюз. Проведоха се състезанията но 

в конто участваха три женски и едни мъжки отбор. При жените 
първо място спечели отборът на ГИД с 321 точки, втори с 285 точки бе 
отборът па "Металац", а трети отборът на ЖТП с 222 точки. Поотделно 
най-добра бе Лилия Иванова от ГИД със 189 точки, втора е Весна Милева 
от "Металац” със 117 , а трета Снежана Гнгова от ЖТП със 104 точки. 
При мъжете ЖТП спечели 471 точки, а най-добър бе Сретен Костов със 
186 точки.

Следващата дисциплина е стрелба за мъже и жени.

! пикадо,

Водоравно; 1. Пиротски завод. 6.
Вид сладкиши. 12. Недостатък в 
характера. 14. Предмет на раз
говор (мн.ч.). 15. Мярка за'площ.
17. Албанско мъжко име. 19. Река 
в Южна Америка. 21. Част от ка
руца. 23. Една от четритс земни 
посоки. 25. Намекване, загатване.
26. Остров в Адриатическо море.
28. Мъжко име. 30. Килограм (ра- 
зг.). 31. Страна в Азия. 33. Лично
ст, лице, 35. Сръбски седмичник.
36. Името на певицата Драгович.
38. Народи. 40. Последната и тре
тата гласна. 41. Един предлог. 42. 
Област в Германия. 44. Минис
терство на вътрешните работи 
(скър.). 46. Републиканска избор
на комисия (съкр.).. 48. Връх на 
Стара планина. 51. Името на жур
налиста Карабег. 53. Другояче, 53 
иначе. 54. В театъра - местата пад 
партера. 55, Автозиак за Пират.

Д.с.

Тъжен помен
На 30.10.2004 г. се иавършават 

20 ГОДИНИ от смъртта на
ТОДОР ЗЛАТАНОВ—Тота 

(1908-1984) и ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на

БОРИКА—Борка 
ЗЛАТАНОВА 

(1908-2003) 
от село Лукавица.

Нека всички, които ги познаваха и уважаваха, си спомнят
с добро за тях!

; Семейства Златанови
■

Отвесно: 2. Олег Попов. 3. Ловене
на дивеч. 4. Вероучение, което от- Завършък па молитва. 22. Жълто 
стпъва от господства щата рели- багрилно вещество в растенията, 
гия. 5, Предмет на поклонение на 24. Съперник. 27. Пристанищен
първобитните социални групи 7. град в Черна. гора. 29. Термин в х КоЛет. 5. "Юмко". 8, Сеп. 11' 
Оливера Готева. «.Хубав (сш,б.).9. тениса. 32. Нефтиа индустрия на Лда. п. Ратай. 14. Сили. 15. Ра. 
Столицата на Йордания. 10. Зана- Сърбия (съкр.). 34. Вид иодправ- х6 Селен. 17. Мера. 18. Печал, 
ятчииски ученик у майстор. 11. ка, 37. Плетена чанта за пазар. 39. 19 Кяфапа, гг Милен. 22. "Ма-
Които идват на лов в забранени Френско женско име. 43. Подчи- -'а к и Сатир. 25.
места или през забранено врел1е. нея човек. 45. Роберт Мугабс. 47. [;,д, ж 0лош! 27. Колан. 28.
13. Който обработва желязо. 15. 11 и 1 буква. 49. Минко Антов. 50. Мил_ 29. Мит. 30. Колар. 31. Ба- 
Българско женско име. 16. Поме- Атлетически клуб (съкр.). 52, Ев- 32, АЦ. 33. Комик. 34. Силоз,
.цение в къщя, откъдето се влиза л ропейско първенство (съкр.). Й, Тара. 36. ОМ. 37. Салони, 
стаите. 18, Римски император. 20.

Решение на кръстословица 
216 - Водоравно:_______ На 2 ноември 2004 г. се навършват 10 ГОДИНИ 

от смъртта на нашия мил съпруг, баща, дядо и 
свекър
АСЕН ГАЦЕВ 
от с. Долни Криводол

Ма този ден ще посетим

№

вечния му дом на гро
бището в Долни Криводол и ще положим цветя. 
Опечалени: съ(1ру$а Иилданка, синове И1наш и

Снежино и ЗлаШаишТи’ **® Алскс,ш™'’ снахи

I
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Манчин рабуш*
Злободневка изрева:

- Спри, не мърдай!
- Добре, добре... няма нужда от паника! Само ще 

ви взема мярката, за да мога да ви опиша на 
полицията, която 
Позволете, господа! След това изпразнете касата и 
изчезнете.

- Бай, бай! - казаха обираните, след като. взеха

Стоката и 

сметката
и с това няма да ви намери.

парите.
Двама непоправими обирани дълго време не - Със здраве да ги похарчите! - благослови ги 

бяха обрали банка и затова решиха «а извършат байковата служителка. - И ме забравете да свалите 
обир в банката на ъгъла, където се кръстосват маските от лицето си.

- Ама че добре излезе, приятелю!
- Да, приятелю! Като по лой.
- По протокола и на ниво!
- По протокола! Пък и изпращането беше 

сърдечно... Все пак... направихме една грешка!
- Какво,.по дяволите?!
- Взехме стоката, а не взехме сметката!
- Е, как да вземем сметката, когато тия в банката

-Йедно се чудим на тия народ: 
докига че буде толкова лъковеран па

еруйе на свакикви за свагцо, та га преводе жеднога 
преко воду! - ядосуйе се онядаи на пазарат Горча 
Чаршията.

-Е, Горчо, да има работа и паре, не 
на бувлякат, а би ишъл кико съв нормалан свет по 
продавнице и би купувал убаве и скупе работе!

-Ма не ти оратим я за бувлякат.И там стоката кико 
дукьаньете, разлика нема, само що у дукьаньете йе 

по-скупа чак и по три пути...
-Па айде кажи ми за кво си се толкова найежил.?
-За све, Манчо, ама баш за све...
-Значи чужди ядове береш?
-Несу чужди, а наши...
-Че изплюшеш ли най-после камичето, оти имам и 

другу работу. А и омързе ми да слушам кико се 
завикуйе на чужда гробища...

-Айде кажи ми, това що йедно убаво градче по-рано, 
съга йе стануло на истинска гробища, сречаш унил 
народ, младиня и не се виджуйе по улицете, денъска 
спи, а ночем буца...

-Е-е, не прекаруй! Не йе бъш тека...
-Добре де, я ми кажи, кига си видел или чул свадбу? 

Има ли от кавенете да се чуйе песна, колко пути си 
вишъл да застане тълпа и да се смейе, а?

-Знам ли, се тикье има чат-пат...
Има, ама на кукульевдън! Съга Манчо, кига се сретну

улиците ММ и НН.
- Времето се промени, трябва да бъдем 

по-предпазливи! - каза единият.
- Прав си. По-предпазливи и по-умни! - допълни

би дошъл народ

друп гят.
Да не си мръднала, това е обир!” - Казаха 

строго на служителката зад гишето, след като я 
бяха взели на прицел с пистолетите си.

Служителката обаче не се уплаши. Спокойно нямаха фискална каса! 
извади от джоба си шивашки метър и тръгна към 
обираните. Единият от тях репетира пистолета си и

по

Милорад Геров

Историйки от историята на ” Братство”

Овчаров беше "добър" комунист
През 60-те години на миналия ие. И за мое "щастие’ думата взе Тако треба да ради сваки прави 

век директор на една земеделска Овчаров. Преди два-три дни бил комуниста!” 
кооперация в Димитровградско на село и присъствал на партийно Поисках думата и реагирах:
беше партиен човек, когото в ед- събрание. Там някой си селянин - Аз мисля, че другарят не е
на злободневка бях нарекъл Ов- изнесъл "неприемливо” мнение постъпил добре. Напротив... 
чаров и този прякор му остана за по някакъв въпрос. Всички го Изненадани, всички обърнаха 
цял живот. Той ие се сърдеше и слушахме с внимание, а Овчаров поглед към мен, а аз продължих: 
винаги ми отпоздравяше, когато завърши с думите: ”От събрание- - Ако е истински комунист, 
му казвах: "Здравей, Овчаров”. то веднага дойдох в града и запоз- той веднага е трябвало да обясни 

На връщане от Методи Пет- нах със случката другарите в Ко- на хората какво е погрешното в
изказването на партийния член, а 

рошена чешма се провежда пар- Сред присъстващите на съб- ие да отива в Комитета и...
тийно събрание. Журналистиче- ранието в Строшена чешма беше Вероятно и тази моя реплика е
окото любопитство ме накара да и един важен партиен деец, чиято влязла в невидимата ми биогра- 
се отбия. Между другото се рази- дума се слушаше. Овчаров го фия, но какво да правя, ие можах 
екваше и за това как трябвало да гледаше да види какво ще каже, а да изтърпя, 
се държат комунистите в случай той, без много да му мисли, се 
че стане някакво нелепо събит- произнесе:. "Добро си урадио!

ров една вечер забелязах, че в Ст- митета...”

двама приятелье, нема да се покане да отиду на чашку, 
а почну йедън на другога да се жале, да се оплакую 
кико вечимка не може да вързую краищата. А знайеш 
ли защо? Затова що верую на свакога...

-Например на кога?
-Па на тия що га лъжу дека само да се докопаю до 

влас че отвараю работу, другьи му обещаваю дека 
най-после че почну да уче децата на майчин език, 
трети дека тая граница нема да буде вечимка. граница, 
а некикав мост и свак че га минуйе кига и кико си 
сака, четвърти че нагърну паре незнам откуде и на 
селяци че се даваю да чуваю стоку, ял овце, ял краве, 
па че потече мед и млеко... Доста ли ти йе или очеш да 
ти распраям за йоще теквия що баламосую народ. 
Ама да знайеш, докига има овце да слушаю и блаю, све 
че се найде некой да гьи мами с празну торбу!

-Брей Горчо, от твойте думе ми стану горчиво по

М. Андонов

; . ,.4
Исус имал рожден ден и 

учениците му решили да го из
ненадат - поръчали му прос
титутка. Исус се прибрал, а 
учениците зачакали... След 
малко отвътре се чули неис
тови писъци, вратата се отво
рила, проститутката изкочи- 
ла гола на улицата и побягна
ла ужасена.

Учениците влезли в къща
та и попитали Исус какво е 
станало, а той, изненадан кол- 
кото тях казал:

- Ами, прибирам се аз, ше, че веществата се разши- 
влизам в стаята и гледам на ряват при нагряване, а при 
леглото една гола жена. Сед- изстудяване се свиват... 
нала, разкрачила се и с една 
голяма рана между краката... римента?
Сложих си ръката на раната и 
тя зарасна...

устата...
-Кико да ти нейе 

найесе године се влачимо
горчиво кига еве вечимка пет

на опашкуту по све...
-Е, нейе бай по све: ете ти рече дека народ веруйе на 

свакога. По това що веруйемо сигурно 
първо место!
све и смо на

Манча

- Според Вас и съдията по време на мача 
може да променя правилата и сам да определя 
резултата, отговори Божилов.

- Жена ти знае ли за експе-

Божилов поиска от босилеградските общи- 
ВЯТЪрНИ мелници наРи Да подсигурят за следващото заседание 

1- “ на скупщината достатъчно маси в залата, по
неже сега

- Тя сега е в хладилника.
***

***
- Аз съм праведник, отче! 

седи в двора на Не пия, не прелюбодействам, 
къщата и нагрява половия си лягам си рано, всяка неделя се 
член с бензинова лампа. Със
едът го видял в неприличната 
поза и го попитал:

- Какво правиш, бе?
- В учебника по физика пи- на затвора.

На забележката на отборника Воислав Бо- отборниците държат материала на 
жилов (ДС), че ОС в Босилеград нарушава коленете си. След като искането му не беше 
правилника за работа кметът Захариев от- - подкрепено от "болшинството” той заклю- 
говори така: ’

- Правилникът представлява правила на иг-

Човек

изповядвам...
- Е, всичко това ще се про- чи:

- Може би и на вас, както и на досегашните 
рата и ние с мнозинството си можем да ги ви колеги ще са достатъчно само столове, от 
променяме и по сто пъти по време на заседа- които да повдигате ръка за гласуване, без да 
нията на скупщината.

мени, когато ви пуснат на сво
бода! - обяснява свещеникът

знаете защо. П.Л.Р.

«адгдетгйй!,, т п Р
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