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Вестник за българите в СЧГ

След третото заседание на Националния^ъвет1рит м
За първи път се отбелязва през 1909 г. в 

Пловдив, през 1923 г. е обявен с указ от Борис 
III за общонационален празник 
заслужилите българи

Преди 82 години Народното събрание обявява 1 ноем
ври за национален празник в памет на българите, помог
нали за националното просветно и културно развитие. ; >

За първи път денят се отбелязва през 1909 г. в Плов- ( 
див, а от 1 ноември 1923 г., с указ на цар Борис III, е 
обявен за общонационален празник в памет на заслу- ^ 
жилите българи.

През 1945 г. честването е забранено и се възстано- ; , 
вява със Закона за допълнение на Кодекса на труда, Ц I 
приет от 36-ото Народно събрание на 28 октомври 1992 г.
Оттогава 1 ноември е обявен официално за Ден на на- 1 | 
родните будители и неприсъствен ден за всички учебни Н I 
заведения в страната.

Денят е посветен на делото на книжовниците, просве- || 
тителите, борците за национално освобождение, съхра- 
нили през вековете духовните ценности на нацията и ПрИДООИВЗНб НЗ БГ ПЗСПОрТ 
нейния морал: Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Кон- | 
стантин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Ма- 
тей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята 
Димитър и Константин Миладинови, Георги Раковски, Ва
сил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа,
Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и Ц I 
още стотици радетели за народна свяст и българско са
мосъзнание.

* Така гласи и надписът на сградата на Народното събрание в София. 
Нашият народ още казва, че сговорна дружина планина повдига. 
Първото или второто - все едно, само да сме заедно.

I
Записка от София

в памет на

(На сшр. 3)

На опашка за български паспорт
* Дълга и тежка процедура за

Мнозина"посредници" лъжат
кандидатите и им вземат 
големи пари

”Отка кто на 1 декември 2000 г. бе съо- 
[ бщено, че българските граждани ще мо- 

:<; гат да пътуват из Европа без визи, опа-(За отбелязването на празника 6 нашите
общини на стр. 9) , шката тук нарасна неимоверно”, осведо- 

! мяват ни от службата към Министерст-
' I вото на правосъдието на Република 

Оценка на Хелзинкския комитет България в София, където се подават
докуемнти за българско гражданство и 
добавят: "Първите кандидати чакат тук 
от ранни часове, въпреки че докумен- 

] тите могат да бъдат подадени чак след 
обедната почивка...”

Малцинствата в Сърбия - 

сирачета! (На сшр. 3)

След известни положителни постижения по време на 
властването на ДОС националните малцинства в Сърбия 
пак са застрашени до голяма степен поради липса па 
законова регулатива и затова, че властите игнорират 
стълкновенията на национална основа. Това е оценка па 
Хелзинкския комитет за човешките права, направена въз 
основа на изследване на положението па малцинствата в 
Сърбия.

Документът ”В стълкновение с етническата иденти
чност - националните малцинства в Сърбия” е плод па 
едногодишно изследване (от 1 октомври 2003 до 30 сеп
тември 2004 г.) сред най-числените малцинства - унгарс
кото, хърватското, бошияшкото, влашкото и ромското.

"Изследването показа, че изчезна началният курс па 
реформата след 5 октомври 2000 г., а особено след уби
йството на Зоран Джинджич. Не се приемат нови акти, 
въпросът за националните малцинства губи значението 
си, а новото правителство на Сърбия игнорира все по
честите инциденти, в които са засегнати малцинствени 
жители” - каза програмният директор па проекта Спо- 
менка Груичич.

Продължава следизборната крамола в Бабушница

Заключена ли е 

демокрацията? Писма, съобщения, 
отговори

100 години 

Народен театър 

” Иван Вазов”

В сряда най-сетне продължи учредителната сесия па попия 
парламент а Бабушница, В началото па сесията не беше известно
дали скупщината щц 1ма кнорум, по когато пристигнаха една 21 
отборпици, заседапи го започна. Председателят па ОС д- р Дра
ган Костич информира отборниците, че председателят на об
щината д-р Миролюб Йошпюнич НС се е отзовал напиела па ОС и 
още не е предложил кандидати за Общинския са.вст, секретар 
общината и началник на общинската управа.

Когато трябваше да бъде обсъдена информацията 
дението на кмета, няколко отборпици напуснаха заседанието и 
скупщината остана без кворум,

В спорната информация между другото се казва, че Йовано- 
вич ие иска да преведе средства от общинския бюджет за пътните 
разходи па отборниците, отказва да разговаря с директорите 
училищата за набавката па дърва и мазут, не иска да преведе 
средства за заплати па работещите в службите и ведомствата, 
които се финансират от общинския бюджет, с арогантното си 
поведение тормози общинската администрация, не позволява па 
функционерите и отборниците на ОС да 
помещения в сградата извън работното време... В края 
формацията, която поради липса на

Стр. 2

на

за попе-
Стр. 4

Босилеград
па

Одобрени са 

гербът и знамето
Стр. 5

Всеки вторник през ноември

Геров разсънва 

децата по радиото ползват определени 
на ип-

кворум не беше приета, се 
апелира на д-р Йовапович да коригира поведението си.

Д-р Драган Костич заяви за нашия вестник,

Литературният творец и преводач от нашето малцин- 
! ство Милорад Геров ще разсънва децата в Сърбия (и по- 

широко) по вълните на Радио Белград всеки вторник през 
ноември.

Геров ще разказва на малките слушатели приказки, 
; шеги и други интересни неща в рамките на емисията "Доб- 
[ ро утро, деца!”, която се излъчва по първата програма 
I срьбското национално радио всяка сутрин от 7 часа.

Димитровград_

Министър Йочич 
блокира”’ 

движението

че до въвеждане
временно управление в Бабушпишка община все пак няма да 

се стигне. Зоран Спасич от СПС каза, че Бабушнишкп община в 
политическо отношение върви към пропаст, докато досегашният 
секретар па ОС Славица Милич посочи, че в едно заключено 
общинско помещение е заключена демокрацията!

па

на

В.Д. Стр. 7



Писма, съобщения, отговори.

Това ли е прозрачност?
2 Ф 5 ноември 2004

Без български език на 

учредителната сесия 

на ОС в Цариброд
всички нейни членове. С други думи - кой, какВ статията си за третото заседание на Нацио

налния съвет па българското малцинство, което 
беше проведено на 23 октомври в Босилеград, жур- 

Алекса Ташков и Петър Рангелов се 
съвета и с "недостига

нови
и за какво е искал да получи или вече е получил(!?) 
определени суми от НС.

Като член на Комисията по култура присъствах 
на нейното заседание и забелязах, че журналистите 
на "Братство” направиха касетофонен запис от 
дискусията. Затова искам да ги попитам: защо или 
заради кого не решиха да цитират поне една ду- 

от тази дискусия? А в статията си казват, чс 
на заседанието на НС е договорено средствата от 
бюджета на съвета "да се използват при пълна 
прозрачност”! Тогава тяхното мълчание за стано
вищата на комисията във връзка с харченето на 
парите ма НС прозрачност ли се нарича?

налистите
занимават с отношенията в

култура” ма някои негови членове, а за култу
рата, по-точно за ОТЧЕТА на Комисията по култу
ра не казаха мито думичка!?

Ако се съди от тяхното писане, тази комисия и 
заседание същия ден и на същото 

па това засе-

ДСБЮ, нека да съдят онези, кои
то са гласували за тях.

В това отношение бихме иска
ли да припомним, че правото на 
употребата на българския език е 
гарантирано с Коистутцията на 
Република Сърбия (чл. 8), след 
това със Закона за служебната 
употреба на езика и писмото (чл. 
1 и чл. 2), Закона за защита пра
вата и свободите на национални
те малцинства (чл. 10 и чл. 11) и 
Стату та на Царибродска община 
(чл. 11). Според Рамковата кон
венция за защита на национални
те малцинства, на "националните 
малцинства се гарантират не са
мо етническите, културните, ези
ковите и религиозните права, но 
се създават и условия за развитие 
и съхраняване на тяхната иден
тичност”. С член 10 ма същата 
Конвенция се гарантира "свобо
дното и безпрепятстено ползване 
на малцинствените езици, както 
частно, така и публично, устно 
или в писмена форма”. В Статута 
на Царибродска община (чл. 11) 
се казва, че ”в територията на об
щината в службеиа употреба са 
сръбският език с кириличното 
писмо, както и българският език 
с неговото писмо по начина, регу
лиран със закона”.

Хелзинкският комитет на 
българите в СЧГ се надява, че 
Общинската скупщина на Цари
брод ще коригира грешките си, 
ще излезе с ясно становище по 
случая и че занапред ще прилага 
законите, съгласно международ
ните изисквания за зачитане пра
вата и свободите на национални
те малцинства, включително и 
правото на администратвна упот
реба на езика. В противен случай 
ще се потвърдят нашите съмне
ния, че срещу българския език в 
общината се води целенасочена 
кампания до пълното му обезли
чаване с мълчаливата подкрепа 
на общинската администрация.

Като правозащитна организа
ция, която следи състоянието на 
човешките права на българското 
национално малцинство в Сър
бия и спазването на законите, га
рантиращи тези права, сме 
длъжни да изкажем нашето дъл
боко безпокойствие от начина, 
по който в Цариброд не се 
спазват законите по отношение 
па административната употреба 
на българския език.

С малки изключения през 2001 
г., когато от трибуната на ОС на 
Цариброд се чу българска реч, 
през последните 3 години тя така 
или иначе не се чува. В съдебната 
система в общината, в общинс
ките служби и изобщо в общинс
ката администрация и по-ната
тък продължават да се наруша
ват правата на българското на
ционално малцинство с отнемане 
на правото му на двуезичност, ко
ето ще рече, че покрай сръбския 
език равноправно трябва да бъде 
застъпен и българският език и 
това като майчин на преоблада
ващата част от населението. Са
мият факт, че в предизборната си 
дейност представителите на по
литическите партии в Цариброд 
предпочетоха да говорят единст
вено и само на сръбски език е до
статъчен показател за пренебре
жителното им отношение към 
майчиния език на царобродските 
избиратели.

На 22 октомври т.г. в Цари
брод се проведе учредителната 
сесия на Общинската скупщина, 
която се водеше изцяло на сръб
ски език. Дори и клетвата, която 
беше прочетена на новите общи- 

• пски съветници беше написана и 
повтаряна на сръбски. И така за 
пореден път ставаме свидетели 
на погазване на елементарните 
езикови права на българското 
национално малцинство, за което 
този път цялата отговорност по
сят всички общински съветници 
и, разбира се, новите управлява
щи в общината. За мълчанието 
на тримата съветници, легитими
ращи се като представители на

на

мичка

не е провела
място. И май нищо не е разисквано 
дапие. А ие беше така. На заседанието па Коми- 

култура беше водена твърде сериозна исмята по
отговорна дискусия по въпроса за отпускането на 
пари от бюджета па Националния съвет, в която 

комисията Иван Ива-
Милка Станоевич 

член ма НС и на Комисията по култураучастваха председателят па

Иванов не е единственият 

царибродчанин, покорил Мусала
("Царибродчанин покори Мусала" - “Братство" от 22 октомври 2004 г.)

Уважаеми г-н редактор,
Обаждам се във връзка със статията в нашия 

вестник под горното заглавие, не за да Ви упреквам 
(Вас или кореспондента А. Т.), а просто да запозная 
читателите на "Братство” с факта, че д-р Димитър 
Иванов (със семейството ма съпругата му сме ку
мове) не е единственият царибродчанин, покорил 
най-високия връх на Балканите - Мусала. Това го 
направих и аз на 28 август тази година, заедно с 
членовете на алпинисткото дружество "Железни
чар” от Ниш, където в момента съм на временна 
работа. На обиколка на Рила бяхме 4 дни и през един 
от тях покорихме Мусала (около 20 души). Освен 
мен в групата беше и Ангелина Пейчева, съпругата 
на Иван Пейчев, лекар гинеколог от Цариброд, 
който живее и работи в Ниш.

Искам да подчертая, че в никакъв случай не ис
кам да омаловажа успеха на д-р Иванов, който с 
колегите си покори Мусала без да ползва въжената 
линия, а ние я ползвахме. Пък и откъде вашият 
кореспондент от Димитровград да знае за активно
стите на алпинистите от нишкото дружество "Же
лезничар”. Но читателите тряба да знаят.

На снимката, която Ви изпращам, отдясно наляво 
са: аз - Александър Тодоров, Ангелина Пейчева, 
Милена Перич, асистент във Факултета по 
електроника в Ниш, Душан Обигян, който осем 
пъти е бил на Мусала (в един ден дори два пъти) и 
Горан...

С уважение Александър Тодоров от Цариброд

За един коментар както пише коментаторът, защо- 
то самият спектакъл е написан на 
този местен говор и това е една 
от автентичните характеристики 
на спектакъла, съвсем в съгалсие 
с регламента на фестивала. Ако 
някой иска да каже, че седенЬа е 
сръбска дума или иска да прочете 
слободан, а не слободан, това си е 
негова работа. Смятаме, че няма 
нужда от толкова ирония към 
труда на хората и предположения 
какво е било в Стара Загора. Там 
хората си говореха на своите, 
дори и местни езици (от Нишко, 
от Кикинда, от Босилеград, от 
Широки брийег - Херцеговина, 
от Македония) и се разбираха 
чудесно. Но с едно сме съгласни, 
ако това е целял "коментарът”: 
публични обяви, анонси, афиши, 
плакати и др. трябва да се пишат 
правилно, на книжовен език - на 
български или сръбски, защото 
това е културно и цивилизовано 
отношение към публичната пис
мена реч и защото отношението 
само към говоримата реч е по- 
либерално във всички езици.

За разумния е достатъчно.

на специални и професионални 
знания по музика, по певчески 
способности, по забърдски наро
дни песни. За следващото изре
чение можем да констатираме, 
че коментаторът не е гледал 
спектакъла или ако го е гледал, 
не го е слушал, а ако го е и гле
дал, и слушал, не е искал да види 
и да чуе мито носията, нито ам- 
биента, пито пословиците и пого
ворките. Те просто бяха 
рална част от текста и не се ано
нсираха поотделно: а сега пого
ворки, а сега закачки. Самата се- 
дянка е обичай. И с една дума ка
зано, както пише в "коментара”, 
за какъв професионализъм става 
дума, кой въобще е споменавал, 
че артистите-самодейци, гимна
зистите или обикновените цариб- 
родчани са професионалисти. 
Самият регамент на фестивала 
Стара Загора е утвърдил 
дейността за основа на предста
вянето.

Що се касае до анонсирането 
на спектакъла върху рекламното 
табло, трябва да кажем, че то е 
писано на нашия местен говор, 
шопски, както му всички казва
ме, или западен български говор,

В "Братство” бр. 2018 от 8 ок
томври 2004 г. беше поместена 
статията "Прекрасна етнопиес- 
ка” на кореспондента В. Д., а в 
брой 2019 от 15 октомври 2004 г. 
поместихте коментар под загла
вие ”Ех, език ти роден наш!” от 
3. Т. И двете статии имаха за те
ма спектакъла "Смйловска седе- 
нЬа”, който беше игран на 29 сеп
тември 2004 г. в Димитровград, 
обаче едната го хвалеше, а дру
гата го хулеше. Понеже като гру
па, която е организирала и из
пълнила спектакъла, сме заинте
ресовани да ни "хвалят”, няма да 
пишем за първата статия, а само 
за коментара.

Най-напред да споменем, че се 
е представила ие само Народната 
библиотека, а и Центърът за кул
тура (КХД, самодейният театър), 
понеже библиотеката нито има 
кадри, нито има такива самостоя
телни дейности и коментаторът е 
трябвало да се информира за то
ва. Следващата констатация е 
просто възмутителна: трябвало 
да се ангажират по-добри певци и 
певици; толкова сигурно и авто
ритетно се оценява тежестта на 
спектакъла, вероятно въз основа

За Хелзинкския комитет 
Здепка Тодорова, председател

Реплика

Името Невля няма
връзка с Тракия

интег-
През лятото в Цариброд пристигна магистър по история от 

България и между другото ни научи, че името на с. Невля е от 
тракийски език и значи вода.

Първо, тракийски език не •
селище е Реките или, произнесено

същестува. Второ, старото име на 
1 на шопския диалект -

Как селото получило днешното си име? Отговора на въпроса 
най-вероятно ни разкрива следното предание: Дошъл турчин при 
бея в Неделище, за да поиска село, в което да бъде субашия. Беят 
му казал, че горите са пълни с хайдути и добавил: "Обиколи 
реките и погледни долна и горна махала. Която ти допадне повече, 
в нея бъди субашия.” Турчинът обиколил 
хванал страх от хилядолетните гори. Върнал се в Неделище и 

на бея: И долна невля, и горна невля.” Турчинът 
дооре говорът на хората от този кра й и всъщност искал да каже, 
че и долната "неваля”, и горната "неваля”. И 
Стамбол. а името на двете селища останало - Невля. И то няма 
никакви връзки с Тракия.

това 
Рекьете.

в
и двете махали и го само-

кл не знаел

си заминал за

За организаторите и 
изпълнителите на спектакъла
Иван Иванов, директор на НБ 

”Детко Петров”Драган Кузев
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Съединението прави силата на НС МЛС10МА1.И15АУПТ ШЮАКХКН 
^СКМ*Л1Ж МАМ1КБ

РЬЛМ 1ЛТШ5КЛ 8ВЕ05ТЛУА ОО КЯЛ1А 2004.С.ОММР.

|. Оргет»п)с кап«1ап)е и 1)|ш11тукга0и: .
- Огабеицик! пк)оу! I пи1сгца1 3* 500.00 

215 000.00 
230 000.00 
29 500.00

- Калсс1дп)!к1 гапкМц 
. Ка«шшг»ка 1сЬткаОчебиещ пример за това несъмнено е и(Отстр. 1) би е разбрал, че когато има мнозинство,

НС може да работи и да бъде признат и употребата на майчиния ми език в учили- 
без него и "неговите хора". щата - щом Димитровград и осилеград

Националният съвет получи пари за не могат да се споразумеят и да предос 
работа, които започнаха да се харчат за тавят една програма, министерството ще 
различни предназначения. Но тъй като, прави това, което прави. Единодушието, с 
условно казано, от Босилеград никой не което не беше приета оставката на пред- 
участва в работата на НС, парите отиваха седателя на Комисията по образование, 
за реализация на проекти от Димитров- означава, че и около езика все ще се на- 
град. Може би е малко нелогично, но е мери съвместно предложение, което да 
вероятно, че една от причините НС да за- бъде отправено към министерството, 
почне да работи в пълен състав са именно Както каза на заседанието един от чле- 
парите. въпреки че те често са ябълката новете, крайно време е да разберем, че

демокрацията подразбира приемане па ре
шения с мнозинство, а не с консензус, за-

Третото заседание на Националния 
на българското малцинство на 23 

октомври в Босилеград беше първото, 
което присъстваха всичките 21 избрани 
членове. На учредителното

съвет 2. Рипксюппшдс. ^

• 5 и*«4лф Коощуа NN
• Ткйкоу! капееМгус (капе тм.1с1.)
- Ксрге/епцку»
- Сге)|иуе
. Ми2Ьспо |)и(иуд»и

155 000.00 
160 000.00 
45 000.0(1 
«000.00 

30 000 00 
430000 00 
Я20 000.00

,ЬпчГ' и [ХкМкч и Иткс10тлл| 
!лН1с 1*5 000.00

муси * 35 000.00
на

и на две ре
довни заседания присъстваха членовете, 
които ^ бяха избрани от листата "Възра
ждане , и само двама от листата "Димит- 
ровград-Босилеград”, които живеят в Ди
митровград. Поведението 
членове на НС вероятно може да се обяс
ни с факта, че тяхната "опция" за НС не

Чкирпо:

и и рсп<х! 1*1а К1С „Сап 
поус рп«1

3. 1ашг«(це Йи«а ргета 
15.10 2003.*о<1 боргемЦсяГ» и

4. Ш11н)ПОПП
■ и ккгеюп ги 4 гасаеси 
. Ьопогал «тОчка I Лапоуа кот

I
г|ко толцпзкет ки1итмт иииЧосцат» 
-Ро4г1ка К1Ю Ют11п>ур«||. ВтИсег 

гл кироу1пи пагойпе поЛуе 
- КиОите татГсаи 
-Ро<1/5 
и*

195 000.00 
230 000.00 
423 000.00

1» Ь1а(о 
25* 000.00 
150000.00

отида
Укирпо:

на останалите 5 I -• |ад I Пс

*(асдс
1, рю|скигл тагд1ГикЙ1

икирпо:

ка кийигги
000.00
000.00

200
508

1ПЯЙ1КЙна раздора.
Както и да е, последното заседание на 

НС показа, че и ние, българите в Сърбия и 
Черна гора, най-после разбираме, че само 
ако сме единни, можем да направим нещо. 
Май разбрахме, че докато се караме и 
делим, това уйдисва на някого, който се 
старае да подклажда разделенията ни.

получи мнозинство на учредителното съб
рание и те го напуснаха, а сетне бойко
тираха и заседанията на съвета.

Междувременно носителят 
Димитровград-Б осилеград Владимир 

Захариев стана народен представител 
републиканския парламент. Там вероятно 
се е научил на парламентаризъм, а може

• ОЬпгфгуе Ь1ЪИо1е4по« Гот!» ог. 1ко1» 500 000.00
- кбпокгаКи рото< и1сп(ч » 5ко1о*мде 000.00

Икирпо: 560 000.00
щото времето на единомислието оконча
телно трябва да остане зад нас. Дано 
всички сме извлекли опредлеии поуки и 
дано започнем да работим за собствената 
си полза, а не за собствената си вреда.

на листата 3 116 000.00 Ив5у»к»:

<к№
IIIГОУв

I Парите на НС
Алекса Ташков

малко от 40-50 молби за българ
ски произход.

"НЕ МОЖЕМ ДА ПРЕДОС
ТАВИМ ИМЕНАТА НА ПО
ЛУЧИЛИТЕ 
ГРАЖДАНСТВО, не защото не 
искаме, а защото е такъв Зако-

С тапията от агенцията и с куп 
други документи "просителите" 

Стотина души главно от Ма- продължават "битката" в Съве- 
кедония, Сърбия, Русия. Мол- та по гражданство към Минис- 
дова и Украйна са обсадили входа терството на правосъдието. Ако 
на Министерството на право
съдието. Те са част от хилядите документи отиват в Президенте- 
българи от чужбина, кандидаст- 
ващи за българско гражданство.
Часът е десет без нещо и за- бият българско гражданство на 
късняващи за работа чиновници 
от споменатото министерство се български произход; ако имат 
втурват забързани през голямата брак с български гражданин; или 
дървена врата. В 10 часа всеки след 10 години престой в Бъл- 
понеделник, вторник и сряда гария. Процедурата обаче е дъл-

(Отстр. 1)

БЪЛГАРСКО
там им кажат "ДА”, техните

нът за защита на личните данни.
Същият закон действа и в дру
гите държави и колегите там го 
прилагат. Мога да ви кажа, че 
броят на искащите българско 
гражданство нараства непрекъс
нато", обяснява любезно за чита
телите на "Братство" г-н Тодор 
Липанов, началник на пресцен
търа на Министерството на пра- платя и тук", усмихва се многоз- 
восъдието.

твото за издаване на указ.
Чужденците могат да придо-

три основания - ако имат доказан

започва приемният ден на слу- га и тромава - понякога се точи 
жбите, от които зависят чака- 1-2 години, 
щите. А те са две и се намират на

на мен за политика ми пука кол- 
кото на Крали Марко за цветна 
телевизия..."

В по-различен дух се изказа н 
Трайче от Охрид, който пожела 
да каже и фамилното си име - 
Иванов: "И дядо мн, и баща ми са 
българи, такъв се чувствам н аз. 
Обаче как да докажа на бюрок
рацията в България, че съм но- 
голям българин от тях. Дядо ми е 
загинал за свободата на Бъл
гария. Не е вярно, че чак сега съм 
се сетил, че съм българин. 
Най-жалкото обаче е, че маке
донските вестници са пълни с 
лъжливи вестникарски обяви 
"Уреждам българско гражданст
во за 3 месеца..."

Душко, .сърбин .-..беженец от 
Босна, сега живеещ във Войво- 
дииа: "Не ме карайте да казвам 
името му. Той е ваш - бугарин из 
Србийе - познат е. Урежда доку
менти за много пари. И на мен ми 
уреди, че потеклото ми е - "бъл
гарско". Той има връзки и в 
Сърбия, и в България. Много 
пари ми взе, ама какво да правя, 
трябва ми паспорт, за да замина в 
Холандия, където още по време 
па войната в Босна заминаха 
всички мои най-близки."

Стоян от Белград: "Не ми е яс
но защо на македонците не тър
сят документ за българско поте
кло? Моите родители са от едно 
царибродско село. Защо трябва
ше да давам толкова излишни 
пари, но съм решил - ще взема 
паспорт!"

начително черногорецът Горан 
от Ниш: "Искам да си внеса кола

Точно в 10 часа полицаят на
едно и също място - в сградата на входа пуска тълпата вътре. Хо- 
министерството на правосъдието рата - кой с папка, кой с тесте 
(срещу ЦУМ, който почти вси- документи в ръка, чинно заста- 
чки нашенци знаят от по-пре- ват на опашка за българско 
дишните времена).

"ПОСРЕДНИЦИ" ЛЪЖАТ 
КАНДИДАТИТЕ - ЗА ПАРИ

от Германия, заради това ми 
трябва български паспорт, а и ще 

Мнозина от опашката отвръ- мога да пътувам навсякъде из 
щат глави и отказват да говорят. Европа...”
А онези, които скланят, се пред
ставят само с първото си име. който не пожела да каже името 
Освен чуждестранните граждани си: "Кво да ви кажа!? Платих 200 
с право на българско граждапс- евро за услугата на един 
тво на опашката пред Министер- посредник от Димитровград, а се 
ството па правосъдието се редят оказа, че всичко струва около 100 
и хора, които опитват по други лева. Някои нашенци се обога- 
пачини да се сдобият с това тиха, ама кой ми е виновен. Нали 
право. "Имам информация как се знаете поговорката, че не е луд, 
става български гражданин. Ще който яде баницата, а който я 
платя, колкото поискат. Подгот- дава..."

гражданство и паспорт. Едни са 
за Агенцията, други - за Съвета 
по гражданство. Почти всички

Българин от Димитровград,ПРЕЗ"СИТОТО"
Мераклиите да станат офици

ално бълга
чакащи са нервни и нетърпеливи, 

ри първо минават Полицаят малко шеговито ме 
през "ситото” на Държавната пита: ”к.ъде щс бъде публикуван 
агенция за българите в чужбина, репортажът?" Казах му: "Във 
която им издава удостоверение ВССТпика за българите в Сърбия 
за български произход (въпреки и Черна гора”. Той е добронаме- 
че българите от Сърбия носят реН) явно е инструктиран да не се 
такива документи, издадени от :)аяжда с журналисти, 
културно-информационните цен
трове в Димитровград и Босиле- Агенцията за българите в чу- 
град).

По думите на служителите в
Таня, босилегрдчанка, коятовил съм всички документи, за 

които вече платих в Сърбия - ще живее в Сурдулица: "Няма да мужбина дневно се подават не по-
споменавам името, но един зем
ляк от Босилеград така ме "из
вози", че ми взе 300 евро. Уж щял 
да ми "уреди" да получа българ
ски паспорт за няколко месеца. 
Чак сега разбрах, че ме е излъгал 
и че ще си чакам най-малко една 
година и половина.”

Миряна от Македония:."Тук, в 
България, се твърди, а това го 
каза и българският външен ми
нистър, който неотдавна посети 
Македония, че за македонски 
граждани няма да има визи, но у 
пас навсякъде се говори обрат
ното. Аз отдавна щях да си взема 
български паспорт, но по 
понятни причини се въздържах. 
Имам роднини в Германия, ис
кам да замина иа работа там, а с 
македонски паспорт не ме пус
кат. Нали разбирате... в Маке
дония от това правят политика, п Тодор ПЕТРОВ
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Икономическият форум за ЮИЕ в София___ Столичният Народен театър навърши един век

Иван Вазов "участник"
з тържественото шоу

Акцент; партньорството 

йиемлжт
* Инфраструктурните обекти ще 
се строят с участието на частния 
капитал

Сега е моментът за инвестиции в 
Югоизточна Европа, подчерта ми
нистър-председателят Симеон Сак- 
скобургготски при откриването на 
Шестия икономически форум за 
Югоизточна Европа. Форумът е по
лезен, защото дава възможност на 
българския и чужд капитал да об
менят опит. Форумът дава възмо
жност и за увеличаване на публи
чно-частното партньорство, заяви 
още министър-председателят и до
бави: Надявам се дискусиите да ста
нат повод за реализиране на нови 
съвместни прокети, за задълбоча
ване на партньорството в ЮИЕ. 
Сакскобургготски посочи, че през 
2005 г. предстои стартът на изгра- 
жането на втори мост над река Ду
нав при Видин-Калафат. Строител
ните работи ще започнат през ав
густ 2005 г. Като важен проект, чия- 
то реализация ще доближи региона 
до Европа, премиерът отбеляза и 
изграждането на магистралата Со- 
фия-Ниш, част от европейски кори
дор №10, която също ще се изгради 
чрез публично-частно партньорст-

Добрите перспективи за страни
те от Югоизточна Европа (ЮИЕ) са

Автомагистралата остава 
приоритет
Потпредседателят на правителството 
на Сърбия Миролюб Лабус заяви по 
време на Икономическия форум на 
Югоизточна Европа в София, че изг
раждането на автомагистралата Ниш - 
София остава приоритет за Сърбия, 
въпреки че съществуват проблеми в 
реализирането на проекта.
Лабус каза, че сръбското и българс
кото правителство трябва да сътруд
ничат с частния сектор при изгражда
нето на международния път в рамките 
на Коридор 10.

следствие на политическата ста
билност

и задълбочаването па икономи
ческото сътрудничество в региона. 
Това каза вицепремиерът Лидия 
Шулева на откриването на сесия 
"Значение на публично-частното 
партньорство за конкуреитоспосо- 
бността на икономиките” в рамките 
на Икономическия форум за Югои
зточна Европа. Ние постигнахме ме 
само диалог, но н партньорство с 
бизнеса, каза Шулева. Според нея 
моделът на публично-частното 
партньорство може да се прилага 
при проекти по предпрнсъедииите- 
лните, а в бъдеще п по кохезнопния 
и структурните фондове.

Частният сектор може да се вк
лючи при изграждане на иифраст- 
руктурии проекти в различни сек
тори, финансирани от международ
ни фондове, каза представителят на 
американската инвестиционна аге
нция ОПИК Джон Моран.

В страните от Югоизточна Ев
ропа трябва да се засили тенденция
та за консолидиране на банките. 
Това препоръча на Икономически 
форум за региона Джордж Анаста- 
сиадис, директор на дирекция 
"Икономическо развитие и престр
уктуриране” в Центъра за Югоиз
точна Европа.

Той посочи, че в Европа почти 
90% от финансовите институции са 
косолидирани. Според него проце
сът на консолидиране ще се увели
чи и в страните от Източна Европа, 
защото 65% от банковите активи се 
държат от западни банки. Финанси
стът посочи, че небанковото фина
нсираме в региона е слабо развито, 
но положителна роля ще изиграе 
пенсионната реформа. Като друг 
проблем банкерът посочи недоста
тъчното кредитиране на малки и 
средни предприятия.

щтшшшг
Ние не бива да забравим акта на Народното събрание, с които 

новка, наречена Театърът Българската театрална трупа получава своя статут на Народен
пътува”, в края на октомври На
родният театър "Иван Вазов” 
памепува КЮ-годишпииата на 
първата трупа. Според замисъла

каза в‘Ролята на Вазов в 
юбилейното шоу, с което бе 
чествана 100-годишнината на 
състава, бе поверена на 
актьора Валентин Танев

С двучасова празнична поста-

театър.Ние не бива да забравим всички онези славни
вдъхновение, на търсения и открития на творците, възторзите, 

любовта на благодарната публика...

мигове наоз-

вълненията и

новка бе изгледана от президента 
Георги Първанов и съпругата му 
Зорка, от председателя па пар
ламента Огнян Герджиков и ми
нистрите Милко Ковачев и Бо
жидар Абрашев.

"Близо хиляда премиери, 
стотици хиляди представления, 
десетки милиони зрители - 
такава е кратката цифрова 
равносметка на изминалите 
години. Тя е количественото 
измерение на приноса на 
Народния театър към 
българската култура и това 
измерение несъмнено го поставя 
в първата редица на нейните 
строители. Такава е била 
неговата мисия от началото му, 
такава тя остава и днес. Мисля, 
че като носител на такава мисия 
продължава да се отнася към 
него всеки българин" - каза на 
тържеството директорът на 
Народния театър проф. Васил 
Стефанов.

во.

на режисьора Владимир Люцка- Кулминацията на тържество- 
нов всички актьори пяха както в то бе, когато на сцената излязоха 
мюзикъла. Ролята на Вазов в звездите на Народния театър от 
юбилейното шоу, с което бе чес- по-старото поколение, предво- 
твана 100-годишнината на съста- ждани от Маргарита Дупаринова 
ва, бе поверена на актьора Вале- и Таня Масалитинова. След това 
НТИН Танев. И той разказа част от актьорите изпяха бърза и жизне- 
историята ма Народния театър с 
песен - в стил американски мю
зикъл от средата на миналия век. на трупата, сред които Сава Ог- 
Патриархът на българската ли- нянов, Константин Кисимов, Ад- 
тература и патрон на трупата изс- риана Будевска, Стефан Гецов, 
кочи изненадващо на сцената, ка- беше почетена е микс от гласо- 
то разкъса портрет със собстве
ния си лик и се промуши през дуп- дата.

Присъстваха и културни де
йци от няколко европейски стра
ни, а от Сърбия и Черна гора ди
ректорите на Драматичния теа
тър в Белград Небойша Брадич и 
на Издателство "Братство” Ве
лимир Костов.

170-те участници в дюуто бяха 
аплодирани и затрупани с букети 
от 800 почитатели на театъра, 
сред които политици, бизнесмени 
и звезди.

радостна песен за живота.
Паметта на големите звезди4 Ф

: * За да реализират на по-високи цени и по-лесно продукцията си на 
; европейския пазар, пчеларите от България, Турция, Гърция, Румъния, 

Македония и Сърбия и Черна гора се обединиха в Балканска фе
дерация на пчеларските съюзи. Учредяването бе проведено на тра- 

I днцнонния пчеларски събор, който се проведе от 23 до 26 октомври в 
I София.
I * Втора балканска среща на писателите бе организирана в българския 
. град Кърджали. Бяха разисквани темите Балканската интеграция 

като условие за евроинтеграция”, ”Интеркултурни взаимодействия на 
Балканите” и др.
* Македонският заместник министър на отбраната Ризван Сюлеймани 
ще е повият посланик на Скопие в София. Очаква се Сюлеймани, 
който е албанец по произход, да стъпи в длъжност в най-скоро време.
* Доклади ма организацията "Сейф дъ чилдрън” и на Пакта за ста
билност посочват България като една от най-големите страни-дос
тавчици на деца през миналата година. Извънредно големият брой 
международни обвинения я нареждат на едно ог челните 
доставчици.
* Националният литературен музей на България, Съюзът на бъл
гарските писатели и къщата музей "Пейо Яворов” отбелязаха 90 го
дини от смъртта

| * Карта с опасни места в София (която ще бъде от голяма помощ 
| нашенци, които посещават българската столица! бе разпространена 
; тези дни. Пособието за безопасност се нарича 'превантивно викти- 
| мологична карта” и съдържа най-рисковите места в столицата. Сред 
I опасностите, които могат да се случат са изнасилване, кражба на кола, 
| сборища на наркомани, проститутки и джебджии. На картата са отбе- 
I лязани и изцяло криминогенни райони, наречени ”пази се от всичко”!

Т. Петров

! вете им, които прозвучаха в за-

ката. Двучасовата празнична поста- Според ”24 часа”

ПЕТЪК, 2? ОКТОМВРИ 1004 г. ОБЩЕСТВО труд страница 1а

Томас Долина, шефьт на местата ?а лишаване от свобода в Боливия, пред „Труд":а Затворниците ни чакат с 

нетърпение Слобо
е*о а § о н 

е? й»« о
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•Зпсьжагонно 
Ив е. Но око пой-
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Преди седища Се-швил 
сСяВи. чо ООН се консул- 

нея за вьдосм-
Г''ксетта да 

тЗорниии.
Мсждунероднил /гребнал 
:е 8мтш преапълмяия в 
бивша ЬЗгославия. сред 
нсс/п: и бившия югопрвзи-
двнт Слободая Милош»- 
вич.ЗадаизяснияачСлобо 
що преюра грисъдата си 
8 юноюзиерюож/ата 
дцмаОл. .Ткд" потърси 
Толос Мачлнз, не м- 
пвсршле в Сашбиа

- Какао 
ООН?

• ООН со кзнеулп-ра с 
маг. за възможността да 
присиои хора, осъдеки в 
Хогп.Нкодздохио положи-

да
Проф. Пожарлиев в Княжевац ко са получи

ли подобни,
- Заявихте. ч« продложв- 

ООН? °'
би ДВ

трлбм- ШЛ 
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пи са приели. 
Н«« приахмо.Ф

уСветовноизвестният български хирург проф. д-р Тома Пожа- 
! рлиев, завеждащ хирургическата клиника МБАЛ “Св.Аиа“ в София, 
| гостува на 28 и 29 октомври тази година в Княжевац.Той бе 
, от хирургическата секция на Сръбското лекарско дружество и хирур- 
I гическия отдел на Здравния център в Княжевац, където се проведе и 
| срещата на хирурзите от Сърбия и чужбина.

Славата на проф. д-р Пожарлиев отдавна е надминала границата 
на България, а с над 100-те си научни труда той се нареди сред най- 
известните хирурзи в света.

Д-р Пожарлиев откри срещата

Звтмрч .Ел *Ър*- «гол- 11 брж и прим* не подобен 
На бол».»*. ТоА • ПРОД ПрОСТЪПНИЦИ. 

върху ?в 000 Н -Разреса. 
кв.н*е.н*«*(ми»**ио1 1'иалчз. ззиото имат по-»> 

ШВШ О 1‘\ градкоч«е«*4. ___ ]Iб-*>бюджог. Иизмобюдко-

ЙЙ
поканен ОЙ

икса о центъра нз боллвия.1=5
Преди седмица Боливия обяви, че ООН се консул- - Какво точно поиска ООН?

слобо ще прекара присъдата си в южноамериканската км от град Кочабамба. Това е най-прекрасният район 
държава, I руд потърси Томас Молина, шеф на зат- на страната. През цялата година температурата е око- 
ворите в Боливия. ло 25 градуса.

като изнесе лекция за “Лапаро- 
скопското лекуване на ШаЦдз Ьегше“, т.е за оперирането на стома
шната херния без употребата на скалпел.

На българския хирург бе връчена и титлата почетен 
Сръбското лекарско дружество.

ч л е н на 
И. Цлрибродски
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Потвърдени Г И
решенията за 

герба I 

знамето

Учредително заседание на Общинския съвет

Задължения за всички членове
*На постоянна работа в ОС вече са назначени двама служители, а кметът Захариев казва, че 
според закона всички членове на съвета могат да бъдат щатни.

Миналата седмица в Боси- жени и да предложат мерки за Анакиева, юрист от Радичев- 
леград се проведе учредител- подобрение на положението в ци, която ще бъде на постоян
но заседание на новоизбрания стопанстото, селското стопа- на работа. С нейното назнача- 
Общински съвет. Кметът нство, здравеопазването, со- ване в този орган вече има 
Владимир Захариев, който циалната политика, образова- двама щатни служители. Във 
според новия закон за местно нието и в други области. След връзка с това Захариев каза, 
самоуправление председател- това съветът ще планира бю- че според Закона за местното 
ства този орган, е раздал за- джета за следващата година и самоуправление "всички чле- 
дължения на всички членове, въобще развитието на общи- нове могат да бъдат на пос- 

- В срок от една седмица ната през настъпващия пе- тоянна работа по време на ма- 
всички членове трябва да про- риод, подчерта Захариев, 
учат сегашното състояние в За секретар на Общинския 
областите, за които са задъл- съвет е назначена Лиляна

ндата на съвета”.
П.Л.Р.

Г ■ ■

Основното училище е изправено пред остър кадров проблем

Няма преподаватели Министерството на държав- 000 динара. Парични награди от 
по 6000 и 3000 динара ще бъдат; мото управление и местното са

моуправление на Република Сър- дадени и на авторите на второк- 
бия потвърди решенията на Об- ласираните и третокласираните

* Във всички подведомствени осмокласни училища няма 
преподаватели по български език

- И тази година предметите, за 
които нямаме специалисти, ще 
бъдат преподавани от препода- | щинската скупщина в Босилег- предложения.

рад за герба и знамето на общи- В конкурса за герб и знаме на 
ната и за официалната им упот- общината бе посочено, че пред- 
реба. Автор на герба е Алексан- ложенията трябва да съдържат 
дър Захариев от Босилеград, а на географически, 
знамето Александър Димнтрие- културни, традиционни, обича

йни и други особености па Боси-

Покрай драстичното намаля- учители са приети на работа и 
ване броя на учениците сериозен работят в подведомствените учи- 
проблем в босилеградското осно- лища в Стари и Нови Зли дол, 
вно училище от години представ- Колчина гарина. Ярешник и На- 
лява и липсата на начални учи- зърица. В момента професионал- 
тели и преподаватели по опреде- ии учители няма само в четирик- 
лени предмети. Преди началото лаеннте училища в Караманица и 
на всяка учебна година училище- в Дукат-център, където обученн- 
то обявява конкурси, но малцина ето се провежда от неспециали-

ватели, които нямат достатъчно 
часове, казва Методи Чипев, 
директор на училището, и 
добавя че липсата на 
специализирани кадри със 
сигурност ще се отрази не
гативно врху качеството на обу
чението.

етнографски.

вич от Белград.
Решението за герба и знамето, леградска община. В общината 

както и решението за официал- все още няма коментари по 
лийски език. Когато към всичко ното ползване па тези символи роса дали избраните предложе- 
това се добави и липсата на | бяха приети на заседанието на ния достоверно отразяват конку- 
преподава гели по музикално об- ОС от 9 септември т.г. Тогава об- репите условия. Може би причн- 
разование в централното и във | щинските съветници избраха ната е в това, че символите не са 
всички подведомствени учили- символите на общината от мио- изработени и поставени на пред- 
ща, свободно може да се каже, че жеството пристигнали шифрира- видените места, така че още не са 
и през тази учебна година в учи- ии предложения. Авторите ще достъпни за населението, 
лшцето съществува остър кад- получат и парични награди - За- 
ров проблем.

В списъците па Клона па тру- 5 
довата борса в Босилеград няма Кобос
преподаватели по тези специал- :----------------------------------------
пости, а от вътрешността никой ! 
не проявява интерес да работи !

П.Л.Р.

въп-

кандидати изпълняват предвиде- зирани учители, 
ните условия. Проблемът с преподаватели- 

Тази година конкурсът бе обя- те по някои предмети от пети до 
вен през октомври. В училището осми клас е още по-остър. Във
казват, че закъснението е етапа- всички подведомствени осмок- 
ло по ”вина” на Отдела на просв- ласни училища (Горна Любата, 
етното министерство от Враня, Долна Любата. Горна Лисина и 
който е решавал проблема с из- Бистър) няма преподаватели по 
лишните учители на територията български език. Горнолюбатско- 
на Пчински окръг.

За разлика от предишните го- нуждаят ог преподаватели по 
дини, сега за седем вакантни мес- сръбски език. в Горна Любата 
та за начални учители кандидате- няма преподавател по математи- 
тваха петима учители, завърши- ка, а във всичките липсват и спе
ли учителски факултет. Новите циалисти по биология и по аиг-

П.Л.Р.;хариев 12 000, а Димитриевич 10
то и бистърското училище се

Много работа - малко
наритук.

От около 300 работника, които 
приеха социалната програма на 
републиканското правителство 
и сключиха договор за 
доброволно напускане на 
КОБОС, досега 170 души 
получиха парите си. Крумов 
заяви, че се надява до края на 
годината и останалите 130 
работници да получат 
предвидените суми. Програмата 
предвижда всички заети с над 
10 години трудов стаж да 
получат по 167 100 динара, а 
онези с по-малко от 10 години - 
по 6000 динара за всяка година 
трудов стаж.

УНДП ремонтира сградата па ОС
След пауза от около две годн- 

] пи преди три месеца беше възс
тановено производството в Ко- 
бос. В момента тук са ангажира
ни 111 работници, конто рабо тят 
на една смяна. Средната месечна 
заплата в момента възлиза едва 
па 4051 динара.

- От възстановяването на про
изводството броят на работещи
те се увеличава постоянно, а оча
кваме да бъдат увеличени н ире- 
калепо ниските заплати, каза Ни
кола Крумов. и.д. директор па 
предприятието, което работи в 
сз.става па ЮМКО от Враня. - На 
старта бяха ангажирани около 
четиридесетина души, а сега в 
производствен пя процес са вклю-

Съвременни условия за 

общинската администрация
Организацията на Обединени- мещенията в приземната част. да та мрежа, включително и за изг- 

те нации - УНДП, продължава да бъде изграден приемен офис, ка- раждане на санитарни възел и на 
финансира ремонтирането на сг- кто и да бъдат подменени слскт- първия етаж, за което са израз- 
рада га на Общинската скупщина, ромрежата и санитарните възс- ходвами около I милион динара.

За ремонта на приземната ча- ли. УНДП допълнително ще от- УНДП е одсигурил пари и за чс- 
обекта УНДП ще отпусне пусне около 277 000 динара за тири к< ютъра за определени 

служби .$ общинското унравле- 
В рамките на програмата ние, които са включени в единна 

МИР през лятото и есента УМ- комиютъриасистсма.кактоидс- 
По думите на Борис Златанов, ДП отпусна пари за рскоист- сст телефона. През есента орга- 

представител на УНДП в Боси- рукцията на покрива па сградата низанията финансира и обучени- 
лсградска община, запланувано е па ОС, за ремонт на електро, во- сто на 13 общински служители за 
да бъдат "стегнати” входът и по- допроводната и канализационна- работа с компютри.

сг на
582 188 динара, които са подси- мебелиране на офисите, 
гурени от Европейската агенция
за реконструкция. чеин 111 от общо 160 работници, 

които не приеха социалната про? 
грама па правителството на Ре
публика Сърбия. Искам да под
чертая, че за всички 160 работ
ници има работа, обаче някои от

П.Л.Р.

^ежка------- ара
Половинчата информация: Щр

. гз тях отсъстват поради отпуск по
, у.! , | болест и други обективни ири-
■ ■■.V. И чини. а други нък пе поискаха да

п-ч/ I” 1 I . 1 сс ньриат иа работа.
■ ’ У К '»пР(чРи-*Ч " •'■11 От възобновяването па иронз-

4-1л » V % подстното босилсградскитс кои-
и#'> ....

:9 ' Ч момента шият "цтишшГ мъжкиШШв

-.у

В миналия брой на Братство’, в рубриката "Други пи
шат”, беше публикуван текст на "Народно иовине” за лозун
гите край пътя от Сурдулица до Босилеград.

По този път минах на 23 октомври и също забелязах спо
менатите лозунги. Заради обективното информиране обаче 
трябва да се каже, че става дума за два лозунга, изписани на

а в
'

% панталони.
По думите на Крумов, в завода 

вече е осигурена работа за по- 
дълъг период. Тези дни, оповести 
той, ще продължи производство
то па военни панталони.

няколко стени. Със синя боя най-напред с написано "Шешсл. 
за председника!”, а след това отдолу е написан с черна боя 
посоченият в "Народно иовине” лозунг "Тук не е сръбско”. №

П.Л.Р.и» . ‘де.мод№глке<тм
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При Илко Димитров-Чеда в село БрайковциСъвместни капиталовложения
УСелянин съм и свои господарМестната общност 

и ЦХФ партньори
Илко Димитров-Чеда и съп

ругата му Лалка от с. Брайковципрактика в общините, каквато е и 
Димитровградска, не е необходи
мо местното влагане да бъде па
рично. Ако например става дума 
за стреоеж на определен обект, 
строителната площ и изработка
та на техническата документация 
се приемат като участие на МО.

За да може бъдещето сътруд
ничество между МО и ЦХФ да 
бъде по-ефикасно, от ЦХФ пред
ложиха да се формира оператив
на група към Съвета на МО, със
тавена предимно от стопански 
дейци.

Трябва да се отбележи, че при 
реализацията на определени про
екти с икономическо значение се 
връщат само 25% от получените | 
средства и то не па ЦХФ, а на 
общноста. Нпр. ако някой пост
рои цех за производство па айран 
(йогурт), той ще дари част от 
производството си на детската 
градина, дома за стари или учени
ческата кухня в града.

Първата среща на представи
тели на американската фондация 
за развитие ЦХФ и местната об
щност на Дими тровград на 29 ок
томври мина главно в запознава
не на членовете на Съвета на МО 
с активностите на ЦХФ и възмо
жностите за подпомагане на оп
ределени проекти на тази тери
тория. Както изтъкна представи
телят на канцеларията на ЦХФ в 
Пирот Сладжана Манчич, необ
ходимо е в начинанията на МО и 
ЦХФ да се включат колкото е 
възможно повече хора, тъй като 
работата на фондацията се осно
вава най-много на инициативата 
на гражданите. ЦХФ вече е учас
твала във финансирането на ин- 
фраструктурии проекти, а зана
пред ще отпуска пари главно за 
проекти от областта на икономи
ческото развитие (за тази цел ще 
се използват 75% от средствата).

ЦХФ е нов партньор ма МО, 
но за да се осъществи партньор
ството, е необходимо съвместно 
влагане по 50% от средствата. На

са най-изтъкнатите селскостопа-
производители във Висока.меки

Допреди няколко месеца са ан
гажирали работници,но сега вси
чко работят сами. Домакинът ми
обяснява защо: "Никой не иска
да работи за по-малко от 10 хи
ляди динара, плюс ядене, плюс
пиене... Няма сметка, бре! Сами
си работим и си плащаме сумите
за пенсионно социално осигурс-
пие...
Млякото плащат редовно

Чеда отглежда Ь крави, една
юница и 2 женски телета. Казва,
че размисля да увеличи броя па

Илко и Лалка Димитрови

лайнац, посещавал е ферми в
България... Знае и как са уредени
отношенията в селското стопанс-

държавите на Бенелюкса:тво в
”Там всичко е на доверие. Произ
водителят изнася кантите с мля-А.Т.
кото пред къщата си. Откупчи-
кът идва и ги прибира... А при нас
никой никому не вярва.” УпрекваСлед публично обсъждане и държавата: ”Тя трябва да раз-

Приет планът за 

реконструкция на 

линията към Пирот

бере, че селяните не са тук само
когато трябва да се воюва и кога-
то трябва да се гласува.”

Правим паралел между мина
лото и настоящето: "Преди 20 го
дини тук, във Висока, всичко се
купуваше и всичко се продаваше.
Днес обикалят разни типове, кои
то само дебнат да купят нещо ев
тино. Признавам, не съм могъл

След едномесечно публично прелезът при кожарата в село 
изложение планът за реконстру- Желюша, докато другите оста- 
кция па ж.п. линията от гарата в ват. Това са прелезът в с. Жел- кравите.Има и няколко десетки 
Димитровград до админ. граница юша - в центъра ма селото, към овце, свине, кокошки...Тази годи- 
с община Пирот бе приет па за- който ще бъде направена и спир- | иа от 50 овце е получил 70 агнета, 
седание на Комисията за рекон- ка за пътнически влакове, както | Някои е продал за 140 динара за 
струкция на линията при ОС в и прелезът край с. Гоим дол. I килограм живо тегло, други за 
Димитровград. който свързва селото с обработ- 125 динара...

- От 1976 до 1990 година бях 
общински рекордьор по произво-

Кафето е по-вкусно на чистия въздух

Брайковици”, обяснява Да с“ представя, че така ще 
бъде.

ра от
Чеда. Млекарят плаща редовно - 
кравето и козето мляко по 12, 5 Илко Димитров-Чеда тази го

дина е имал "под комбайн” само 
42 декара. Някога е жънал и цели 
100, но хищниците правят големи 
щети в този край. Затова Димит
ров е отделил чак 80 хиляди ди-

динара за литар при средна мас
леност 4, 2 %, докато за овчото 
мляко плаща по 5 динара на мас
лена единица.ваемите площи отатък линията. 

Той ще бъде разширен и ще по
лучи необходимата сигнализа
ция. Прелезът при Белеш, вед
нага след моста на Лукавашка ре
ка, който официално не същест
вува, ще бъде също закрит. 
Всъщност пътят ще минава под 
моста. Вече е получено необхо
димото съгласие от Дирекцията 
за пътища за отклонение от ма-

Пропуските по време на 
реконструкцията на ж.п. 
линията са направени между 
другото и затова, че от 
железницата едва ли са 
допускали общинския 
инспектор да се намеси, понеже 
са го провъзгласили за 
некомпетентен. Пък и 
комуникацията между 
съответната общинска служба и 
хората в прословутия 
вагон-канцелария на гарата е 
била несъответна, за което 
вината не е до комисията, а май 
до някои хора от предишната 
власт. Как по друг начин да се 
обяснят пропуските, направени 
на много места при 
въстановяването на 
инфрастуктурата в града, за 
които е трябвало да се 
ангажират и те. а не само 
инпсекторът?

Държавата да дава 
кредити

нара за застраховка на площитедегвото на агнешко месо, а през 
1986 г. бях републикански рекор
дьор, тъй като тогава от 100 аг
нета получих 3300 килограма ме
со. През същата година ме вика
ха в Белград, където ми дадоха 
Орден на труда - разказва вид
ният брайковчанин.

Докато пием кафето, "об- 
гистралното шосе към селището, съждаме” парливите земеделски 

Към директора иа Отдел пла- въпроси. "Цената на месото не е 
ниране към ЖТП "Белград" Ми- такава, каквато би трябвало да 
лай Станисавлевич бяха отпра- бъде”, казва Димитров с тон, 
вени определени забележки във | който подсказва, че той не е тол- 
връзка с провеждането ма рекон- ! кова недоволен. Много похвално 
струкцията (оградата и широчи
ната на улица "Бошко Буха” и 
други проблеми). Той се опита да

си.
Нашият домакин всеки денКогато тема на разговора е 

земеделието, Чеда не чака да му Работи от сутрин до вечер. Все 
се задават въпроси. "Тази държа- пак не съжалява, 
ва трябва да разбере едно нещо - Р°Дното си село. Дори подчерта 
без селско стопанство и индуст
рия няма държава. Държавата нин, селскостопански производи 
трябва да отпуска благоприятни тел- ^ма брат в Ниш, който е ин

женер, има сестра в Димитров

че е останал в

ва, че се гордее с това, че е селя

кредити за селскостопанските 
производители. Може да им дава гРаД> има син също в Димитиров 
и финансова помощ. Аз съм вече гРаД> който е професионален во- 
стар производител, обаче някои йник> а има и дъщеря в Македо

ния. "Не исках да слизам в града.по-млади хора искат да се зани
мават с тази дейност, но нямат с Исках да съм господар на себе си. 
какво да започнат. Държавата Аз ТУК всеки ден изкарвам 
трябва да ги подпомогне напри- 2000 Динара. Дай Боже да има по- 
мер с 5000 евро, за да могат да не ои*е 20 такива производители

тук, във Висока. Да има хора и

говори за Найдан Попович от с. 
Сенкокос, който взе под наем 
мандрата на "Сточар" и откупва 
млякото, което произвеждат ви- 
сочани. "Този човек дойде в два
надесет без пет. Ако не беше той, 
щях да намаля добитъка. Преди 
бях принуден всеки ден да карам 
млякото в Славиня на 4 километ-

по

се измъкне, но големият брой оп
лаквания от членовете на коми- купят крави, малко земя, култи

ватор...” Чеда е добре подготвен Добитък, да има конкуренция...” 
за разговор по темата. Два пъти е Да има>110 няма- Чеда май остана 
участвал в семинари за селскос- последният мохикан. 
топански производители в Сви-

Както бе изтъкнато на заседа- смята все пак го накара да посочи 
неито, по време на публичното начини за решаване на пробле- 
обсъждане на плана до комиси
ята не е отправена пито една за
бележка или ново предложение.
На самото заседание иа комисия
та, което бе открито за гражда
ните, присъстваха само журнали
стите и една гражданка от Лука- 
вица.

мите.
А.Т. Бобан Димитров

Гарата е пак обща жда на гарата в Димитровград, а не както 
през последните няколко години, и на пре
леза в Калотина, което много забавяше вла
ка. По този начин разстоянието от около 60 
км, вместо за досегашните три часа, ще се 
изминава за около един час. Когато пък 
тръгнат електрическите влакове, времето за 
изминаване на посоченото разстояние ще се 
намали още повече.

Гарата в Димитровград пак ще бъде обща 
гара за сръбската и българската железница.
Това ще стане след като иа 12 декември 
в сила новият трафик на влаковете.

За пътуващите с влака към София това ще Ь** _____ 
бъде голямо облекчение, понеже всичкият [•1»даЗЯИ?5я5 
митническия

Според плана, който предста
ви Иван Георгиев от Института 
по урбанизъм от Ниш, от съще
ствуващите ж.п. прелези на по
соченото трасе се закрива само

влезне

паспортен контрол ще се прове- А.Т.



7б ноември 2004
'ШШ

У >.М1 чипМ5ГМинистър Йочич "блокира" движението За чужбина - 

разрешение от 

просветните власти
за сигурността на учениците, ще 
разреши (или не) па училището 
да предприеме заплануваната с" 
скурзия. За пътуването училище
то трябва да осведоми просвет
ното министерство, което пък 
осведомява Министерството на 

работи па СЧГ, а то 
посолството на СЧГ 

страната, където учениците 
трябва да пътуват!”

Димитровградската 
естествено реализира междуна
родно сътрудничество

учебни ведомства в Бъл
гария. Въпрос е обаче колко вре
ме ще бъде необходимо, за да се 
получи въпросното съгласие за 
екскурзия на учениците зад гра
ница. Още повече, че просветно
то министерство забавя отгово
рите на почти всички въпроси, 
свързани с малцинствените учи
лища (език, име на училището и 
т.н. и т.н.) или ги изпраща на 
други адреси, но не и на учили
щата. Именно затова вероятно 
ще се наложи още през есента да 
се поиска разрешение за екскур
зия през май.

Повече от два часа и половина 
беше блокирано движението 
всички моторни превозни средст
ва, дори и на велосипеди, от гра
ничния преход "Градина” до цен
търа на града, а оттам и до спорт
ния център ’ Парк”. Причината 
за това бе завръщането на мини
стъра на полицията на Сърбия ц 
Драган Йочич от София.

По улица "Найден Киров”, 1 
която води от центъра към гра- I 
ницата, полицаи имаше на всяка В 
прека улица или на по 30 метра. I; 
По магистралното шосе бяха сп-

на

Преди десетина дни в димит- 
гимназия ”Св. св.ровгрдската 

Кирил и Методий” пристигна до- 
от Министерството на

ек-

писка
просветата и спорта на Сърбия 
във връзка с правилата, които 
училището трябва да спазва, 
гато има намерение да организи
ра ученическа екскурзия в чу
жбина. В дописката се казва:

^ и щ
ко-

външните
осведомява
в

ряни тежките товарни камиони, 
които "Училището, което организи

ра пътувалия в чужбина в рам
ките на междуанродно сътрудни
чество, трябва да се обади до Ми
нистерството на просветата, за 
да получи разрешение за пъту
ване. Понеже Законът за обра-

и без това през уикенда гимназия
правят задръстване на пътя.
Дори и на една колона сватбари 
не беше позволено да минат разс
тоянието от рампата до община- вали и много хора на по-високи преди това кацна с върт 
та, където трябваше да се про- постове и никога не са предприе- игрището в СЦ "Парк” и без бло- 
веде венчавката. Много хора. манн такива мерки за сигурност, када на движението кортежът се 
тръгнали с кола към селата в За- Много от хората, които повече озова па границата за броени ми- 
бърдието, трябваше да обикалят от два часа и половина чакаха да нутн.
по улица ”Сутйеска”, а бяха спря- мине министърът, окачествиха От СЦ "Парк” Йочич замина 
ни и рейсовете към границата, това като демоентрация на сила и за Белград пак с въртолет, който

Защото предварително бе кацнал на иг-
А.Т.

със съот-V.1__ I

ветниолет на

зование и възпитание не регла
ментира този проблем, Министе
рството е заело следното стано
вище:

Училище, което реализира 
проекти в рамките на междуна
родно сътрудничество и в прог
рамата си има посещение в об-

Хората реагираха нервно и него- свеобразна заплаха, 
дуваха, тъй като в града са ид- същият министър няколко дена рището.

; разователни институции в чу- 
: жбина, трябва да се обърне към 
| началника на училищната управа 
| (в случая в Ниш, бел. А.Т.), 

който, след като разгледа всички
В препълнената малка зала на за обичаите и пр. "Това е една от изтъкна: "Сега чувствам повече обстоятелства, особено въпроса 

Центъра за култура се състоя онези книги, които могат да се страх, отколкото облекчение и 
премиерата на книгата "Борово" четат повече пъти”, изтъкна Ми- радост. Страхувам се как ще при

емат книгата ми хората, особено 
Проф. д-р Спас Сотиров, един тези, които са забравили своите 

Слово за делото произнесоха от рецензентите, направи своеоб- корени, своя род. Страхувам се и 
директорът на Народната библи- разна разговорка с автора, като как ще я приемат тези, които не

са забравили това.”
Иванов не очаква никава ма-

Премиера на ” Борово - истини и легенди”

Книга, която се чете повече пъти
А.Т.

- истини и легенди" на Цветко рева. 
Иванов. Ограбиха екскурзиантите 

от гимназията I

* Общата стойност на откраднатите вещи е около 30 000 
динара

I
териална полза от печатането на 
книгата, защото тя не е писана 
заради печелене на пари, а заради 
хората, които ще я четат. С оглед 
на факта, че се говори и за теми, 
които доскоро бяха табу, Соти
ров попита дали очаква някакви 
санкции за това.

”В книгата са споменати ня
кои неща във връзка с границата 
- изтъкна Иванов - а в нашия слу
чай границата е ио-голяма прок
летия и от парите. Знае се, че па 
тази граница много хора са оста
вили костите си. И то най-много 
по вина на наши хора. Затова не 
се считам за храбър човек, защо
то истим та е много по-храбра, а 
тя сигу > няма да се хареса на 
някои х< ,>«» от едната и от другата 
страна па границата.”

Екскурзиантите от димитровградската гимназия "Св. св. Кирил 
и Методий” са ограбени по време на престоя им в Ужице. Докато 
учениците от втори и трети клас били на планината Златибор, 
непознати лица влезли в стаите им па третия стаж на хотел 
"Златибор” и взели всичко по-ценно, което намерили. Това са 
преди всичко якета, козметика на момичетата, един вокмеи... 
Както ни съобщи н.д. директорът на гимназията Снежана 
Симеонова, общата стойност на откраднатите вещи е около 30
хиляди динара.

Със случая веднага е запознато ръководството па хотел "Зла
тибор", полицията в Ужице п туристическата агенция "Турист 
биро” от Пирот, която е организатор на екскурзията. За превоз са

предприятие отизползвани автобуси на автотранспортното 
Пирот.

Според Симеонова щетите непременно трябва да бъдат 
сами на учениците с което са съгласни и представителите на 
туристическата агенция. Нека да напомним, че това е четвъртият 
грабеж в хотел "Златибор” в Ужице през последните тридесетина 
дни, т.с. от началото па сезона на екскурзиите.

отека ”Детко Петров” Иван Ива- между другото го попита чувства
ли облекчение след като книгата напак-нов и заместник директорът на 

Столична библиотека от София с видяла бяло видело. Авторът 
Евгения Мирева. Тя между дру- най-напред благодари на всички,

които дойдоха на премиерата игото изтъкна възрожденския ст
ремеж на автора като записвател по този начин направиха чест на

двете библиотеки, а след това
А.Т.

А.Т.на разказаното от малките хора,

През фотообектива
* * :
. I

' н *■ Г

Учреден ОО на ПСС Асфалт за 

"Нишава"* За председател на отбора бе избран частникът Мияча Марков

0 \В Димитровград се ”роди” още един 
партиен отбор. Става дума за Движението 
"Силата на Сърбия” (ПСС), което няколко 
месеца действаше без ОО. В този период 
партията дори участва в местните избори и 
спечели 2 мандата в Общинската скупщина.

Сред тримата кандидати за председател 
Милча Марков, Димитър

л

Г -I V ^

След като бе сложено 
улично осветление на улица 
" Нишава", тези дни бе 
асфалтиран участъкът от 
общината до ж.п. прелеза 
към парка. Предстои да 
бгьде асвалтираи и 
участъкът до ж.п. прелеза 
край Здравния дом, за. да 
може улицата да поеме 
движението на МПС, а 
главната да бъде само за 
пешеходци.

Й®. |1 I

на отбора
Ставров и Емил Гюров, с най-много гласове 
бе Марков. Той получи 24, пред Ставров с 20 
и Гюров с 4 гласа. Милча Марков е роден 
1953 г. и се занимава с частен бизнес. Избран 
бе иОбвлински отбор от 21 членове.

На събранието присъстваха Биляна Гвоздеи, координатор на 
ПСС за Източна Сърбия и член на Актива на тази партия, и Йовица 
Живкович, председател на ОО на ПСС в Пирот.

:
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Милорад ГеровНови книги______

ПисмоОт теорията за практиката Защо ли бърза към нашата къща пощальона отзарана? И
застанал?!защо ли е пред портата ни със писмо

Мито с някому писала нашата майка, нито с някому 
нашият татко,нито е някому писало нашето сестриче, 

нашият батко. Писали не сме,а ето че-

(Д-р Сяободан Василев: "Диагностическа педагогика" и "Терапевтична педагогика")

Известният педагог проф. д-р 
Слободан Василев обогати педа
гогическата теория и практикас 
още две книги: “Диагностическа 
педагогика“ и “Терапевтична пе
дагогика“. В двата си труда той се 
стреми дълбоко да навлезне в 
тези две области и да подтикне 
решаването на проблемите. Да 
се пише за деликвенцията при ма
лолетните, обусловена днес от 
много причини, означава, че тя 
трябва да се осуетява м решава 
неотложно.

В книгите става дума за много 
важни теми, понеже Василев не е 
равнодушен към проблемите.
Той пише кратко и отговорно, но 
без необходимата сила да надни
кне в тъмната страна на личност
та, понеже за това е необходима 
работа на професионални тимо
ве. Заслугата на Василев е в това, тяхното премахване, 
че той бие тревога.

В “Превантивната педагоги- ческата педагогика“ е предпазна- на насоченост, индивидуализация 
ка“ авторът посочва много опас- чена за всички, които пряко или и дигиитет, систематичиост, со- 
ности, доколкото не се предприе- косвено влияят върху поведение- циализация и колективен диалог, 
мат мерки да се осуети неприем- то и възпитанието на подраства- толерантност, оптимизъм и пер- 
ливото поведение на младото по- щите поколения. При възпита- спективност. За да се реализират 
коление докато то още не е по- нието па младите винаги трябва тези принципи авторът смята, че 
тънало в “мрачната улица, в коя- да се има предвид, че децата ме са трябва да се ползват следните ме
то е по-лесно да се влезне, откол- възрастни хора п че трябва да ги тоди: наблюдаване, спонтанност, 
кото да се излезне“. Това означа- учим и насърчаваме да станат разговор, дескрипция, развитие и 
ва, че наркоманията, алкохолиз- същински хора. Голяма отговор- прогнозиране на девиациите в 
мът, пушенето, кражбите и оста- ност за това имат родителите и поведението . 
налите негативни явления трябва цялото общество. Тъй като в пе- 
да се осуетяват, а когато са нали- риода на детството могат да нас- 
це-да бъдат предприети мерки за танат различни девиантии пове

дения, идеята па Василев е, че 
тъкмо тогава трябва да се пред
приема всичко възможно, за да 
се предотвратят престъпленията 
па младите. Затова той казва, че 

педагогика,

писал
нито е някому писал 
писмо!

Кой ни се обажда, хце видим мигом: Писмото е от Стар-
диагностическата 
която няма своя предистория, е ческия дом.

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

"ДЕЦА МОИ,ДА ВИ Е СРАМ!"

част от педагогическата наука, 
която дефинира деликвентните 
явления като падения. Понеже 
децата са най-голямото богатст
во ма обществото и като такива 
трябва да станат добри хора, то
гава не смее да се позволи те да 
тръгнат по път на ненормално 
поведение. Наблюдавана от този 
аспект, ролята на диагностичсс- 
ката педагогика наистина е огро-

мо

вестника това разказче излезе без(БЕЛЕЖКА: В миналия брой на 
йослерношо изречение. Молим автора и читателите за извинение).

Поетическо кътче

Сещане
мпа.проф. д-р Слободан Василев В книгата си Василев се за- Аз отново се връщам при теб, 

и пак ще те прегърна.
Както и преди, времето ще е готово 
за копнеж и смях, 
когато у дома се върна.

Ти в простора погледни,
и виж, че времето минава.
Недей да забравяш и ти онези дни, 
когато за мен означаваше проява.

Драган ГЕРОВ

нимава с някои принципи от зна
чение за просперитета и разви
тието на обществото: демократи- 

Според Василев “Диагности- чност и положителна общество-

Олимпиада
Проф. д-р Драгомир Филипович

Познато ми е това чувство-, 
звукът на далечината 
като хвърлен диск.
пада върху бялата повърхност на 
хартията
Писането е състезание - 
думите текат, 
накъде текат?
Мога да се усмихна и да застана 
и от лявата и от дясната страна 
и да имам полза.

шшшОт историята на м< нава през катодната тръба, токът създава лъчи, 
които той нарекъл х -лъчи. През следващите 50 
дни в лабораторията изследвали природата на тези 
лъчи, а след това Рентген представил резултатите 
на заседание на Научния съвет при университета. 
Тогава той направил първата рентгенограма, като 

През ноември 1895 г. в Института по физика заснел ръката на председателя на съвета проф. 
към университета в гр. Виртсбург проф. Вилхелм Келикер. От името на Научния съвет Келикер пре- 
Конрад Рентген се върнал в лабораторията, за да дложил дотогава непознатата радиация да бъде 
угаси катодната тръба, понеже бил забравил да наречена Рентгенови лъчи и това било прието в 
направи това преди да излезне. Професорът бил 
изненадан, когато забелязъл в тъмата, че вакуум
ната тръба свети, а угасва когато се изключи от е получил Нобелова награда за физика, 
електрическия ток. Той заключил, че когато ми-

Откритието на 
рентгена

целия свят.
За епохалното си откритие през 1901 г. Рентген

С. Павловия Мила ВАСОВ

1РАШК0ВИЧ няма да можеш да си отвориш уста- ново се обажда Ефенди. - Нещас- го, освен плевели! Със земята ни 
та, куме!-Не познава този глас, оте- тието вече е зад гърба ни. Има Ал- изравниха, но пък така жестоко, 
кващ като гръм в пещера. Но вижда лах, има и Бог, и това вече никога както сами себе си изтребваме ни- 
измъченото и състарено лице от няма да се повтори. кой друг не може! Платихме воен-
снимката, гъстите вежди и бялата - И Бог, и Аллах са против нас, мой ните си победи по-скъпо от когото и 
брада на отец Никифор. Халиле! На лошо място и при лоши да било и така и не проумяхме че

Издигни се над злото, забрави комшии сме се заселили. Турци, всичките ни жертви са напразни че 
братските рани, Никифоре! - казва шваби, унгарци, арнаути, англичани, тъкмо заради тия победи ни застиг- 
ьсренди. католицизъм и мохамеданство... на най-голямото нещастие Презно-

- Никого аз не обвинявам и упрек- всички те в чаша вода ще ни изда- са ни излезе всяка победа Дано да- 
вам, мои Халиле! Злото е в нас, про- вят, ако могат. де Господ никога повечеДдане побе-

- Герман и гърмен е едно и също клет народ сме, хубаво го каза ку- - Защото сте проклет народ гад- ждаваме! л
нещо - казва Любо Никшичанина. - мът Дедага. Може и да не сме дошли на и проклета пасмина!- повтаря - Не съм свикнал ля тя пм«лям
Всички европейски народи някога зад Карпатите, може истината да е през кашлица Дедага. Р такъв НикиАппТ^л^ТгГ
са носили сръбско име и са спадали в онова, което прочетох в едни ста- - Защото не е съдено така, куме! тир Ефенди* Оск^Гштия тежки 
към сръбското племе! ри книги малко преди войната... Защото от самото начало нивите ни думи войната свърши отдавна

-Ти нормален ли си! - това е гла- - В старите книги пише, че ела- са целите осеяни със синопи и гя пп-ки „и! рШ отдавна, сът Сиктмр Ефенди вата ни е по-стара от историята; - ™,Ч„„ с пле.енн и о™“цГ " “ Д.“а^ГиГ^шоГ
- Велик народ сме и ако ще на прекъсва го Любо Божович. - Отпадъци от онова от кпртп мия лолеоиопи, ' " за°Равим лошото

света да останат само двама сърби, - Много се изхвърляш, синко, и какво да падне - обажда се Ник- ДНр ни пгтявя6 Н3 по'добро 6ъДе1Д® 
пак ще бъдем най-великият народ, бързо приказваш. Проклетията ни е шичанина - От дъба пада желъд но лполии»3 АРУГ°' престани с ТИ* 
мой Ефенди! - отговаря му Никши- тъкмо в това наше чувство за ве- от желъда няма какво нито да пад- зла орисия^ 33 Пр0КЛетаТа

личие и в силата, която, точно ко- не, нито да отпадне! Ами и плеве-
- 11роклета и кучешка пасмина, гато ни трябва най-много, се изпа- лите 

по-проклета на целия свят няма, ей рява като дим. Сякаш Мойсей 
това сте вие! - намесва се Дедага.

\ Ь/
-Г

1

^ Ч ____Ги/)\_л-
■А

-откъс-

чанина.
- Казваш, че слънцето се било 

- те никнат само на плодород- показало, мой Халиле! Над някои 
^ ® ^ здрава почва, на камъка не мо- може и да е, но над Юговичи никога

- Проклета. най-„рок„,тата, ала- С ^Г.оТаиГ.ГпГ.Г ”! КГ*. н= скоро „о „а лГосГ“ Ня“ а“4'

тна дума каза. Никоя неделя вече | - Недей, недей, Никифоре! - от- шите ниви няма да никне нищо дру- ^ ^ КУМ® ДеДЗГа'
Превод от сръбски: Людмила Миндова
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Отбелязан Денят на будителите

Димитровград

Концерти на "Чучулига” и "Враца
Първи ноември - Денят на българските будители в Димитровград 

бе отбелязан с концерти на детския хор ”Чучулига” от Горна Оря
ховица.

Членовете 
голямата зала

на хора изнесоха няколко концерта в понеделник в 
на Центъра за култура - за учениците от първи до 

четвърти клас, за учениците от горните класове, както и за гим
назистите.

ттСедмият брой на списание 
"Български 
преглед” (издание на Дружество
то "Български бестселъри - На
ционален музей на българската 
книга и полиграфия”) е посветен 
на Цариброд и е озаглавен "Бъл
гарите в Цариброд и Цариброд- 
ско 1878-1920”. Авторът на тази 
ценна книжка е г-н Стоян Райче- 
вски, бивш депутат, родолюбец и

.Шдипломатически
Гостуването на детския хор "Чучулига” бе организирано от Аген

цията за българите в чужбина, Центъра за култура и двете училища 
в града.

В голямата зала на Центъра за култура в Димитровград довечера 
ще изнесе» концерт танцов състав "Враца” от едноименния 
български град.

Концерта организира КИЦ "Цариброд” по повод 1 ноември - Деня 
на народните будители на България, както и по повод 8 ноември - 
историческа и съдбовна дата за българското малцинство в Сърбия и 
Черна гора.

Концертът ще спонсорира община Враца и ще бъде безплатен за 
посетителите.

автор на множество книги и мо
нографии - "Българите мохаме
дани”, "Източна Тракия”, "Бъл
гаринът и морето”, "Родопите”,
"Българите в световните хрони- 

' ки 1944-1948”, "Родопски наро-
! ден календар” и др. Последната каквито са: ”Св. Пресвета Бого 
! му книга е "Нишавските бълга- р0дица” в с. Разбойна, Букуров- 

ри”, която също разглежда бога- Ска община, ”Св. Никола” - с. 
тото културно-просветно мина- Малово, Голямомаловска обиди
ло на царибродските българи и на, ”Св. Пресвета” -с. Грапа,Же- 
същата ще бъде представена в люшка община, ”Св. Никола”-с.

! Цариброд в началото на 
I щата година.

В книжката "Българите в
риброд и Царибродско” авторът гел” - с. Изатовци, Славинска об- 
пише за ролята на Царибродска ЩШ|а> ”Св. Кирик и Юлита” - с. 
околия след Берлинския конгрес Смиловци, Смиловска община, 
от 1878 г„ за Царибродска град- ”Св. Димитър” - с. Бребевница, 

I ска община и селата, влизащи в Станянска община, ”Св. Дими- 
| нея, както и за Цариброд като тър” _ гр. Цариброд.

Авторът посочва и богатото

А. Т.

Босилеград

Две културни програми "Царибродска младеж”, Обеди
неното учителско дружество, 
Учителският съюз, Синдикатът 
на основните учители, Въздър- 
жателското дружество, Колоез
дачното дружество "Цариброд”, 
Пиротското дружество, Цариб- 
родското градско читалище. На-

——
силеград бяха органнзп- 
рани две културни прог- ННЕ&- ЛЯ1 
рами. Центърът за култу
ра със съдействието на НИШ 
основното училище и Ма- 
тицата на българите в 
Сърбия организира кон
церт в голямата зала на 
центъра. Освен танцовия 
състав и членовете на 
певческата и декламатор- 
ската секция към центъра 
пред босилеградчани се 
представи и българският фолклорен ансамбъл “Славейче” 
Пещера.

Ч
следва- Държина, Желюшка община, 

”Св. Анастасия” - с. Неделище, 
Ца- Неделишка община, ”Св. Архан-

V

учаваме и кои празници са чес
твани в Цариброд. Един от тях 
бил и "Празникът на розите” - 29 
юни, когато се чества и верският 
празник Петровден. Като перио
дични издания в Цариброд са из
лизали

у*
Ь: Ж

1 научно-литературн 
списание "Домашен учител” и ве
стниците "Цариброд”, "Нишава” 
и "Клопотар”.

Книжката е илюстрирана с 
много снимки, които по свеобра- 
зни начин документират просвет
ното дело на българите в Цариб
родско, историческите паметни
ци, посещенията на царибордча- 
ни в царската резиденция в Со
фия, модата в стария Цариброд, 
архитектурата и обичаите. Осо
бен вид на книжката придават 
графиките на Методи Петров 
"Цариброд, конто изчезва”. По
местени са и снимки от по-ново 
време, свързани главно с култу
рно-просветни прояви на бълга
рското национално малцинство.

Книжката е преведена на 
глийскн и руски език.

ОТО
Константин Еленков и Надежда Захариева : околийски център след

I ждението от турците. Интересна просветно минало на Цариброд- 
от : е и оценката на автора за ролята ско, включително и преместване- 

на пиротчани в развитието на Ца- то на Белоградчишката семина- 
Филиалът на КИЦ “Цариброд" за пореден път организира в поме- | риброд от 1920 г., цитирана във в. рия през ]§8о г. в Цариброд, изг- 

щенията си програма в чест на празника. За значението на Деня на | "Радикал” от същата година. За
будителите говори Лозан Митов, професор в Националната спортна | периода 1901-1902 г. научаваме, в града, откриването на прогим- 

академия в София, а след това пред | че поради увеличаването броя на „азия и царибродското основно 
публиката се представи софийското ; жителите и нарастването па ня- училище "Христо Ботев”, което
трио “Втора младост”. Централното | кои селища Царибродска околия с дейността си подпомагало де-
място в програмата бе резервирано за ! е организирана в 15 общини с 98 йността
Надежда Захариева, най-четената | селища (един град, 85 села и 12
поетеса днес в България. Тя чете свои | махали). В главата "Блърските

освобо-

. раждането на училищен пансион

По повод Деня на 
народните будители 
тукашният КИЦ организира 
тридневна екскурзия в 
Югозападна България. 
Освен София, 23

ма основните училища в
цялата околия.

В книжката научаваме и за
стихове, говори за творчеството и ! старини в Цариброд и Цариброд- "културните институти и дейно- 
жизнения си пъти отговаря на въпроси | ско” авторът се спира най-вече сти в Царибродско в периода

па Погановския манастир, за ко- 1878-1920 г.”, сред които са Ак- 
За Захариева и нейното творчество йто пишат Алеко Константинов, тьорското дружество Култур- 

говори и литературният критик Коне- Иван Вазов, Константин Иричек, по-просветната група "Христо 
тантин Еленков. Карел и Хенри Шкорпил, ироф. Ботев”, Гарнизонният

В програмата участва и малкият Кръстю Миятсп и др. Спомсна- 
Драган Божилов от Босилеград, който ват се и други манастири в то- 
великолепно изпълни стихотворение- гавашиата 
то “Радецки”.

екскурзианти са посетили 
Благоевград, Банско,
Сандански, Мелник и други 
места. Посетили са и гроба на присъстващите в залата, 
на прочутата баба Ванга в 
Рупите край Петрич и 
църкавата „Света Петка" в театър,

Царибродското гимнастическо 
дружество "Нишавскн юнак”, 

околия (1900 1901), Просветителското дружество

това място, изградена с 
дарения на пророчицата. 
Били са и на Пирин 
планина, в Рилския и 
Роженския манастир.

ан-

П.Л.Р. Б. Димитров

Детски фестивал ” Наша радост” в Ив а ново КСВД9

Ръченицата във Войводина
Банатските българи - палчени в с. Иваново създадоха "Наша радост”, който би трябвало да стане традиционен.

фолклорен детски фестивал, наречен По покапа па сдружението "Иваново 1868” па 30
октомври, и рамките на фестивала в тона село гостуваха 
членовете па фолклорната група от Основното училище 
в Димитровград, деца от Старчсво с игри от Тимошка 
крайна и фолклорът от Скореновац, в който освен 
унгарци живеят и българи, а се представиха с унгарски 
игри от румънския град Ергей. Децата от Ковии 
изпълниха игри от Сърбия, от Баваиище - сръбски и 
влашки игри, а участниците от с. Плочице - игри от 
Мачва.

>т

Вш \ 'малцинеггвен чдр/.
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Фестивала откриха най-малките участници - децата от Детският хор на кх^ИвановПвбв“ 
градинката и Иваново, както и Малкият хор па дома-

цата, «ори и възрастните на майчин български език. Фестивала подпомогнаха Секретариатът за ' 
Домакините и закриха фестивала с налченски игри, кон- вени права па Войводина Основното ' 
то изпълни КХД "Иваново 1868”. ново и компанията "Кока'кола"

Малките димитропградчани, ръководени от Борис

малцинст- 
училище от Ива-

Фолклорният ансамбъл на основното училище от 
Димитровград М. Станоевич
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След седмия кръг в ПФД « .,т?

На крачка до есенната титла
Сувойница босилеградските футболисти потвърдиха, че са най-добрият отбор в* И в

Пчинска дивизия.
В рамките на 7 кръг босилег- двата отбора създадоха по пякол- ща "зелените” ще са домакини, 

радска "Младост” спечели с 2:0 ко голови положения, а в 70 ми- В Младост са убедени, 1е и в 
срещу "Младост” в Сувойница и нута централният нападател на двата предстоящи мача ще пое 
се доближи на крачка до титлата "зелените” Михайло Йоич умело тигнат победи. _ ..
есенен шампион на Пчинска фут- се възползва от центрирането на ов^ос^2Ц^(С. Ивано 
болна дивизия. Мирослав Георгиев и с удар с гла- ^ н’ д радуЛович, М. Та

И в този мач босилеградските ва отбеляза втория гол за боси- сич ’д стой,<ович, М. Станкович 
футболисти потвърдиха, че са леградчани. м. Радоичич, М. Станкович (П
иай-добрият отбор в дивизията. До края на есенната част от Джорджевич), О. Цветкович и Д 
Първата част на играта приклю- първенството остават още два Ристич. _ .. в
... :: 1:0 в полза на гостите. Автор кръга. В следващия кръг "Мла- СШ1’0"л^^вГа^в&нови- 
на великолепното попадение от дост ще паузира, а в последния ГрИГОрОВ) б. Воинович, Д. Ди 
пряк свободен удар бе враняпе- ще посрещне 'Напредък от МИТрОВ,д.Стошич,М.Георгиев,М 
цът Синиша Дамнянович, който Сурдулица. Босилеградчаиитря- йоич (Г. Величкович), Л. Дипов и 
заедно със Саша Йованович вече бва да изиграят и отложения мач с. Дамнянович. 
втори сезон играе за "Младост”, от третия кръг срещу "Джерека- 

През второто полувреме и рце” от Търговище И в тази сре-

чи с Клубно първенство 

на АК ” Железничар
П.Л.Р.

Димитровградският АК ”Же- дисциплината дълъг скок беше 
лезиичар” организира на 30 ок- Златан Марков с 5,35 м, пред Го- 
томври клубно първенство за рап Делчев (5,32 м), Милан Иор- 

Проведоха данов (5,05 м), Саша Милев (4,70 
м), Роберт Маркулев (4,20 м) и 
Андрей Еленков (4,20 м). По 

височина Милан Йорда- 
първо място със 165 см,

Днес в СЦ ”Парк”НФЗ - осми кръг
пионери и пионерки, 
се състезания по - дълъг скок, 
скок на височина и хвърляне на

Международен
футболен
турнир

Пак пълна мрежа
скок на 
нов зае

копие."Буковик" - "Балкански" 6 : 1 (3:0)
Ражан, 31.10 2004. Зрители 100 само с 11 футболисти, така че няма 

Съдия Миша Милошевич от Але- замяна дори и за контузените. Даже 
ксинац-7. Голмайстори : Матнч в 10 и треньорът е на списъка на игра- 
и 53 мин, Павловнч в 12, Рннковнч в чите. Такъв отбор едва ли е за ”сел- 
33 и 75 и Цветкович в 72 минута за
"Буковик”, а Христич в 63 за "Бал- "Балкански”, опашкарят на НФЗ. 
кански". Жълти картони: Нико- Добре е, че до края на сезона има 
лич-"Буковик" и Ценков и Пешев още два кръга и идва почивка, по

време на която трябва да се вземат 
“Балкански": Станкович 5, Хри- сериозни мерки в най-стария и 

стич 5, Ценков 5, Милан Георгиев 5, най-популярен димитровградски 
Стоянов 5.5, Пешев 5.5. Минчич 5, спортен колектив.
Мподраг Георгиев 5, Глигориевич
5. Панайотовпч 5 и Перпца Геор- под въпрос и ако добавим, че клу

бът се изчлеии от Спортния съюз 
"Балкански" е в тежка криза, на Димитровград, положението е 

Почти всяка неделя отборът едва още по-трудно. ИС ц
се събира, а от всички гостувания се В деветия кръг "Балкански" ОуДуННОС I 
завръща с празни ръце и пълна гостува в Чаплинац край Дольевац, Г1/
мрежа. Това е отбор, който пътува а мачът ще се играе в събота. Жр П ЮI ПЯ 112

Най-добрата пионерка по
беше Александра пред Саша Милев, който скочи 

155 см. По хвърляне на копие
дълъг скок
Андонова с 4,40 м. След нея се

Леа Панова (4,35 м), пръв бе Роберт Маркулев с 29,70
Днес от 10 часа в СЦ "Па

рк” започва турнир за пионе
ри, в който ще играят помежду 
си футболните надежди от Ди
митровград, Драгоман, Своге 
и Годеч. Целта на организато
рите на проявата е затвърдя
ване на сътрудничеството ме
жду четирите крайгранични 
общини.

наредиха
АндреаТодорова (4,15 м), Алек- м, а втори Милош Стоядипов с 
сандра Петрова (4,00 м) и Йована 24,10 м.
Димова (3, 75 м). По скок на ви-

най-добра беше Андрея ломи и подаръци. Дипломи бяха 
Тодорова (127 см), пред Ивана връчени и на треньора Алексан- 
Владимирова (127 см), Александ- дър Марков, на бившия предсе- 
ра Андонова (124 см), Леа Пано- дател на клуба Васил Каменов, 
ва (121 см) и Александра Петро- на члена на Управителния съвет 
ва (118 см). В дисциплината хвър- на клуба Марин Миладииов

"Спортски

ска лига”, а именно такъв отбор е

Победителите получиха дип-
сочинаот "Балкански"

И финансирането на отбора е
и нагиев 5. Общинска лига Пирот наляне на копие първото място раз- кореспондента 

делиха Саня Георгиева и Ивана журнал” Димитър Ставров. 
Владимирова с резултат 25,10 м.

При понерите най-добър в Д- С.

НишВелики Йовановац, 31.10 2004 
г. Игрището на "Будучност”, зри- 
тели 50, съдия Душан Монич— 
Пирот^7.Голмайстори: Маниь в 
78 за "Будучност”, Гигов в 8 и 
Ненов в 56 минута за "Желюша”.

"Желюша”: Момчилов 8, Ан-

Завърши първенството на Втора сръбска 
лига- група ”Юг” Октомврийски митингШК "Цариброд" четвърти

Треньорите на седем атле- Саня Георгиева ("Железни- 
тически клуба от Югоизточна чар”, Димитровград) - 9,66 м 
Сърбия използваха хубавото (личен рекорд); Скок на висо- 
време, за да проверят способ- чина - Милица Нешич (”Же- 
ностите на своите най-малки лезничар”, Ниш) - 135 см; 
възпитаници. В митинга на 26 Дълъг скок - Александра Ан- 
октомври в Ниш участваха донова ("Железничар”, Дими- 
100-ина състезатели, а побе- тровград) - 4 метра и 15 сан-

До този уикенд непобеде- ви 8 точки от 11 партии. От 
ният отбор на 1ПК "Цариб- нея и от Анита Алексова се гелаков 7.5, Стевапов 7, Георгиев 
род” изигра в Нишка баня пе- очаква много на женското 
тте мача от последните пет първенство на Сърбия във 
кръга на първенството. Два Върнячка баня от 4-7 ноемв- 
мача загуби с 2,5:3,5 (от ”Рад- ри, на което те участват с 
нички” - Трупале и ПТТ Те- женския отбор на ШК ”Цари- 
леком” - Ниш), два изигра на- брод”, 
равно 3 : 3 (с "Пирот” и "Еко-

7.5, Стоицев 8, Стефанов 7.5, Ги
гов 8, Нацков 7, Ненов 7.5 и Г огов
7.

Играч на мача : Момчилов 
("Желюша”).

В последния кръг от състеза- 
иията в Пиротска общинска лига 

Според Драган Йовичич, пре- ИГра с I() футболисти, но въпреки 
номист ), а в последния кръг дседател на ШК Цариброд , това успя да победи домакините, 
победи "Ястребац” от Ниш с 4 четвъртото място е реално кла- Юнак „а мача бе Вратарях Мом-

сиране. От лигата отпадат "Ра
дан” и”Ястр”бац”

дители в отделните дисципли- тиметра. 
ни бяха: 100 м - Стеван Мило- Според таблицата на ЮПАЛ 
йкович ("Вожд”) с 12,03 сек.; най-добри са резултатите на 
300 м - Душан Тодорович уРош Кръстич от нишкия "Же- 
("Железничар”, Ниш) с 44,08 лезничар” и Милена Стойнева от
„„„ . , пп ,, „ ___ Маратон . Младите атлети отсек., юо м с препятствия - „ ^
урош КрГ„ (-жи..к„- 
чар , Ниш) с 12,02 сек. Копие

чилов. На желюшани предстои: 2.
Така завърши тазгодишно

то първенство, в което "Ца
риброд” се класира на чет
върто място с 14 точки(37,5). 
Първи е отборът на ПТТ "Те
леком” от Ниш с 20 точки 
(45), втори "Кондива” с 15 то
чки (37), колкото има и тре- 
токласираният "Пирот” -15 
(36,5).

В последните пет мача за ди
митровградския шахматен отбор 
играха м.к. Драган Илич. м.к. 
Иван Стоименов, м.к. Георги 
Петров, м.к. Бобан Ранджело- 
вич, я фиде-майстор Драгана 
Пеич-Ранджелович, м.к. Анита 
Алексова, първокатегорникът 
Драгиша Йонич и второкатегор- 
иикът Владица Стоянович.

Най-добрият състезател на 
ШК "Цариброд” през цялото 
първенство е Драгана Пеич- 
Ранджелович, която осъщест-

да изиграят двата отложени ма-
Д.С.ча.Д.С.

Баскетбол
пет първи места и постигнаха 

Урош Кръстич ( Железни- още някои забележителни резул- 
чар , Ниш) с 40,85 м; Гюле - тати. Андрея Тодорова зае второ 
Роберт Маркулев ("Железни- място по скок на височина със 
чар”, Димитровград) с 9,17 м; 123 см; Роберт Маркулев беше 
Дълъг скок - Стеван Мило- втори и счупи личния си рекорд в 
йкович ("Вожд”) с 5 47 м- Дисциплината хвърляне на копие

с 30,95 м; Саша Милев бе втори

Младите раздават уроци
БК "Димитровград" - БК "Ергоном 3" 83:47, (33:5, 7:14, 28:11 
15:17)

Пирот, 31.10.2004. Залата на Педагогическата школа, зрители 
100, съдии Б. Денчич-Пирот и Б . Милев - Димитровград

БК "ДимитровградТодоров, Иванов 4, Йованович-, Соко
лов 2, Д. Алексов 2, Лукич (капитан) 44, Еленков 14, Илиев 14, Б. 
Алексив -, Панов 3, Боянич- Джорджевич-.

Младите баскетболисти на БК "Димитровград” вече берат 
плодовете от добрата работа през изминалите 5-6 месеца, Те 
напълно надиграха връстниците си от нишкия отбор "Ергоном 3”.

За всяка похвала е младият Стефан Лукич, който отбеляза 44 
точки. Той е бъдещето на димитровградския баскетбол, същото 
може да се каже и за Еленков и Илиев, които се представят 
по-добре. Треньорът Тони Алексов напълно може да бъде 
доволен от своите .възпитаници.

В следващия кръг (събота 6.11.) младите баскетболисти ще 
гостуват на "Ниш 3”.

Скок на височина - Милан 
Йорданов ("Железничар", 
Димитровград) със 160 санти-

по скок на височина, като скочи 
150 см, докато Милош Стоядипов 
зае трето място по хвърляне на 
гюле със 7,78 м.

Девет от общо 11 състезатели 
дра Попадич ("Алексинац”) - от Димитровград получиха дип- 
13,07 сек.; 300 м - Александра л°ми. Ако се има предивид, че

освен Саня Георгиева останали-

метра.
Пионерки: 100 м - Алексан-

Попадич ("Алексинац”)
46,02 ; 600 м - Милена Стои- те млади атлети и следващата го

дина ще се състезават в пионерс
ката конкуренция, може да се
заключи, че димитровградският
"Железничар” има светла перс-

все

цева ("Маратон”, Ниш) 
1:42,06; Копие - Саня Георги
ева ("Железничар”, Димит
ровград) - 25,68 м ; Гюле -

Д.С.
д.С.пектива.
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Тъжен помен
В събота на 13 ноември т. г. се навършва 

половин година от смъртта на нашия скъп съпру , 
баща и дядо
НИКОЛА ЯНКОВ 
от с. Пъртопопинци

Панихидата ще се състои от 11 часа па местното ■ЯВК 
и приятели да ни

1 С обич и болка се прекланяме пред светлата му

П3]"опечалеше съпруга Славка и син Иван със семейството си

На мотокроса на СЧГ във Войнеговац Тъжен помен
На 6 ноември 2004 г. се 

навършват 40 ДНИ от смъртта 
на нашата майка, сестра, тъща и 
баба

Тотев и Куманов 

най-добри
.1 ;

гробище. Каним роднини ШМ/: ■

Възпоминание
ШЕСТНа 10 ноември 2004 година се навършват

нашата иепрежалимаНЕВЕПКА МИХАЙЛОВА 
от с. Желюша.

ГОДИНИ от смъртта на 
майка, свекърва, тъща
МИЛАНКА БОЖИЛОВА 
(1927-1998) 
от с. Дукат

Времето минава, няма те сред нас, но ние с лю- 
спомените за теб. Поклон пред

и баба

Панихидата ще се състои ма 
гробището в с. Желюша в 10 
часа и 30 минути. Каним близки 
и познати да ни придружат.

Поклон пред паметта й!
бов и тъга пазим 
паметта ти!

Деиаша й: Васко, Лили и Вера със семействата си
Седмото мотоциклетно състе- ОПсчалени: дъщерите Анка 

и Злата и техните 
семейства

зание от първенство на Сърбия и 
Черна гора, последно през тази но добри резултати постигнаха 
година, се проведе във Воннего- участниците от България. Свои- 
вац край Пирот. От значение е те качества потвърдиха Теодор 
фактът, че то имаше и между- Тотев (в състезанието смотоцик- 
народен характер, понеже в него лети до 125 см ) и Николай Ку- 
участваха и мотоциклетисти от манов (до 250 см ), които спе- 
България, Македония и Хърват- челиха първите места. На второ

В силната конкуренция особе-
Възпомениние

ПЕТ ГОДИНИ без милата 
ни майка, баба и тъща
МИЛИЦА ЦЕИ КОВА 
(1930-1999)
и ДВА МЕСЕЦА и половина 
без милия пи баща, дядо и тъст
СЛОБОДАН ЦЕНКО В 
(1933-2004)

Нека всички, които ги познаваха, уважаваха и обичаха, да си 
спомнят за тях. С много обич и тъга се прекланяме пред светлата им 
памет.

От дъщерята Зорииа Драганич, съйруга и Милснко и депата им 
Небойша и Наташа

Тъжен помен
На 7 ноември 2004 г. се на

вършват 20 
ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от 
ранната 
смърт па 
нашата 
единствена 
мила дъщеря

щмясто в своите категории се кла
сираха Ангел Караниотов (до 65 
см') п Петър Петров до 80 см ), а 
в състезанието с мотоциклети до 
125 см' трето място спечели бъл
гаринът Андрей Асенов. Набл
юдателите - около 5000, останаха 
твърде доволни от Куманов и 
Петров, които твърде смело и 

В рамките на Работническите умело караха моторите си. 
спортни игри на 26 октомври се 
проведоха състезания по стрелба с 
въздушна пушка. При жените 
първото място спечели Аница Ми- 
халкова от ГИД с 66, пред Даниела 
Петрова от ЖТП с 55 и Даниела ти и сега ни очакват още две мо- 
Стоянова, също от ЖТП с 30 точки, тоциклетни състезания, които 
При мъжете най-добър резултат 
постигна Предраг Костов от ЖТП 
със 79. пред Евлоги Глигоров от 
”Украс-Циле” със 76 и Драгиша 
Стоянович от ЖТП с 62 точки.

В състезанието участваха срав- Николай Куманов, 
нително малко състезатели.

РСИ - стрелба с 
въздушна пушка й ■-) &
Михалкова и
Костов
най-добри

■

__

БИЛЯНА ИЛИЕВА 
от село Граднньс, 
Димитровградско

Възпоменание
- Доволен съм, понеже всичко 

приключи както се надявах. И
На 4 ноември се навършиха 

5 ГОДИНИ от смъртта на на
шата майка и баба 
САВКА КИТАНОВА

На 8 август се навършиха 2 
ГОДИНИ от смъртта на нашия 
баща и дядо

останалите членове от нашия 
екип постигнаха добри резулта- 4Годините минаха, но тъгата и 

риданията за теб вечно остават в 
нашите сърца. Винаги ще пазим 
хубавите спомени за теб. 

Почивай в мир!
Вечно опечалени: майка 
Оливсра, баща Цветан, 
семейство Иванови и 

. семейство Войшаи

У, .
ще се проведат през този месец в 
България: балканският шампио
нат и държавното първенство, 
каза специално за “Братство“ ЛЮБЕН КИТАНОВ 

от с. Долна Лнснна
Поклон пред светлата им памет! 

Синъш им Борко със семейството сиСлободии ЙОШОЮ1ШЧ
Д. С.

Тъжен помен
На 22 ноември 2004 г. се навършва ЕДНА ГО

ДИНА от ненадейната смърт на нашия скъп 
режолим еьпруг, баща, син, брат, чичо и братовчед

ВАИЧЕ К. ВЛАДИМИРОВ 
(20.10.1958-22.11.2003) 
от е. Църнощнца

Панихидата ще бъде отслужена на 13 ноември 
2004 г. от 11 часа п Петковска махала. Каним род
нини, приятели и съседи да присъстват.

Измина една дълга и тъжна година, по в нашите сърца завинаги 
доброга. както и всички хубави и щастливи мигове, 

конто споделяхме с теб. И не само че на никого не остана длъжен, по ни 
н научи да устояваме па неволите с благородие и трудолюбие. Трудно е 
да разберем, че ге няма, за да откликнеш па нашата безмерна обич. 
Дълбоко в паметта си ще пазим вечно хубавите спомени за теб!

С много обич 
памет!

Нешо скърбящи: съйруга Гордана, дъщеря Пенка, майка 
Йорданка, баща Косиш, братя Борис и Виктор и техните 
семейства, братовчеди Марли и Игор и техните семейства

СкамаДк* г2 31 5 6 8 9

и неп-V Г
15

%
17

11

Водоравно. 1. Хищно животно. 4.
Химически елемент. 7. Лидер на 14 
унгарска партия във Вой води на.
10. Глава на католичката църква.
12. Лека Новкова. 13. Космите по 
главата на човек. 14- Стая, в 
която преглежда лекар.
Произведение на Морис Равел.
18. Неподвижно морско жи- ^ 
вотио. 19. Кормило (сръб.). 21.
Новосадски журналист. 22. Вид 
ловно куче. 23. Милко Овчаров.
24. Отново, пак (сръб.). 26. Вид 
театрално представление. 27. 31 
Германски писател. 28. Отсъст
вие пя война. 29. Графитна 
пръчица за писане и рисуване.
30. Зов, възглас. 31. Иван Рилски.
32. Хърватски баскетболист. 33. 38 
Вид сладкиш (сръб.). 35. Кмет. 36.
Българска шямппопкя по троен 
скок. 38. Българско женско име.
39. Журналист. ГЯ1П, ш Въстаник, бунтопник.
Отвесно: 2. Все пак (сръб.). 3. Са- 22. Вид колбас. 23. Колело с жлеб,
ботьор (сръб.). 4. Област пъп но който се нрокариа пръв или 1. "Полет". 6. Колани. 12. По- 
Войводина. 5. Етаж (хърп.). 6.27 и въже. 25. Пиршество. 26. Фасул. рок. 14. Теми. 15. Ар. 17. Встон. 
14 буква. 7. Който изработва ко- 27. Българско мъжко име. 29. 19. Парана. 21. ОК. 23. Север,
ла. 8. Българско мъжко име. 9. Река в Австралия. 30. Течност в 25. Намек. 26. Раб. 28. Марии. 
Област в Германия. 11. Град в реките, изворите, езерата и мо- 30. Кило. 31. Иран. 33. Човек. 
Източна Сърбия. 13. Вързоп, де- регата (мн.ч.). 32. Телефон 35. "Нин". 36. Дорис, 38. 
нк. 15. Френско модно списание, (съкр.). 33. Яма, траг. 34. Големи Нации. 40. ЯИ. 41, ()т. 42. Сар.
16. Футболен отбор от Пловдив, камиони за превозване на стоки. 44. МВР. 46. РИК. 48. Ком. 51.
17. Името на словенския писа- 35. 13 и 6 буква, 37. Румен Ов- Омер. 53. Инак. 54. Балкон. 55. 
тел Жугшппч. 19. Исполин, ги-

VГ’ 116. 20 Г
25 гГ остана твоят лик п

1 зо28

1
341 32т ^ 33 

37

и признателност се прекланяме пред светлата тн

у 304 35

1
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Тъжен помен
На 12 ноември 2004 г. се навършват 40 ТЪЖНИ 

ДНИ от смъртта иа нашия мил съпруг, баща, 
свекър, тъст и дядо
МЕТОДИ Г. КОСТОВ 
от с. Желюша

Панихидата ще бъде отслужена на 12 ноември 
от 11 часа иа гробището в с. Желюша.

11икога няма да те забравим, понеже спомените 
™ теб живеят в нашите сърца. С много обич 
свеждаме гласи пред светлата ти памет.

ОЯсчалсии: съйруга Мария, син Никола, дъщеря Вера, снаха Ана, 
мчй Зоран н внучки Тамара и Сана

Решение на кръстословица 
217-Водоравно: _________

ащ,$

и тъга

Пи.чарол.
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Историйки от 
историята на 
"Братство"_* Когато им съобщиха, че трябва да гласуват - 

занемяха!
* Отечеството се защитава и с - мълчание!
* Падна им брадвата в политиката.
* Когато им се оплакахме, че в живота ни вси

чко е черно, погледнаха ни с бялото.
* Политиците са най-голямото ни богатство: 

джобовете им са пълни с пари.
* Скулпторът е сгрешил: конете пред скупщи

ната са вътрешна, а не външна окраска.
* Не са копаели, а се докопаха до властта.
* Ще изгинем за родината до последния... Пре

дател.

"Мъгливо"
- Кво си се бре Манчо, ватил за некикви бъсменковци в 

пърздерковци гцо не знаю и по пут да иду, а ти разправлявд 
за това или онова, уче народ на акъл, раздаваго памет налево 
и надесно, а с малко памет су закасали?! - зачепи ме насред 
павлиончето Каравиля Алапачата. Я тамън зину да вой 

нейе бъш тека, ама она разпали кико
В началото на 60-те години 

на миналия век, макар и да бя
ха нормализирани отношени
ята с така наречения Източен 
блок, на неблагонадеждните 
(неподобните) не се гледаше с 
добро око. Бяха подложени 
на всякакви видове "провер
ка”, за да се узнае дали са се 
"поправили” или не.

Един наш колега, с когото 
обикновено вършехме "пре
лом” на "Братство” всяка сря
да в пиротската печатница 
"Графика” и който често 
пътуваше за България, е бил 
подложен на един подмолен 
"тест”. Известният метранпа- 
жист в "Графика”, който ра
ботеше и върху "Братство”, 
Басарац, му задал следния 
въпрос:

- Когато пътуваше от Со
фия за Димитровград, видя 
ли, строи ли се социализъм и 
при тях?...

- Искрено да ти кажа, не ви
дях нищо... Когато пътувах - 
времето беше "мъгливо”, от
говорил нашият колега.

М. Андонов

кажем дека
къртечница: - Ужкьим критикую нещо, а не видиш ли кико 
га усукуго, закукульую, замумульую, та нищо не им се 

или само жив ми Тодор да серазбира: вале ли, куде ли, 
прави говор! Ако те нещо мучи, питай мене, я бре Манчо 
знам за све и свакога, кво му се вари у тенджаруту, та да не 

им се мота по тинтаруту. Знам кой с кога йе спал,

Милорад ГЕРОВ

Критерии за разпознаване
знам кво
кой с кою нейе спал, кой кому кико кроил капуту, кому 
прайе пързалкье, та да се просне по гърбину...

Занечи да отворим уста и да вой кажем дека мене не ме 
интересую чаршийскьете клюкье, ама она не ми дава да 
дойдем до думу.

Работохолик
* Работи денонощно, неза

висимо какво точно. Ако ос
тане без работа, започва да си 
гризе ноктите и/или да вдига 
скандали.'В някои случаи се 
пропива или посяга на живота

разведен, тъй като за него е 
въпрос на чест да избере ка
риерата пред жената.

* Рядко прави секс, защото 
е зает. Когато все пак намери 
време, е твърде уморен и с 
неубедителна ерекция. Зато
ва препочита да не хаби ценни 
сили за непечеливши и несе
риозни дейности като секса.

* Ако има жена, има и рога, 
тъй като тя не издържа на 
постоянното му отсъствие и 
скоро си намира любовник.

* Боледува често, защото 
се храни лошо, спи малко и 
няма време да ходи на лекар.

I
- ...не ми орати, знам кво че кажеш: това що чаршията 

орати нейе за писуванье. А я че ти кажем, Манчо, йезикат 
на чаршиюту нейе само най-дълг, не се само завира по сва 
кьошетия, ама йе космат и чепат, да се пазиш само он да теси.

* Събужда се още преди бу
дилникът да е звъннал и това, 
че успява да го изпревари, му 
носи особено удовлетворе
ние. Въпреки това го навива 
винаги - ей така, за всеки слу
чай, защото при самата ми
съл, че може да се успи и да 
закъснее за работа, му излиза 
херпес от притеснение.

не довати...
- Добре де, стани малко! - йедва се удену некико докига си 

узимаше дъй. - Кво че кажеш за йезикат, ка си почела с 
ньега?

- За кой йезик? Ако мислиш на збирщинуту у Босилеград, 
това йе млатенье на празну сламу. Че ти кажем Манчо, 
свата моя деца завършише училище на българскьи и еве гьи 
по Белград, Ниш, па чък и у Нови Сад, кой инжилер, кой 
доктур, кой агроном и нищо не им смита. Смита само на 
тия що мисле дека ако кажу йезикат им смита, нещо че 
ушикьаре. Я че те съга питам, а ти ми кажи: защо децата иду 
тьгай горе у Българию да уче, ако им йезикат смита? Само 
се чудим: защо тая тарапана - кига може просто да си буде. 
Тия даскалье, нали гьи слушам ка си орате у чаршиюту, 
орате си по нашинскьи, са иду у Търново та на бързу руку 
завършаваю факултети, а ка улезну у училището, започну да 
се кълче и замитаю, та да намразиш и сърпският йезик. Я би 
им казала: или оратете кико що требе да оратите, или 
вачайте вратата и не насмитайте децата! А това що йедни су 
ужкьим за йедният, а другьи за другьият йезик, това йе 
Манчо чиста търговия. Свите праве сметку че падне 
некикав кьелепир: ял че гьи после приберу у митницуту, ял 
у пощуту, ял у милициюту, ял некой че ги потупа по рамо и 
че им каже алал вера, ти си бъш прав патриот! Ако мене 
питаю, казала би им: нека децата науче не само тия два 
йезика, ама сви йезици що може да науче и после кига

у шарена

Мощ т доШтм
Утеха

След учредителното заседа
ние на Общинската скупщина в 
Босилеград и подкрепата, която 
ДСС получи от СПС, мнозина
опозиционери казват, че партия
та на Милошевич полека-лека се 
връща на власт в общината.

Работохоликът предпочита да не хаби ценни сили за непечеливши - Досега СПС само фиктивно
дейности като секса, дори и когато става дума за секс с такава красавица ие беше в общинската власт. И

преди, и сега общината се управ
лява от еспеесовци - опита се да

* След като стане сутрин, се Когато се разболеее, напук ги "утеши” един техен колега, 
приготвя за минути, а поняко- продължава да ходи на рабо
та и за секунди, защото напос- та. Това му придава герои- 
ледък се случва да спи с дре- чно-мъченически ореол, ко- ФЗКТИ 
хите. Изчислил е, че така спе- йто го изпълва с наслада и 
стява 12 минути дневно, което придава смисъл на страдани- 
прави по 1 час седмично, 4 ча- ето му. В случай, че е пипнал 
са месечно и две денонощия вирусна инфекция, заразява 
годишно. . целия отдел. Тогава го обзема

опустошително чувство за ви-

мърдну настрану нема да блею кико телчина 
врата!

А са да ти кажем йоще нещо: питуй, Манчо, за све, само
немой да се сетиш за мене кига дойде Осми март, оти тьгай 
нема ни да те погледам, а камо ли да те чуйем!

Ама па работа! - помисли си. - Йедна уста - сто йезика..."п:л.р.
Манча

Неотдавна по българската те
левизия СКАТ някои представи
тели на нашето малцинство зая
виха, че ДСБЮ фактически не 
съществува.

Те очевидно си затварят очите 
на, което го поваля на легло пред факта, че именно този ДС

БЮ има трима отборници
* Обикновено умира от състав на Общинската скупщина

Димитровград, а коалицията 
ДСБЮ-ДХСС спечели общо пе
тима отборници.

стглка лалКа
Обличам пола -

I у.. и ставам ази депутатка, 
и/ После си купувам рокли и

забрадки
с пенсия от 60 000 хилядарки!

у» тесна иI
* Често остава да спи на ди- 

ванчето в офиса, за да не губи 
излишно време. Понякога 
заспива

кратка,
за минимум седмица. в новия

върху клавиатурата и 
после цял ден ходи с отпеча- инфаркт в офиса си, преди да 

навърши 40.
в

тъци от клавиши по челото. 
* Обикновено е ерген или (В следващия брой: 

МЪРЗЕЛОХОЛИК)
К. Г.

А.Т.

тИздава:
Издателство "Братство" 

Кей 29 декември 8
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Вестник за българите в СЧГ Е-поща: п1иЬ@тесЛагн5.пе(


