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. _ Л : .Вестник на българите в Сърбия I

„Братство" - Философският факултет в НишПарламентарни избори 2007

Ожесточена битка 

за всеки глас
Битката за гласове на пред- тавя в позиция ожесточено да 

срочните парламентарни избо- се борят за всеки глас, тъй като 
ри в Сърбия, насрочени за 21 около 20 процента от гражда- 
януари, става все по-жестока. ните с право да гласуват все 
Републиканската избирателна още не са избрали своя фаво- 
комисия вече е провезгласила рит и също толкова процента 
десетина кандидат-депутатски от електората в Сърбия тради- 
листи на партии и коалиции, а ционно абстинират. 
се очакват и нови. Това ги пос- (На стр. 3)

В организация на Матицата на 
българите 6 Сърбия__________

Доц. д-р Деянов 

посети Босилеград
Във връзка с безплатното лекуване на боси- 

леградчани в българските здравни ведомства 
доцентът изтъкна, че този въпрос трябва 
да се реши със споразумение между правител
ствата на двете държави

По покана на Матицата на гражданите от Босилеградско в 
българите в Сърбия на 11 де- здравните ведомства в Бълга- 
кември в Босилеград пребивава рия. Във връзка с безплатното 
доц. д-р Христо Деянов, пред- лекуване на босилеградчани в 
седател на Българското нацио
нално движение “Здравослов- ства доцентът изтъкна, че този 
но”. Доц. Деянов е познат кар- въпрос трябва да се реши със

*

Д-р Бонджолов и студентите му в редакцията

Шефът на катедра българис- рите в Сърбия на майчин език, ването им на нашите страници 
Философския факул- задачата на ведомството е и да несъмено ще е добър вид афир- 

тет в Ниш проф. д-р Христо насърчава и афирмира твор- мация и за авторите, и за целия 
Бонджолов с група свои сту- ческите постижения в матери- факултет, 
денти посети Издателство алната и духовна сфера.
“Братство”, където възпитани- Подчертано беше, че стра- Посочено беше отговорни 
ците му се запознаха с дейнос- ниците на всички издания на ръководители в Издателство 
тта на единствената издателска “Братство” винаги са отворени “Братство” съвместно с проф. 
и медийна къща на българско- за сътрудничество с изучава- д-р Бонджолов да обмислят и 
то малцинство в Сърбия. Пред- щите български език във Фило- утвърдят критерии за младеж- 

редакцията на софския факултет в Ниш. Тако- ки творчески конкурси по слу- 
седмичника “Братство” запоз- ва едно сътрудничество несъм- чай забележителни дати, като 1 
наха гостите с досегашните нено ще бъде взаимно полезно март - Денят на пролетта или

и изгодно. От студентите се 24 май - Денят на българската

тика към
българските здравни ведом-

ставители ма

постижения и мисията на пери
одичните публикации и изда- очаква да пишат материали на култура и просвета и на славян- 
телската дейност сред съна- теми из живота и въжделенията ската писменост, 
родницитс ни в Сърбия, тъй ка- на младите, каквито обективно 
то освен да информира бълга- липсват в момента, а публику-

В. Богоев

Заседание на комисията за 
информиране при НС____(Не)закриват 

фришоповете 

по границите

Доц. д-р Деянов и д-р Русева пред босилеградчани

диолог и специалист по пре- споразумения между прави гел- 
вантивна медицина, а на боси- ствата на двете съседни държа

ви. Той изтъкна, че от своя Търси се решение 

за малцинствените 

електронни медии

леградчани е известен от попу
лярното предаване “Здравос- страна е готов винаги да по- 
ловно” по ТВ СКАТ, което в могне и безплатно да окаже 
Босилеград се следи с особен спешна медицинска помощ на 
интерес. Заедно с доцента в Бо- закъсали нашенци. Присъства- 
силеград пребивава и д-р Мая щите се обръщаха за консулта- 
Русева, специалист по физикал- ции във връзка с лични здра- 
на медицина от София. вословни проблеми и получа-

На срещата с гражданите в ваха съвети от лекарите. 
Центъра за култура лекарите Доц. Деянов обеща, че ще 
изнесоха сказка за актуалните положи усилия през следваща- 
въпроси в областта на здравео- та пролет в Босилеград да дой- 
иазването и за превантивните де екип от специалисти, които

със себе си ще донесат съвре-

Европейската комисия попари и 
последните надежди на българските 
депутати, че могат да спасят безмит
ната търговия при влизане в Бълга
рия. Председателят на парламента е 
получил категорично писмо от Брюк
сел, че след 1 януари 2007 г. безмитни 
магазини може да има само за пътни
ци напускащи България за страни из
вън ЕС (Сърбия, Македония, Тур
ция), т.е. от другата страна на пътя.

Затварянето на досегашните попу
лярни фришопове при влизане в Бъл
гария се налага, тъй като в ЕС не се 
допуска безмитна търговия на фис
калната територия на общността, чи- 
ято съставна част от 1 януари ще е и 
българската територия.

“Достигнатото пиво на човешките и малцинствени права 
не може да се намалява.” Това е записано в чл. 20 на новата 
Конституция на Сърбия.

Тъкмо това имаха предвид членовете на комисията за ин
формиране при Националния съвет на българите в Сърбия, 
на проведеното миналия петък заседание в Димитровград.

Членовете на комисията най-напред бяха запознати с по
ложението на информирането на български език, с оглед на 
предстоящото съгласуване с новите законови разпоредби. 
След това разискваха за анулирането на Закона за основава
не на “Братство”.

мерки срещу най-честите видо
ве заболявания в днешни усло- менни медицински апарати и 
вия. Доц. Деянов говори и за ще вършат безплатни прегле- 
проблемите в областта на здра- ди.
веопазването в България и от- Във вечерните часове д-р Де- 
говаря на въпроси на гражда- янов гостува в предаване по

кабелна телевизия 
П.Л.Р.

Т.П.ните, голяма част от които се местната 
на КОДАЛ. (На ютр. 2)касаеха за лекуването



06 ц&нжфа па вниманието
Укрепва сътрудничеството между 
клиниките за ОРА от Ниш и Пловдив

15 декември 2006

Компютър за 

сдружението на 

лицата с увреждания
към тази бройка трябва да сс 

Международния ден на лицата добавят и членовете на семей- 
с увреждания, и 10 декември - ствата).
Международния ден на човеш
ките права. Народната канце- шепне на Общинския съвет по- 
лария па президента па рейуб- лучи помещения, но за съжале- 
лнката в Димитровград на пие все още не може да ги пол- 
сдружението па лицата с ув- зва, тъй като в тях все още сс 
реждапня "Хсндиксп” дари намира магазинът па “Тигър” 
компютър.

По повод .1 декември

Сдружението пеотавпв с рс- * П редст ав и т ели те 
на двете клиники опо
вестяват, че ще гот
вят съвместни проек
ти от областта на 
оториноларингологи- 
ята и че средства 3а 
реализирането им 1це 
искат от Европей
ския съ1оз

Установеното преди някол
ко години сътрудничество 
между клиниките за оторино- 
ларипгология в Ниш и в Плов
див продължава успешно. През 
миналата седмица в нишката 
Клиника за ОРЛ пребиваваха 
група лекари от Университет
ската клиника за ОРЛ от Плов
див, водена от директора й Д-р Ранчич и д-р Йовчев с част от сътрудниците си 
проф. д-р Илия Йовчев, който
същевременно е и декан на Ме- пешно да се борим срещу бо- Стоянов, който стана известен 
дицинския факултет в този бъл- лестите. ОРЛ-хирург.

Д-р Йовчев казва, че Ниш и Директорите на двете кли- 
- Сътрудничеството между Пловдив са втори по големина ники казват, че сътрудничес- 

градове в Сърбия и България и твото си ще задълбочават още 
се повече. Оповестяват, че ще

от Пирот.

гарски град.

двете клиники се развива пос
тоянно и особено е важно, че че двете клиники не само 
то е от полза за пациентите, стремят да не изостават зад съ- готвят съвместни проекти от

ответните столични заведения областта на оториноларинго-
Лмляна Момчилова от НК с представителите на 
сдружението “Хендикеп” подчертава директорът .на 

Клиника за ОРЛ в Ниш доц. д-р в двете държави, но и зад све- логията и че средства за реали- 
Деян Ранчич. Наши лекари, по- товните постижения в областта зирането им ще искат и от 
яснява той, отиват в Пловдив, на оториноларингологията. Европейския съюз. Смятат, че 
колегите от Университетската * Радва ме, че Сърбия стана неговите фондове ще бъдат 
клиника идват при нас, техни демократична страна, че ниш- по-достъпни за България, коя-

ката Клиника за ОРЛ постига то от началото на идната годи-

Народната канцелария ос
та канцелария изтъкна Лиляна вен че дари компютър, на спо- 
Момчилова. с дарението зна- менатото сдружение помага и 
чително се улеснява работата чрез изработка на определени 
на сдружението, което в мо- проекти, а ще продължи и за- 
мента има 15 члена (макар че напред, 
по международните стандарти

Както от името на Народна-

специалисти оперират пациен
ти при нас, а наши в Пловдив, извънредни резултати, 
просто обменяме си опит и силни специалисти, сред които

е и нашият сънародник Драган

че има на ще стане членка на съюза.
В.Б.А.Т.

настояваме възможно по-ус-

Търси се решение 

за малцинствените 

електронни медии

Проект 6 селскостопанската 
област 6 Димитровградско мСтартира “Река 

от мляко” (От стр. 1) Издателство “Братство”, кое- от двете общини. Целта на 
то ще бъде основано от Наци- срещата би била да се обсъди 
оналния съвет, продължава въпроса за електонните медии 

година бе приет отделен Закон да работи съгласно Закона за в двете общини и по някакъв 
за “Братство , с който Народ- основаване на “Братство”. начин да се намерят правно 
ната скупщина на Сърбия пое Както личи от новоприетия под една “шапка” ( а на прак- 
основателските права и фи- зак0Н] в момента Издателство тика всеки със своя програм-

продължава да на схема, редакция и пр.), за
работи по старому. Имайки щото едва ли държавата ще 
предвид предстоящите парла- си позволи финасово да под- 

конови изменения Народната менхарНИ избори в Сърбия и помага две електронни медии 
скупщина вече не може да бъ- избирането на ново правител- на едно малцинство, при това 
де основател на вестници и СТВ0; комисията зае станови- сравнително малко. Разбира 
затова на 14 юли 2006 година ще, че най-добре ще бъде да се се, всичко това трябва добре
прие Закон,'С който бе анули- изчака да мннат изборите и да се обмисли, за да се намери 
ран този за Братство . след това да се ПрНЛОЖИ но. точната формула за успешно

В член 2 от новоприетия за- Воприетият закон за основа- функциониране на тези медии 
кон в алинея първа се казва, че ване на “Братство” от страна в двете общини, както и в Сур 
“...Братство прекъсва рабо- На Националния съвет. дулица, където също има рз
тата си в деня, в които Изда- щ0 се отнася до електрон- диопредаваие на български 
телство Братство , което в ните медИИ> ВКлючващи РТВ език.
унисона със закона ще се фор- царибр0д, Радио и ТВ Боси- В заключението си комисн- 
мира от Националния съвет леграД] комисията е на мне- ята подчерта, че е 
на българското малцинство, ние> че е необходимо да се мо достигнатите права и нп ■ 
бъде вписано в съдебния ре- пр0веде среща на представи- и в писаните, н в електронни 
гистър . С алинея трета от чл. тели на общините Димитров- медии да се намаляват,
2 се установява, че Докато не град и Босилеград с предста- ротив! 
се впише в съдебния регистър

Както е известно през 1995в залата наВ Димитровград започна да проведено тези дни 
се реализира проектът “Река от ОС, на животновъдите в Ди- 
мляко” на Министерството на митровград бе обяснено, че 
селското стопанство, горското могат да участват в проекта и 
и водното дело на Сърбия, да теглят финансови средства 
Провежда го шведската Дър- за купуване на механизация и 
жавна агенция за билатерално съпътстващи съоръжения са

мо ако сформират групи от 
най-малко 10 членове, т.е. сел- 

домакинства.

нансирансто на единствения “Братство” 
вестник на българското мал
цинство. Съгласно редица за-

и сът-международно развитие 
рудничество (8ЮА) съвместно 
с две шведски и една холандска 
консултантски фирми. Ползва- Купуването на механизацията 
щи проекта са производители 60 на сто ще се финансира от 
на мляко и техните домакин- 8ЮА, докато фермерите и об

щина Димитровград ще трябва 
съвеща- да се погрижат за останалите 

40%. Групите би трябвало да 
бъдат сформирани до 15 януа-

скостопански

ства, млекарници и заетите в
тях, съществуващите 
телни служби и експертите 
тях, дистрибуторите
ните изделия, местни компа- ри 2007 г.

Проектът “Река от мялко”

в
на млеч-

недопусти-които оказват услуги и
съоръжения на досега е реализиран

общини в Южна Сърбия и е

пии, в многопредоставят 
производителите 
млекарския сектор, потребите- дал значителни резултати.
лите и селското население.

което бе

на млякото и

Б. Д. А.Т.вители на електронните медииНа събранието,
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Крамола 6 Центъра за култура 6 БосилеградИдея: Монумент за бъдещето

"Воюват" директорката и редакторкатаНов мост между 

България и Сърбия
смята Накева и

- Крайно време е да се про
кара нов мост между българ
ския и сръбския народ, заяви 
проф. д-р Павле Бубаня, пре
подавател по философия в 
Икономическия факултет в 
Ниш по време на посещението 
си в нашето издателство, до
шъл да обнародва отколешна
та си идея за сближаването на 
близките по дух, култура и ис
тория съседни народи.

-Трябва да направим памет
ник, не като възпоменателно 
място, което да ни напомня за 
нещо отминало, а монумент, 
който ще сочи бъдещето. 
Най-добрата илюстрация за 
това може да бъде изображе
ние на Майка България и Май
ка Сърбия. Моля ви се - не май
ка българка или майка сръбки- 
ня, а Майка България и Майка 
Сърбия, защото майката бъл
гарка, както и майката сръбки- 
ня могат да грешат, но Майка 
България и Майка Сърбия ни
кога не грешат, защото това е 
Майката Идея, а не плътната 
майка - жената от кръв и месо.

Тази идея съм обосновавал 
на няколко международни сре
щи и конференции посветени 
на мира, и винаги беше прие
мана с въодушевление. Подоб
на идея вече реализирахме в 
град Крушевац, където преди 
години беше повдигнат памет
никът “Майката Гърция и Май
ката Сърбия”, като монумен
тална скулптура на Милич от 
Мачва, добави той.

- Човекът има само един жи
вот. Като погледнете малко 
по-внимателно ще видите, че 
това е малко повече от нищо. 
Затова е необходимо сега да се 
действа, тъй като времето лети 
и ще ни забатлачи. Трябва да 
бързаме и уверен съм, че 
“Братство” като медийна къща 
на българите в Сърбия е 
най-прекият път идеята да 
стигне до обществеността и в 
България, и в Сърбия, продъл
жи професорът със захлас.

- Зърнем ли внимателно в 
историята, културата и духа на 
българския и на сръбския на
род, ще видим, че между тези 
Два славянски и православни 
народа почти няма нещо, кое
то да ги разделя. Въпреки това 
през историята дълго е имало 
вражда помежду им. Аз, като 
обикновен сърбин, когато съм

България, изобщо не се чув
ствам като сред чужди хора! 
Напротив, чувствам като че ли 
съм в Крушевац, или в родния 
си край - в Плевля. Когато раз
говарям с българските си коле
ги, ние напълно се разбираме, 
въпреки че си говорим на май
чиния език.

Така стигнахме до извода, че 
няма никакви пречки идеята за 
майката, като идея за мира, да 
не получи полагаемото си мяс
то не само като забележител
ност и материално изображе
ние, но и място в съзнанието на 
хората от двете съседни стра-

Защо майката? Защото май
ките не раждат чадата си да во
юват и да загиват на бойните

тъ
ше<

Освен това редакторката да” политика
силеградския Център за култу- смята, че директорката не си оповестява, чедоколк 
ра и една част от работниците в гледа добре работата и че е ново ме назнач ппгтпве-
Радио Босилеград, което рабо- замряла културната дейност в много неща ще ъд 
ти в състава му, настанали кра- центъра. Тя си задава и въпро- ни на мястото си 
моли и несъгласия, които се за- са за “нередностите в заплати- Докато директорката 
канват да нарушат отношения- те”. - Без оглед, че заплатите в нява редакторката за нед 
та във ведомството. Докато центъра са почти тайна, узна- тъчното информиране, тя 
главната редакторка на радио- ваме, че някои работници с по- варя, че доскоро радиото не 
то Дивна Велинова смята, че лувисше образование получа- било технически добре о заве 
директорката Славка Накева с ват колкото и журналистите с дено и че в студиото и сега ня 
полувисше образование не е в виеше образование, казва ре- мало телефон за пряко включ 
състояние успешно да ръково- дакторката и подчертава, че ване на слушателите в емисии- 
ди културно-медийното ведом- това е абсурд, които не може да те. 
ство, шефката е убедена, че се толерира.

Между директорката на бо-

-4

1. обви-

-• ч

..... Как и кога ще приключат не-I всички атаки към нея са насо
чени само поради това, че из
тича мандатът й и че мнозина

Д-р Павле Бубаня в 
нашето издателство Част от работниците в Центъра за култура не са съглас

ни с директорката, която подписала договор с една тър
говска фирма от Ниш, в двора на ведомството да бъде 
поставена будка. Смятат, че центърът е културно-ме
дийна къща, а не търговска фирма. При това са убедени, 
че директорката е направила и законово нарушение, поне
же предварително не е обявила търг за даване на земли
щето под наем.
-Будката не пречи на журналистите, а пък и решение да 
сключа договор с търговската фирма взе Управителният 
съвет на центъра, отговаря директорката.

се тъкмят за директорското 
кресло.

Официалната причина за 
настаналите крамоли била ед
на вест излъчена по радиото, в 
която новинарите критикували 
фирмите и организациите в 
града, които не обръщали вни
мание на чистотата в дворове
те си. В това отношение не про-

полета. Кога през историята 
майките са воювали? Никога! 
А бащите? - винаги! Следова
телно майките са супериорни 
за тази идея и заслужават да 
стоят на такъв един пиедесе- 
тал. Нека да си припомним от 
древна Гърция как съпругите 
накарали мъжете си да се съг
ласят с мира като единствено и 
най-добро за всички решение.

Тъй като град Крушевац ка
то град на мира и член на асо
циацията от 60 градове в света 
- предвестници на мира, се е 
братимил с град Стара Загора, 
такъв монумент може и трябва 
да се построи именно там, а 
негово копие да бъде повдиг
нато в Крушевац, категоричен 
е проф. Бубаня.

- Идеята беше подкрепена и 
от предишния и от сегашния 
посланик на Република Бълга
рия в Белград, а радвам се на 
подкрепата и на научните сре
ди в България и в Сърбия, 
твърди той, като показва пис
мото на експосланика проф. 
доц. Яни Милчаков.

Директорката Накева обаче доразуменията не е известно,пуснали да посочат и неред
ностите в своя двор, т.е. на смята, че журналистката я ата- понеже освен старите са се поя- 
Културния център. Директор- кува неоснователно, 
ката Накева, която смятала, че

вили и нови проблеми. Журна- 
-Никой от гражданите досе- листите си задават и въпроса 

дворното място не е причина га не ме попита дали и защо в защо с возилото, което за пот- 
за някои нередности в радиото, двора на центъра има боклук, а ребите на радиото и бъдещата 
написала възражение и поиска- мнозина недоволстват поради местна телевизия набавила 
ла то да бъде пуснато в ефира, лошата програмна схема на ра- Общинската скупщина, по раз- 
Възраженоето обаче се наме- диото и недостатъчното ин- решение на директорката раз

формиране. Много е по-добре полага прислужникът на цен-рило в редакторския кош.
- От журналистическа глед- редакторката да си гледа рабо- търа. 

на точка то не изпълняваше ни тата, отколкото да води “чуж- 
минимални условия за публи
куване. Ние бяхме дали вест, а 
директорката написала “ро
ман”, в който смесила “жаби и 
баби”. В радиото сме професи-

В.Божилов

Парадокси - Гложйе

40 ергени, а три моми!оналисти и не си позволяваме 
отстъпки, даже нито към ди
ректорката си, категорична е 
редакторката Велинова.

Без оглед че проблемът с - Как да се оженим, когато 
обезлюдяването на селата в нито една мома вече не иска да 
Босилеградско засега отмина- живее на село. Всяка си търси 
ва Гложйе, съществува реална мъж от градските среди, къде- 
опасност бялата чума да сполс- то наистина животът е по-хубав 
ти и това село. Основна причи- и по-лесен,' споделя Новица

Николов,

В. С.Б.

Ожесточена битка 

за всеки глас
ши председа

тел
младежка
та органи
зация към 
МО Глож- 

00 йе. На съ
щото мне
ние са и 
брат му 
Славчо 
Николов, 
както 
Слободан 
Занков, 
Павле Ва
силев и 

другите гложки ергени.
Те подчертават, че финансо

вия момент не им представля
ва пречка за женитбата.

- Почти всички млади гло- 
жани са дюлгери и отиват на 
печалба във вътрешността на 
Сърбия и в Черна гора и са в 
състояние да изкарват пари за 
издържка на едно семейство.

наГ;Цс
‘ V

Я ■.V. х.га от 5% от гласувалите, вече са 
намерили или все още си тър-

(От стр. 1)

Причините за това трябва да 
се търсат в недостатъчно бър
зите ефекти от транзициоинитс 
процеси, което намалява дове
рието на избирателите в поли
тическите партии и техните ли
дери, както и в политическата 
апатия и установеното мнение, 
че с изборите малко неща мо
гат да се променят.

Всички допитвания сочат, че 
отзивът ще бъде около 60 про
цента от електората, тъй като 
големият брой кандидатски 
листи предлага по-широк спек
тър за собствен избор. Не е ма
лък броят на партиите, които 
самостоятелно излизат пред 
избирателите и не говорят за 
следизбории коалиции, страху
вайки се от разпръскване на 
гласовете. Други пък партии, 
които се съмняват, че самосто
ятелно могат да прескочат пра-

ЩАшисят коалиционни партньори.
Практиката показва, чс 

обикновените мж Я .'-‘тГ,граждани
по-лесно се ориентират, кога то 
става дума за партийна листа 
(и програма), отколкото за коа
лиция. По-големият отзив съ
щевременно повишава и бари- 
ерата от 5% , което затруднява Гяожките ергени

:т
ЙЙ иш

положението на малките пар
тии и новоформирани коали
ции. Логиката на големите чие- лото има 40-ина ергени на въз- 
ла говори, че изборите е голям Раст от д° 40 години, а само 
брой кандидатски листи могат ^ моми. В Гложйе казват, чс 
да сбъркат сметките на фаво- момите масово напускали се

лото и се мъжели във вътреш
ността на Сърбия. Затова глож- 
ките ергени днес са изправени 
пред сериозен проблем, как да

на за това е, че в момента в се-

ритите. При случай повече от
пет коалиции да спечелят по 
около 4% от електората, 
най-голяма полза ще имат ра
дикалите, които съгласно Дон- си намерят мома за женитба и

да си създадат семейства, с ко
ито да останат да живеят па ба

ми.
товата система, ще присвоят 
най-много чужди гласове.

тините си огнища. П.Л.Р.В. Богоев
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България - БелгияМетена Кунева член на 

Европейската комисия България е актрактивна 

дестинация за международни 

компании
Европейският парламент одобри е 

много голямо мнозинство Меглсиа 
Купена за член па Европейската коми
сия. При гласуването па кандидатура
та й за еврокомисар тя получи одобре
нието на 583 депутати. Против гласу
ваха само 21 депутати, а 28 се въздър
жаха. П рсстоло I т следи икът 

Кралство Белгия принц Филии 
пребивава на официално посе
щение в България начело па де
легация от представители на 
белгийския бизнес и делови

на
Много съм доволен, заяви веднага

след вота комисарят по разширяване
то Оли Реч. Полученият от Меглсиа 
Кунева резултат, както и резултатът от 
гласуването за Леонард Орбап като 
комисар от Румъния, е за тях “летящ 
старт”, а за мен чудесен начин да се ка
же "Добре дошли” па България и Ру-

срсди.
Белгия винаги е разглеждала 

България като предпочитан 
партньор, каза белгийският 
престолонаследник принц Фи
лип па симпозиума 
България и Белгия - икономи
чески партньори в Европей
ския съюз", състоял се в Со
фия. Водещите представители 
па белгийските делови среди са 
убедени в развитието на бъл- теграция на България и за нав- сификацията на иивеститори- 
гарската икономика и искат да ремитата ратификация па До- те. Това е знак за доверието на 
използват потенцията па Бъл- говора ни за членство в ЕС. чуждестранните инвеститори 
гарня, добави принц Филип и Близо 783 млн. евро са бе.згии- към България, за политическа- 
уточни, чс Белгия е сред ските капита1и, вложени в ико- та стабилност, условията за 
най-активните инвеститори, за- номиката на страната в перио- бизнес и квалификацията на 
щото вярва в потенциала ма да от 1996 - 2005, което нареж- българите, е изтъкнал минис- 
икономиката ан България и Да Белгия на пето място в кла- тър-председателят. 
има доверие в способността на 
българите.

- България е благоприятно 
място за белгийските инвести
ции и с всеки изминат ден стра
ната се превръща във все

мъния в Европейския съюз, добавил той.
В Европейската комисия Меглсиа Кунева ще отговаря за за

щитата на потребителите, а Леонард Орбан - за езиковото разно
образие в ЕС.

На ГКПГ1 Калотина

България откри посолство 

в Черна гора
В понеделник в Подгорица беше открито посолство на Република 

по-атрактивна дестинация за България в Черна гора, което съвпада със ПО-годишнината от първото 
големите международни ком- установяване на дипломатически отношения между България и Черна 
пании. Това подчертал минис- гора. По този повод бе подписана съвместна декларация от черногор- 

Сергей ския външен министър Милан Рочен и заместник-министъра на вън-тър-председателят
Станишев на обяда, даден в шиите работи на България Любомир Кючуков. Българското посолство

в Подгорица е десетото дипломатическо представителство в Черна го-'чест на престолонаследника на
Белгия Негово Кралско Висо- Ра след обявяването на независимостта на репуоликата през юни.

1 мегтпп ппинп Филип Любомир Кючуков разговаря с вицепремиера и министър на евроин-
I И.С1ВО принц . теграцията Гордана Джурович и с външния министър Милан Рочен.

Премиерът е благодарил на Извън Пр0токола българският заместник-министър бе приет и от пре- 
госта за подкрепата на Белгия миера желко Щуранович, който изрази надеждата си, че България ще 
в процеса на европейската ин- помага на Черна гора по пътя й към НАТО и ЕС.

Станишев и Хъмфрис
откриват пунктовете

Габровци - като пиротчани1 фитосанитврен телите. На горните етажи в някои 
къщи е представено домашно тъ
качество, оформени са иконопис
но ателие и билкопродавннца. На 

Ако пътят ви отведе б Габрово, долните етажи пък са разположе- 
би било наиситиа глупаво да про- ни работилници на кожуха ри, но- 
пуснете да видите още една забе- жари, бакърджии, грънчари, дър- 
лежитслност. Това е Архитектур- ворезбари, каруцари, майстори на 
но-етнографският комплекс 
“Етър”, разположен недалеч от 
града, пръв и единствен в Бълга
рия музей на открито, с целого-

Винаги, когато става дума за 
стиснатост, както в живота така и 
във вицовете, хората в Сърбия го 
приписват на пиротчани. Абсо
лютно подобно нещо съществува

желязо.

"Етъра"

в България, само че там това е 
град Габрово, с който този път ще 
запознаем нашите читатели. 

Символът на Габрово - това го 
ия - е смехът.

Една от главните политики 
на ЕС е свързана с гарантира
нето на качеството на храните 
и здравето на хората. Гражда
ните на България и останалите 
страни членки на ЕС трябва да 
знаят, че консумират качестве- 

продукти. България изпъл- 
тази об-

цървули... Чужденците се уднвля- 
ват от тепавицата, воденицата.знае всеки в Българ 

Дори го наричат “столица на сме
ха”, заради уникалния габровски 
хумор, пестеливостта или по-точ
но казано - стиснатоста и наход- 
чивоста на жителите му. Едва ли 
обаче някой би могъл да разбере 
аргументите, с които хората, кои
то режат опашките на котките, за 
да не изстива стаята им докато те 
излизат, са построили нещо което 
е единствено в България - памет
ник в реката. Неколкометровата 
бронзова статуя на основателя 
града Рачо Ковача, която се изди
га върху една скала в река Янтра, 
преминаваща през града, си е 
“паднала” на мястото с два моти
ва, неоспорими са свидливите 
местни жители - да пестят жи
лищна площ и да не харчат пари 
за цветя около паметника...

Точно като за град на изключе
нията, единственият не само в 
България, но и в света (поне така 
се хвалят в Габрово - б.Т.П.) Дом 
на хумора и сатирата, може да се 
гордее с още едно нещо - първия 
на планетата монумент на гениал
ния Чарли Чаплин.

Габрово е и град на мостовете - 
чак 20 на брой. Половината от тях 
са с изключително оригинална ар
хитектура, направени от камък и

дърводелските стругове и точи
ларското колело, на което всеки 

дишно действаща експозиция. Тук сам МОже да наточи ножа си. През 
човек би могъл да попадне на лю
бопитни събития. Например ние,

атрактивния туристически сезон 
се показват на живо и домашнини през септември попаднахме на занимания като приготвяне на ка- 

Международния панаир на народ- чамак биене на масло, грухане на 
ните занаяти. В него участваха жито, приготвяне на обредни 
майстори от няколко европейски бове, боядисване с 
страни, които за четвърта поред- багрила, 
на година се състезваха в умения

ни ангажимента си в
ласт, заяви министър-предсе
дателят Сергей Станишев при 
откриването на Граничните 
спекционни пунктове на вете
ринарен и фитосанитарен кон
трол на ГКПП Калотина.

Ръководителят на Делегаци
ята на ЕК в България Майкъл 
Хъмфрис поздрави откриване
то на пунктовете и изрази под
крепата си към екипа, който ще 
работи в тях.

Ветеринарният пункт е спе
циализиран за контрол при 
внос, износ и транзит на живи 
животни,суровини и хранител- 

от животински 
- месо, мляко, риба,

хля-
естествени

ин-
В “Етъра” се правят възстанов- 

да боравят с металите. Победите- ки на народните обичаи Благове- 
грабва голямата награда щение, Лазарки, Еньова буля, Ко- 

“Сребърна хлопка” и се сдобива с 
правото на безплатна едномесеч
на изложба в “Етъра”. За наша го

ля Iна
леда...

Спомням си, че преди няколко
години придружавах една екскур
зия на ученици от Димитровград 
до тази забележи- 

зеят “Старо село от Кумровец, телност. Бая се по- ^ ^
родното място на бившия югос
лавски лидер Йосип Броз Тито!

Наскоро се навършиха 40 годи
ни от създаването на Етъра и тел но доволни и 
беше отчетен рекорден брои ту- 0т шекерджийни- 
ристи - над 10 милиона. Българи
те не са чак толкова впечатлени,

ляма изненада, специален гост на 
събитието тази година, беше му-

умориха от впе
чатленията си, но 
останаха изключи-

цата, където по
хапнаха захарно 
петле, су самки, си
миди и гевреци, 
които и сега се пе
кат в старинна 
пещ.

ни продукти
но чужденците наистина се възхи
щават на занаятчийските рабо
тилници, които автентично въз
произвеждат живота на балканци
те отпреди няколко века. На чар- 
шията занаятчиите на живо май
сторят изделията си пред посети-

произход 
консерви и др.

Граничният фитосанитарен 
ГКПП Калотина епункт на

предназначен за контрол 
растения и растителни продук

та
Т. Петров

ти.
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Парламентарни избори

Миланов е кандидат 

за депутат на СПС
Изчакват социална програма

В общественото предприя- вършила преценка на капитала
тие за експлоатация на кварц и е направила програма за при- ^ТвьпрекимшТобройнитТ’ 
“Кварц от Босилеград с не- ватизация на фирмата. Според проблеми от сформирането до 
търпение очакват реализация- изчисляванията на “Конеко”, днес банковата сметка на

фирмата никога не е била бло
кирана, а до 31.12.2003 година 
на всички заети са платени со
циалните, здравни и пенсионни 
осигуровки.

педагогическо 
- специалност начал-

Милан Миланов, учител в полувишето 
централното основно училище училище
в Босилеград, е ________
включен в канди- ^
дат-депутатската 
листа на Социалис
тическата партия 
на Сърбия за пред
стоящите парла
ментарни избори.
Член е на СПС от 
1990 година, а вече 
6 години е член на |
Общинския съвет и 
на Изпълнителния 
съвет на 00 на

та на социалната програма, за стойността 
която са кандидатствали 15 от “Кварц” възлиза на 4 милиона 
общо 17 заети. Според инфор- динара. Освен че разполага с 
мациите от Агенцията за при- два булдозера и други специа- 
ватизация, с които разполагат в лизирани машини, предприя- 
предприятието, реализацията тието има и склад за експлозив 
на програмата ще стартира в и обект за работилница в Мле- 
началото на следващата годи- коминци. 
на, когато се очаква и фирмата
да бъде включена в процеса на обществено предприятие 
приватизация. Представители ществуваот 1991 година а пре- пъ™Ща' за което го е ангажи- 
на “Кварц” вече са предостави- ди е било в състава на босилег- Рала Общинската скупщина и 
ли всички необходими доку- радското горско стопанство и обЩинската Дирекция за стро- 
менти за реализация на социал- на босненската фирма “Елек- ителн2* площи и пътища. За те- 
ната програма до агенцията и тробосна” от Яйце. Предприя- зи Работи са били ангажирани 
до министерствата на стопан- тието е експлоатирало залежи сам0 една малка част от заети_ 
ството, труда, трудоустроява- на кварца в общината, който, те’ локат° повечето са остана- 
нето и социалната политика. както сочи Стоичков, е бил с ли без Работа- Мнозина са били 

Славчо Стоичков, директор изключително качество. След ПРИНУД|НИ ла заминат на тру
довата борса, някои са излязли

на капитала на
на педагогика във 

сетне сеВраня, а 
дипломира в Педа
гогическия факултет 

Велико Търно-

'■

къснало да се занимава с ек
сплоатация на този минерал. 
Оттогава до днес се е занима-

във
во.

В двадесетгодиш
ната си професио
нална кариера е учи- 
телствувал в Долна 
Ръжана и в Босилег
рад. В момента пре
подава в единстве
ната паралелка в ос-

“Кварц” като самостоятелно вало сам0 с Реконструкция и 
прокарване на нови махленски 1Усъ-

М. Миланов

вновното училище, 
която

СПС в Босилеград.
обучението

1962 година в Дукат. Основно изцяло се провежда на майчин 
училище учи в родното си село български език. 
и в Долна Любата, а средно в 
Босилеград и Враня. Завършва

Миланов е роден
на фирмата, казва, че преди ня- разпадането на СФРЮ обаче 
колко месеца са ангажирали прекъсва и сътрудничеството с 
белградската агенция “Коне- босненската фирма. Сформи- 
ко”, която покрай изготвянето рано е самостоятелно пред
на социалната програма е из- приятие “Кварц”, което е пре-

в пенсия, така че от някогашни
те над 40 работници във фир
мата са останали само 17 души.

П.Л.Р.
П.Л.Р.

Продължава изграждането 

на пътя Рибарци - 
Караманица

Райчидовци

Уреждат долината
За подготвителни работи републиканското 
правителство е осигурило 12 милиона динара

лото от двете страни на моста на дължина от около 
300 метара, докато останалата част ще построи ди
рекцията. Широчината на кея ще бъде от 60 санти
метра до над 1 метар.

До момента Дирекцията за строителни площи и 
пътища е поставила бетонните канавки за кея от Ла- 
лош към центъра на селото на дължина от над 100 
метра. В дирекцията изтъкват, че работите ще про
дължат докато позволи времето, ще бъдат възстано
вени през пролетта следващата година, когато е пла
нирано да приключи и реализацията на проекта.

Едновременно с изграждането на кея, тези дни бя
ха асфалтирани 210 метра от трасето към църквата с 
широчина от 3 метара, а са асфалтирани и няколко 
отсечки в този квартал.

Кметът Владимир Захариев изтъква, че сложената 
асфалтова настилка струва 1,2 милиона динара, кои
то изцяло е подсигурило правителството на Сърбия.

- С изграждането на кея и с асфалтирането на пътя 
до църквата ще бъде решен дългогодишният проб
лем със замърсената вода и калния път, който обре
меняваше жителите в този квартал на Райчиловци, 
подчерта Страшко Апостолов, директор на дирекци
ята.

След асфалтирането на отсеч- скалите, което до голяма степен 
ката от Рибарци до Бранковци на усложнява работата на екипите на 
регионалния път Рибарци - Кара- вранското предприятие за пътища, 
маница с дължина от около 4 кило
метра, в ход са землените работи и на пътищата в Босилеградско ще 
подготовките за асфалтиране на продължи и през следващата годи 
отсечката от Бранковци към Бис- на. Той изтъкна, че правителство 
тър с дължина от 3 км. Кметът то вече е осигурило 800 хиляди ев 
Владимир Захариев казва, че за те- ро за слагане на трети слой асфал 
зи подготвителни работи републи- това настилка на отсечката Рибар 
канското правителство е осигури- ци-Райчиловци с дължина от 12 
ло 12 милиона динара и подчерта- километра. В плана на общинско 
ва, че от републиканската хазна са то ръководство за следващата го 
осигурени още 30 милиона динара дина ще бъде включено и продъл 
за асфалтирането, планирано за жаване на асфалтирането на реги

оналния път Рибарци - Карамани 
Широчината на пътното платно ца, както и слагане на асфалтова 

ще бъде най-малко 6 метра, което настилка на една част на регионал 
е в съгласие с европейските стан- ния път Босилеград - Горна Люба 
дарти, а в някои завои и повече. За та. 
целта на много места са минирани

Кметът казва, че асфалтирането

Асфалтова настилка в Селската долина

Провеждат се работи върху уреждането на Селска
та долина в Райчиловци от махала Лалош до църква
та “Св. Възнесение” с дължина от около 1100 метра. 
Планирано е да бъде изграден кей, който да започва в 
Лалош, да минава под регионалния път към Рибарци 
и да продължава до църквата в полето. В плана е 
включено и асфалтиране на трасето от регионалния 
път до църквата, което върви паралелно с долината.

Кея съвместно ще строят общинската Дирекция за 
строителни площи и пътища и предприятието “Сър- 
бияводи”. Тази фирма ще уреди кея в центъра на се-

пролетта следващата година.

П.Л.Р.П.Л.Р.

Архимандрит Сионий,
ректор на Софийската духовна семинария, в Босилеград

Ние сме чада на БалканитеI

архимандрит Сионий, ректор на Со- след завършено основно училище и Украйна и Румъния, както и двама уче- 
фийската духовна семинария “Свети продължава 5 години. Във втория курс ници от Царибродско.

Духовникът подчерта, че правосла- 
вършили средно образование и той вието не ни учи на национализъм и на 

Той посочи, че двамата босилеград- продължава две години. Младежите от разделение между хората, а напротив 
ски свещеници, отец Йоан и отец Ми- български произход от Сърбия, които проповядва, че всички ние сме един не- 
хаил, са завършили Духовната семина- са заинтересовани да се запишат в се- бесен, от Бога избран народ, хора, кои- 
рия в София, а след това са ръкополо- минария га, най-напред трябва да по- то живеят по пътя на спасението и при- 
жени от владиката на Вранската спар- лучат писмо от местните свещеници, с зовават неговото име за тях и за цялата 
хия Пахомий и в момента са свещени- което те да ги благословят да учат в ду- църква.
ци в Босилеградско. ховната школа. " Рано или късно границите между

- Ние имаме голямо желание да пот- Архимандритът Сионий казва, че ще нашите две държави постепенно ще из- 
помогием местните българи да имат предложи на Патриаршията в София чезнат, какъвто е случаят с Германия и

да изпрати покани до българските об- Франция, които са били столетни неп-

Иван Рилски”, при неотдавнашното си могат да се запишат онези, които са за- 
посещение в Босилеград.-V Г ч&

Лч> ч1в * шг ■
I1. /• и*

свещеници от своя род, които да про
повядват вярата на техния разбираем щности в Сърбия за ученици и студен- риятели, както и между други европей- 
език, сочи архимандрит Сионий. Све- ти, които искат да се учат в софийските ски държави. Какво остава за нас, кои- 

- Използвайки благоприятния кли- щенйците от български произход тук духовни училища. то сме православни братя и братя по
мъг от добрите отношения между са едно много добро свързващо благо- - Нашата семинария може да поеме една кръв!? Ние сме славяни, правос- 

I Сръбската и Българската църкава, датно звеНо между двете църкви, пояс- всички разходи за тяхното обучение, лавни и сме чада на Балканите, конста- 
през последните години изрядно се по- „и т0(,. общежитие и храна, както и да им под- тира архимандрит Сионий.

| добриха и отношенията между гранич- Софийската духовна семинария има сигури стипендии. В момента имаме
ните епархии, каза пред нашия вестник две схеПени на образование. Първата е много българчета от Македония,

П.Л.Р.
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На кандидатската листа на 
ДСС-НС -д-р Воислав Кощуница

Банович на 20-о Палалич и Иоцичв Димитровгра

Предизборни дейности на ДСС - НС

IМЯСТО п
II рамките па предизборната кампания за парламентарните всички, които завършат Полу- 

избори в Димитровград преби- висшето бизнес училище в Ди- 
ваваха Йован Палалич, предсе- митровград. 
дател на Изпълнителния съвет

Един от лидерите на димит
ровградската организация на 
ДСС Донка Банович най-веро
ятно ще бъде депутат и в новия 
състав на парламента на Сър
бия, тъй като на листата на кан
дидат-депутатите ДСС-НС-д-р 
Воислав Кощуница нейното 
име е на 20-то място.

Донка Банович е родена през 
1963 година в черногорския 
град Бнйело поле. Професор е 
по английски език и литература 
в димитровградската гимназия 
“Св. св. Кирил и Методий”.
През изминалите няколко го
дини бе народен представител 
в Скупщината на Сърбия от 
Димитровградска община и бе 
начело на скупщинскня Съвет 
за просвета. Най-заслужилата е 
личност за откриването на кло- ^
лищеоткХТдимитровград Д°НКа Банович- Йошш Палалич и Бранно Йоцич 
преди няколко години.

От изказването на Бранко 
на ДСС, Бранко Йоцич, дирек- Йоцич присъстващите разбра- 
тор на Дирекцията за пътища на ха, че на Димитровградско 
Сърбия и подпредседател на предстои хубаво бъдеще, тъй 
Нова Сърбия, и Зоран Николич, като републиката ще отдели 
член на ИС и народен прелета- средства за изграждане на сто- 
витсл от Шабац. В клона на По- ково-транспортен център на 
лувисшето бизнес училище в граничния преход “Градина”, 
Димитровград, което занятията след това за изграждане на ски- 
си провежда в помещенията на писти и туристически обекти на 
местната гимназия, Палалич и Стара планина, за инвестиране 
Йоцич се обърнаха към насъб- в газопровода, който ще минава 
ралите се членове и симпати- през територията на общината 
занти на ДСС и НС, като споде- и други цели. 
лиха, че коалицията в бъдеще Придружавани от лидерите 
ще обърне особено внимание на димитровградската органи- 
върху развитието на общините в зация на ДСС, Донка Банович и 
Южната и Югоизточната част Синиша Ранджелов, гостите по
па Сърбия. Палалич изтъкна, че сетиха димитровградския клон 
Сърбия се нуждае от млади ме- на Електроразпределитното и 
ниджъри и добави, че в скоро граничния преход “Градина”, 
бъдеще работа ще се намери заБ. Д. Б.Д.

Трибуна на ОО на ПСС
Лошите пътища 

измъчват 

градинчани
Представени

кандидат-депутатите
Славица Пейчева е родена промишленост в Ниш, фарма- 

проведена трибуна на ОО на през 1955 година в Димитров- цевтичната компания “Здрав- 
ПСС, на която бяха представе- град. Работи в Здравния цен- ле” от Лесковац и редица други, 
ни няколко кандидати за депу- тър в Пирот, където е шеф за Милошевич каза, че лидерът на 
тати на партията. В канди- общи юридически и кадрови ПСС Боголюб Карич не е първи

на кандидат-депутатската лис- 
На трибуната се представиха та на партията поради факта, че

Тези дни в Димитровград бе В крайграничното село Гра- тези пътища едва ли вече може 
динье няколко местни пътища да се премине с трактор и хора- 
са в окаяно състояние и това та са принудени да засягат сел- 
много измъчва селяните. По скостопански площи на частни 
думите на кмета на селото Три- собственици, което предизвик- 
фун Димитров най-важно е да ва разпри, 
се ремонтира участъкът от Димитров и сътрудниците 
местността Зайеднице до хъл- му полагат усилия пътищата да 
ма Котелево с дължина 100 м, се ремонтират възможно 
след това от страничния път по-скоро. Неотдавна по темата 
Димитровград-Бачево (този, те говориха с представители 
който минава през Къндина ба- на местното самоуправление. В 
ра) от Ивкови воденици до “общината” изтъкнали, че мо- 
моста в Бачево с дължина око- гат да се погрижат за механиза- 
ло 4 километра, както и на цнята, докато градинчани се 
участъка от пътя Градинье-Ба- съгласили да съберат пари за 
чево, от последната къща в горивото. След проведените 
Градинье от Изток до първите работи по електрифициране на 
къщи в Долно Бачево с дължи- жп линията в селото са склади- 
на от около 200 м. Кметът каза, рани около 3000 мЗ чакъл за 
че в определени участъци от настиляне на пътищата. Б. Д.

дат-депутатската листа на ПСС въпроси.
са и двама димитровградчани - 
Милча Марков и Славица Пей- и кандидат-депутатите Зоран компетентни органи не са му 

Марков е роден през 1953 Ценич от Пирот и Сандра Ми- дали удостоверение за место-чева.
година в с. Грапа. Работил е в ленкович от Белград. В изказва- жителство, без който документ 
предприятието “Пекара”, а от нето пред членовете и симпати- 
края на 80-те години се захваща зантите на ПСС подпредседа- дидатира. Милошевич възтор-

ИО на партията Дра- жено цитира думите на Карич, 
Милошевич обвини прави- изречени, след като избягал от

не е било възможно да се кан-

с частен бизнес и открива фир- телят на
мата Ю-шоп, която се занима- ган 
ва с различни дейности - търго- телствата на д-р Воислав Ко- Сърбия: Това, което сториха 
вия, гостилничарство и пр. По- щуница и покойния д-р Зоран на мен може би ще мога да им

Джинджич в разпродажба на простя, но няма да им простя 
стълбовете на сръбската ико- това,което сториха на Сърбия”.

настоящем е представител на 
застрахователното дружество 
“Таково” в Димитровград. Б. Д.номика, каквито са тютюневата

Продължава изграждането на канализацията в с. Желюша

Завършени 80 процента от работите
* Най-късно до Нова година ще бъде пусната във функция досега построената мрежа

Цолев каза, че за играждане-Изграждането на канализацията в нето на канализацията върви добре. Сумата 
най-голямото димитровградско село Же- от 25 хиляди динара всяко домакинствато то на канализацията досега са 
люша продължава. Придружаван от кмета може да плати на 25 месечни вноски. Меж- изразходвани около 45 милио
на Димитровградска община Веселин Ве- дувременно още няколко домакинства са на динара. Местната общност е 
личков тези дни селото посети Драган Ми- изразили желание да се привържат, но цена- събрала и на комуналното 
саилович от Министерството на селското та за допълнителното свързване още не е предприятие досега е пренесла 

г около 13 милиона динара.
Останалите средства са прис
тигнали от “Комуналац”, бюд-
жета на общината и от репуб- к Величков и Драган Мнсаиловичликанския бюджет. исличлиии^

Кметът на селото оповести, по време на обиколката в уКслю *

стопанство, гоРското и водното дело на определена.

достави кметът на с. Желюша Васил Цолев ^ проект за изграждане „а во-
80 на сто от работите са завършени. От 490 допроводна система за Желюша, Бе- 
домакинства в селото 325 са подали искове леш ц Лукавица. Проектът между 
да се привържат на канализацията. Най-къс- другото подразбира изграждане 
но до Нова година ще бъде пусната във фун- резервоар, който ще побира 500 мЗ во- 
кция досега построената мрежа. През след- да и подменяне на старата и до голя- 
вашата година предстои да бъде доизграде- ма степен пропадналала водопроводна 
на в още няколко улички. мрежа.

Събирането на средствата за привързва-

па нов

места. Б. Л-боклука, а собствениците са длъжни да вни
мават да не развалят кошовете, в противен
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Парламентарни избори 2007 Звонска баня От албума на наш читател

Чедомир Йованович 

в Сурдулица
а

нчака гости
След ремонта през отминалото 

лято хотел “Мир” в Звонска баня 
напълно е готов да посрещне пър
вите си гости в нова обстановка. 
Предприемачът Раде Здравкович 
от Пирот се нае с ремонта, след ка
то тази пролет взе под наем хотела 
от гостилничарско-туристическа- 
та организация
“Сърбия”. Той най-напред направи 
ремонт на откритите басейни и на 
външните стълби до тях, а през ав
густ и на помещенията в хотела. 
Голямата зала на ресторанта е 
оборудена луксозно, докато мал
ката е превърната в барче. Напра
вен е генерален ремонт и на парно
то отопление, така че гостите мо
гат да се чувстват съвсем уютно и 
приятно. На една от стените в рес
торанта е направена прекрасна 
мозайка от старопланински цвет
ни камъни.

Първите по-големи организи
рани групи гости в хотел “Мир” в 
Звонска баня се очакват през ново
годишните празници.

В рамките на предизборната бъдат интересите и потребнос- 
си кампания в Южна Сърбия, тите на гражданите, 
лидерът на Либерално-демок
ратическата партия (ЛДП) Че- която се предвожда от него, ще 
домир Йованович и носител на бъде най-голямата изненада на 
кандидатската листа на коали- предстоящите избори в Сър- 
цията ЛДП-ГСС-СДУ-ЛСДВ бия, защото не само ще прео- 
посети Сурдулица. На централ- долее ценза, но и ще играе важ
ния градски площад автобусът на роля в бъдещия парламент 
на коалицията бе посрещнат от на страната, 
двадесетина членове и симпа
тизанти.

Критикувайки дейността на 
правителството на Сърбия коалиция има сигурни 7% от 
през изминалите три години, гласоподавателите в Белград и 
Йованович подчерта, че в Сър- около 17% във Войводина. 
бия трябва да се промени всич
ко и то така, че във фокуса да

Й. Миланов
Без оглед с каква работа са се занимавали царибродчани, 

през първата половина на миналия век в своето бедно градче те 
не са могли да се препитават само от професията си. Затова 
по-голяма част от населението допълнително са се занимава
ли със земеделие. Особено хората от махалите “Строшена чеш
ма”, “Чуй петъл” и “Йовшина махала”. Някои от тях в определе
ни моменти така са се и обличали — полуградски. Освен бенев- 
реците, белите ризи, елеците, червените пояси, те вместо джа- 
мадан (стара горна дреха) са обличали съвременни сака, с обе
зателни бели кърпички в горните джобчета, а вместо опинци - 
черни кожени обувки.

На снимката първият седнал отляво е Ристо, известен ца- 
рибродски бръснар — берберин, който, освен че се е занимавал 
със занаята си, е обработвал наследения от баща си имот. Вто
рият до него е Колча Углярев, рабаджия, който също така до 
края на своя живот е обработвал имота си. Той е бил един от 
най-работливите и напредничави земеделци в града. Правос
тоящи са: с цигарата Киро Муин и Стоянча, брат на Ванко про
давача.

Разбира се, че по онова време те предимно са се обличали по 
градски, защото се касае за царибродчани—кореняци от семей
ствата на Вълкареви и Угляреви.

Снимката е от семейния албум на Саша Костов, внук на Ристо 
берберина.

Той посочи, че коалицията,
Ясенов дед

Нов път
Жителите на ясеновделската 

махала Сурланица, разположена в 
полите на планина Ветрен, 
най-сетне получиха качествена 
пътна връзка с центъра на селото. 
Благодарение на хубавото време 
тази есен и на паричната помощ от 
общината, горският път от Ветрен- 
ско езеро до махалата, с дължина 
от около два километра, беше ре
монтиран и разширен, а тези дни 
се слага чакълена настилка. Хора
та в шестте домакинства в махала
та са доволни от стореното и спо
койно чакат настъпващата зима и 
снеговалежите, които досега на
пълно ги откъсваха от околните се
лища.

Говорейки по вълните на Ра- 
джзГолд в Сурдулица,

Йованович каза, че неговата

В. С.Б.

През фотообектиба

С Папата до 

Истанбул и назад
Й.М. А.Т.

Съдба

Лужнишка пушалня в АвстралияТези интересно облечени млади хора с велосипеди и сравнително 
малко багаж миналия четвъртък привлякоха вниманието на димит- 
ровградчани.

По големия дървен кръст се вижда, че става дума за вярващи. Ко- 
гато посещението на Папата Бенедикт 16 в Турция било уточнено, 
двамата поляци тръгнали с колела от Полша, за да се намерят и те в 
Истанбул по същото време. Така и станало и сега се връщат назад. 
Но вероятно им е дотегнало въртенето на педалите и затова от Ди
митровград търсеха връзка как с рейс да стигнат до Мостар. Както 
поясниха оттам ще пътуват до Сплит, а после до Рим, откъдето ще си 
заминат за Полша.

Макар на външен вид “злогледни”, оказаха се много приказливи и 
весели и с удоволствие застанаха пред фотоапарата.

Лужничанинът Томислав Николич е 
роден в село Кърнино и до началото на 
конфликта, довел до срива на СФРЮ, бе 
военнослужещ в град Мостар. За да спа
си етнически смесеното си семейство, 
отказва да участва в националистически
те схватки в началото на 90-те години на 
миналия век и през Италия се озовава на 
петия континент - Австралия. Николич 
не се срамува дори от най-тежката физи
ческа работа, която му била предлагана, 
за да подсигури издръжка за семейство
то си. Така се запознал с много хора 
преселници от бивша Югославия. Тъй 
като лужничаии са добри майсто
ри-строители, Томислав започнал да 
строи пушални за месо. Такива обекти, 
както и пушените в тях сухомесиа ги про
дукти се харесали и на съседите на на- 
шинци в Австралия, така че Николич 
станал най-търсеният майстор за пушал
ни на петия континент.

Позамогнал, той изградил и традици
онна сръбска скара в двора на семейната 
си къща в Австралия, в която се гощава

А.Т.

V
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аV -V> .»! с приятели и съседи.
Преди няколко години Томислав Ни

колич с приятелите си от Австралия бе
ше събрал пари за купуването на първия 
компютър, дарен на редакцията на 
“Лужничке новине”.

I /

д.с.ш
Двамата иоклоници от Полша
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От 11 до 15 декември в Ниш София

Семинар за журналисти Коледен панаир 

на книгатаДнес в Ниш приключи пет- На колегите журналисти, пре- чсски опит говори Дон Норт от 
дневният семинар, посветен на димно от малцинствени медии САЩ, 
медните в многонационалните и Източна и Югоизточна Сър- 
области с различни култури, бия, за богатия си журиалисти-

Норт е бил репортер и до
писник на повече вестници, 
списания 
(Г9с№шсск,
ЧУазМп^оп Т|шся, ДПС, N130) 
от Виетнам, Афганистан, Ел 
Салвадор, Босна, Ирак... През 
1976 година на филмовия фес
тивал в Ню Йорк за докумен
талния си филм “Времето на 
чакали: Карлосова следа” Дон 
Норт е награден със златен ме
дал.

С юзчета с вино и надпис върху морандумът предвижда съвмес 
тях “Долу ДДС върху книгата” и тни дейности за увържяаване н- 
класическа музика на живо бяха принципите на ООН за правото и■ 
посрещнати гостите при открива- децата на достъп до творчески и 
пето на Коледния панаир на книга- културен живот. Церемонията се 
та в София. Официалната церемо- състоя в I (ДК, в рамките на Панаи- 
ния започна със стихотворение на ра на книгата. Да подпишат мемо- 
постесата Мирела Иванова, пред- рандума са поканени главни ре- 
ставено от актрисата Йоана Буков- дактори на печатни издания, ди
ска. Свои творби на откриването ректори на информационни аген- 
четоха и други български автори, ции, радиа и телевизии, Мемораи- 
сред които Теодора Димова, Сил- дума с министерствата на култура- 
вия Чолсва, Тома Марков, Бойко та и на образованието и асоциация 
Ламбовски, Емил Андреев. "Българска книга” подписаха три-

и телевизии
ВоМон 01оЬс,

I) рамките на груповите за- 
наятия журналисти от Ниш, 
Пирот, Враня, Нови пазар, Нс- 
готин и Прсшсво имаха въз
можност да видят някои от ре
портажите на американския си 
колега, но и па него да предста
вят свои трудове.

С подкрепа на посолството 
на Съединените американски 
щати в Белград семинара орга
низира Медиа център Ниш.

М.Т.

Журналистът и продуцент Дон Нортън и 
преводачката Ивана Караджич

Димитровград На 18-то 
биенале на 
хумора и 
сатирата 
„Габрово 2007"

Прекрасен концерт
В малкия салон на Димитров- За умението на Деян и Асен е 

градския Център за култура ми- излишно да се говори. Те не ед- 
уикенд концерт изнесе нократно са се изявявали на ди- 

групата “Лига на изключителни- митровградската сцена. Коко- 
те джентълмени”, в чийто със- лански е студент в Музикалната 
тав са димитровградските мла- академия в Ниш и в триото сви- 
дежи Деян Христов и Асен Ве- ри на акордеон. Деян и Асен са 
личков и приятелят им от Ниш братовчеди и добри студенти по

Дискусионен форум “Бялото ка- найсет медии, сред които БТА, 
напе” ще бъде новото културно БНТ, БиТиВи, вестниците “Труд“, 
пространство в рамките на панаи- Капитал", “Дума”, “Сега”... Доку- 
ра, който ще продължи до 17 де- ментът е отворен и към него могат 
кември. На новото място ще се 
срещат политици, журналисти и 
писатели, които ще поставят въп
роси от значение за българската 
книга и литературата днес.

Вицепремиерът и министър на 
образованието и науката Даниел изДаването на първата ново- 
Вълчев и министърът на културата българска печатна книга “Не- 
Стефан Данаилов подписаха ме- делник” от Софроний Врачан- 
морандум за съгласувана инфор- ски, с най-новата си продукция 
мационна политика за популяри- се представи и Издателство 
зиране на книгата и четенето. Ме- “Братство”.

налия

Покана и 

за Перо
да се присъединят всички нацио
нални и регионални медии.

На тазгодишния Коледен 
панаир на книгата в София, 
посветен на 200-годишнината

От 19 май до 30 септември 
2007 година в гр. Габрово в 
България ще се проведе 18-то 
поредно Международно бие
нале на хумора и сатирата 
изкуствата под название “Габ
рово 2007”.

Покана да участва със свои 
творби получи и известният 
димитровградски 
рист Перица Илиев, който и 
досега се е представял в ме
роприятието. Мотото на бие- 
налето е "Светът е оцелял, за- 
щото се е смял”, а срокът за 
изпращане на творбите е 1 
март 2007 г.

Освен в Габрово, Перо е по
канен да участва и на фестива
ла на карикатурата “Сатири- 
кон” в полския град Легница, 
също през 2007 година.

в

В Градската галерия 6 Димитровград

Изложба на 

самодейците
карикату-

Следващия петък в Градската галерия в Димитровград ще бъде от
крита изложба от картини на димитровградските художници-любители. 
Това ще бъде единадесетата поредна изложба на самодейците 
тния храм на изобразителното изкуство. На стените ще се намерят ня
колко десетки творби, предимно платна, на 20-ина автори.

Сдружението на самодейните художници в Димитровград е сформи
рано през 1996 година. Новият председател Новица Алексов има амби
цията сдружението след дълга пауза отново да започне да организира 
изложби във вътрешността на Сърбия и в България. Б. Д.

Александър Коколански. Музи- медицина в Ниш. Преди около 
кантите изпълниха десетки из- една година с група свои прияте

ли от Ниш и Димитровград съ-

мес-

вестни предимно рок и поп ком
позиции на домашни и чуждее- що изнесоха концерт в родния 
транни групи и солови изпълни- си град. Л.Т.

Б. Д.тели.

В организация на Народната^библиотека в Димитровград

Представен сборник на творби \ 11 
на Вукуца Стоименова

библиотека сата Весна Симич, много от чай и пр. предимно от боси-Народната
“Детко Петров” в Димитров- представените стихове в кни- леградския край, където е

въз основа родена. Била е преподава-град представи миналия пе- гата са написани
книгата-зборник на пое- на истински събития от жи- тел по сръбски език и лите- 

тесата от босилеградско Ву- вота на поетесата или на тези ратура и постоянен сътруд- 
кица Стоименова (1935-1998). около нея. ник в списание “Мост” и на
Книгата е озаглавена “Избра- Вукица Стоименова освен много други литературни 
но” и съдържа различни с любовната си поезия е из- списания, 
творби на Стоименова. Както вестна и със събиране на на- Книгата “Избрано” е из- 
изтъкна дъщерята на поете- родни песни, предания, оби- дадена в София.

тък

н Елизабет,. ГеоргиевасА.Т. Весна, дъщерята па Вукица
участнички в промоцията
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Светла страница от националната ни история

България - пазител на 

източната порта на Европа Живот, разкрасен 

с празненства*През VIII Век Константинопол е обсаден от 80 000 арабски Воини и падение
то му е Въпрос на Време. С наВрелтнната си намеса българският хан Тервел 
обръща хода на сражението и постаВя арабските войски В капан.

С последните стъпки на България по пътя й 
към пълноправно членство в Европейския съюз 
все повече се коментират бъдещите отговор
ности, които трябва да поеме наред с очаквани
те блага. Западът неведнъж напомни тежката за
дача, която очаква България след влизането й в 
ЕС, а именно - тя да стане външна граница на 
Обединена Европа.

Не за първи път географското положение на 
родината ни обуславя нейната значимост като 
първостепенен геополитически фактор. Бълга
рия от векове изпълнява ролята на граница меж
ду два свята, живеещи в конфликт, и макар хо
дът на времето и човешкото развитие да са спо
могнали за успокояването на враждите, опас
ността е актуална и днес. Различията в идеите, 
породени от две силно противоположни рели
гии, са довели до не един сблъсък на европей
ския и арабския свят.

Не повече от един кратък исторически прег
лед е необходимо, за да си припомним, че Бъл
гария е утвърдила способността си да защитава 
пределите на континента и от векове е била в по
зицията на граничен пост, разделящ и охраня
ващ Европа от арабския свят. Доказателствата 
са заложени в едновременно героичната и тра
гична памет на българския народ.

През 716 година, по-малко от столетие след 
появата на ислямската религия, Арабският ха- 
лифат е на път да осъществи завета на пророка 
Мохамед за налагане на новата вяра с “огън и 
меч” в тогавашния свят. След като успешно зав
ладяват Близкия Изток, Северна Африка и Мала 
Азия, арабските войски почти едновременно 
нахлуват в Европа през двете й порти - Гибрал
тар и Босфор. Метафората е еднозначна: двете 
крайни точки на европейския континент имат 
жизненоважно значение за народите в него. На 
Източната порта стражата издъхва - Констан
тинопол е обсаден от над 80 000 арабски воини и 
падането му е въпрос на време. И тук, каюто пи
ше Васил Гюзелев, е моментът за

"триумфалното влизане на България в 
европейската история".
Разбирайки, че поражението на византийците и 
превземането на столицата им ще изправи на
рода му пред изключително опасен враг, хан 
Тервел решава да не остава безучастен в защи
тата на града. С навременната си намеса той об
ръща хода на сражението и поставя арабските 
войски в капан. Стълкновението между българи 
и араби е намерило отражение в значителен 
брой византийски, западни и източни извори.
Макар и да се различават в детайли, всички са 
единодушни, че през 718 г. арабите претърпял и

Макар че нямали черква, драгобитчани 
празнували много празници, а на Света 
Пресвета носели литии.

Гергьовден (Джурджовден) празнували в двора на учили
щето в центъра на селото, където се намирал Гергьовският 
кръст. Всяко семейство изнасяло печено агне - “Джурджил на 
кърс”, прясно сирене, кисело^ мляко, колач и други ястия. 
Идвал поп от манастира “Св. Йоан Богослов ’ с един или два
ма прислужници. Попът освещавал яденето, вземал по една 
плешка от всяко агне и неговите прислужници (клисари) ги 
слагали в конски дисаги. След това селяните пиели, ядели и се 
веселили. Попът обикновено закъснявал и това много дразни
ло хората, особено децата, понеже рано огладнявали, а не сме
ели да ядат от некаденото агне. Затова по-заможните дома
кинства колели по две агнета - едното за светеца, а другото за 
децата и ония, които оставали вкъщи. Тъй като семейните зад
руги се уголемили и имали много деца, драговитчани предло
жили на попа да освещава и реже колача за пари, а да не взема 
по плешка от агнетата. Попът не се съгласил, пийнали селяни

нечувано поражение от българите. Събитието е 
описано красноречиво в “Хроника” на Михаил 
Сирийски: “Българите нападали арабите и ги 
посичали. Тези последните (арабите) повече се 
бояли от българите, отколкото от обсадените 
ромеи.” От този извор не остават съмнения за 
ролята на Тервел в разбиването на арабите.

След обсадата на Константинопол и нейното 
пробиване, с мюсюлманската инвазия през Бос
фора е свършено, поне за няколко столетия. За
падната порта обаче зее широко отворена и ара
бите нахлуват през Гибралтар. За кратко време 
достигат до Южна Франция и са спрени от Карл 
Мертел при Поатие чак през 732 год., но Испа
ния ще остане под мюсюлманска власт още се
дем века.

През Средновековието в Европа няма съмне
ние, че

спасителите са българите и хан Тервел.
Проучване на Божидар Димитров ни осведомя
ва за съществуването на стотици произведения - 
романи, драми, поеми, посветени на Тервел. 
Последната известна е от 1648 год., когато ита
лианският хуманист Франческо Брачолини на
писва 500 поетични страници за “Тервелио - 
вожда на българите”, приписвайки му и други 
героични дела на други български ханове. 
Изхождайки от засвидетелстваната благодар
ност, можем да стигнем до извода, че европейци 
съвсем съзнателно приемат България за свой 
защитник на югоизток. Неколкостотин години 
по-късно те отново ще гледат към Тервеловите 
наследници със същата надежда. Османската 
инвазия през същата тази Източна порта ще зас
траши Европа дори повече, отколкото през VIII 
век. А когато отслабената българска държава не 
успява да се изправи срещу заплахата със сила
та на хан Тервел - спасителя на Европа, сянката 
на ятагана ще падне над Балканите и ще достиг
не сърцето на континента - Виена. Тогава запад
ните кралства, притиснати от две страни от вра
жеския свят на полумесеца, отново ще оценят 
ролята на пазителя на Източната порта.

От тогава до днес името на България избеля
ва през вековете на робство - териториално и 
морално и нищо чудно, че днес тя е страна с ве
лико минало и невесело настояще. Затова сега 
се примиряваме и подкрепяме интересите на за
падните страни, само и само да станем част от 
Европа, макар че сме такива още от VIII век. А е 
нужно да напомним на Стария континент приз
нанието, извоювано от мечовете на Тервел и не
говите конници и да съхраним славата, спечеле
на при защитата на европейската граница.

//. Минков

го натупали и оттогава хората празнували празника у дома си. 
По-късно някои върли комунисти извадили кръста и го хвър
лили в училищния клозет?!? Сега гергьовденското празнен
ство живее само в спомена на хората.

На Гер
гьовден 
рано сут
ринта мла
дите от се
лото оти
вали в мес
тността 
Криви бор 
срещу поя- 
тата на За
ра Соко
лов от Ма- 
теинци да 
берат цве
тя. Там се 
събирали и 
моми и ер
гени от съ
седните се
ла Скърве- 
ница, 
Искровци 
и Врабча. 
Всички за
едно бере
ли цветя, 
играели 
хора, пеели 
песни и се 
радвали на 
пролетта, 
младостта 
и живота.

На една 
полянка в

местността Позарище, стотина метра над училището, драго
витчани празнували Мистровдеп, а по-късно и Света Пресве
та, когато правели процесии - “носели литии” и обикаляли 
част от селото. Процесията била оглавявана от поп, след кого
то вървели младежи с икона и знамена, след тях други момче
та и момичета - всички облечени в пъстри народни носии. Ми
навали през Поляне и Йолинци, излизали на Църквище, спус
кали се в Конярпик и пак излизали на Позарище. Попът четял 
за “здравйе и берикьет”, а младежта пеела. При миросаните 
дървета в Църквище спирали, попът четял молитва, а присъс
тващите палели свещи и се кръстели. На събора на Пресвета и 
Мистровдеп в Позарище идвали и хора от съседните и по-да
лечни села. Свирели по няколко оркестъра, виели се по някол
ко хора, правени са дребни търговии...

Драговитчани празнували Света Петка край останките от 
едноименната черква в Църквище, под махала Вър, към маха
ла Метилявица.

Свети Никола е празнуван до едиа миросана круша в Мако- 
вац, а Димитровден на Кръст, край кръста до къщата на Владо 
Миков от рода Матеинци в махала Конярник. Някои казват, че 
там е празнувана и Света Богородица, но други отричат това.

- Продължава -

Оброчният кръст "Света Петка"

Проект на Хелзинкския комитет за българите в Сърбия

Допълнено издание за 

духовните ни светилища
В рамките на проекта “Доку- вета и каменоделството в Цариб- не само в Царибродско, но и в Пи- 

ментационен център на българите род, Трън, Драгоман и Годеч. Ще ротско, както и в днешна Западна 
& Сърбия” Хелзинкският комитет бъдат посочени и най-извсстнитс България. Понятието Славинска 
^а защита правата и свободите на светилища и свещени дървета в архитектурна школа е установил 
българите в Сърбия наскоро щс Босилеградския край. Този път ав- българският ^професор Николай 
публикува допълнено издание на торката вместо района на Кюстен- Тулсшков, който е изследвал дело- 
книгата-указател “Духовните свс- дил е включила района на град то на височките строители на 
тилища в Западните покрайнини” Своге и двата тамошни манастира християнски храмове, 
на авторката Здснка Тодорова. В - “Седемте престола” и Черепиш- В допълненото издание на кни- 
произведението, което е редакти- кия манастир. гата “Духовните светилища в За-
Рал именитият български историк Новото издание говори и за зна- ладиите покрайнини” нови ще бъ- 
Проф. д-р Божидар Димитров, То- чението на Славинската архитек- дат и илюстрациите на оброчни 
Дорова говори за духовната бли- турна школа, т.е. за майсторския кръстове от Димитровградско на 
■*ост между църквите, манастири- почерк на група строители от 18 и художника Никола Денков.
Тс< параклисите, оброчиите кръс- 19 век от района на Висок, които са 
т°ве, килийните училища, оброци- оставили своя отпечатък върху рс- 
Те- камбанариите, свещените дър- дица известни църкви и манастири

Б. Д. Цветно Иванов



СпориI,
АК „Младост" от Босилеград избра 
най-успешните си състезатели 
през 2006 година____

10 В .. Ъ дбкЬМЩЬй дОбЬ________ _

Голям успех на сръбския плувец Милорад Чавич
вееш

И златен, и сребърен Сандра Йорданова 

и Милиян Гогов 

най-добри
*Чавич е първият златен медалист в иидивидуилиите спортове, 
откакто Сърбия стана самостоятелна държапп.

Сръбският плувец Мило
рад Чавич постигна изклю
чителен успех на Европей
ското първенство по плува
не в 25-метрови басейни в 
Хелзинки (Финландия).
След като миналия петък 
спечели сребърен медал на 
50 м свободен стил, в събо
та Чавич се закичи с 
най-блестящото отличие 
след победата си на 100 м 
бътерфлай.

Със спортния си подвиг 
във финладската столица 
Милорад Чавич си осигури 
трайно място в историята 
на сръбския спорт. Той е 
първият златен медалист в 
индивидуалните спортове, 
откакто Сърбия стана са
мостоятелна държава.

Сандра Йорданова, ученич- метра. Член е и на най-добрата 
ка в осми клас, и седмокласни- щафета (4x100), а на общинско- 
кът Милиян Гогов са най-доб- то състезание по дълъг скок зае
ритс лекоатлети в Босилеград второ място, 
през 2006 година. Изборът бе 
направен на последното засе- ха, че са изключително довол- 
дание на Управителния съвет ни от тазгодишните си постя- 
на Атлетичсския клуб “Мла- жения и обещаха, че ще се сла
дост”, което се проведе на 12 раят догодина да осъществят 
декември. В 
знак на благо
дарност за из
ключителни
те им пости
жения клубът 
ще им подари 
по един ча
совник и гра
мота.

Йорданова 
I е победителка 
на общинско- 

|то състезание 
в бягане на 60 
и 100 метра, в 
щафетата 4 х 
100 и в дълъг 

: скок. Тя учас
тва и на атле- 
тическите ми-

Младите лекоатлети заяви-

ИСТОРИЧЕСКИ УСПЕХ: “златният” Милорад 
Чавич (в средата), вдясно с “сребърният” словенец 
Пететз Манкоч, а вляво “бронзовият” руснак Нико
лай Скворцов

Баскетбол: 11 кръг на Втора сръбска лига - група изток____

Царибродчани надиграха 

краинските хайдути
дук Велъко“ 
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град, както и
на Републиканското ученичес
ко състезание по лека атлетика 
в Крагуевац.

Гогов спечели шесто място в

още по-добри резултати.
Ръководителят на АК “Мла

дост” Стефан Стойков подчер
та, че Йорданова и Гогов заслу-
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В 11 кръг от първенството на 

Втора сръбска лига-група изток 
в спортната зала в Неготин бас
кетболистите от Димитровград 
победиха отбора на “Хайдук 
Велько” с 92 : 83. Победителят 
бе определен още в първата 
част на мача, когато гостите 
направиха 18 точки аванс.

В началото на третата чет
въртина, доволни от аванса, гостите заиграха 
отпуснато, което домакините използваха и нап
равиха серия от 10:0. Но това бе всичко от тях. 
Победи по-качественият отбор, който игра в 

Милошевич 18, Стефанович, Алексов,

17
: н 16 жено са спечелили престижни- 

бягането на 300 метра на Ре- те ТНТЛИ1 тъй като през година- 
публиканското първенство в та 
Крагуевац, а отлични резулта- най-добри 
ти отбеляза и на митингите в
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постоянно са постигали 
резултати сред 

връстниците си. Той похвали12
Ниш, Нови Сад и Димитров
град. На общинско равнище членове на АК “Младост”, 
той е абсолютен

постиженията и на останалите
Таблицата след 11 кръг

шампион в 
бяганията на 60, 100, 300 и 800

П.Л.Р.
Вельов, Станимировци 6, Мишев 4, Андреев 16, 
Андреевич 17 и Радованович 31.

В следващия кръг БК “Димитровград” играе 
в събота срещу “Ергоном 2” от Ниш . Футболни таланти

Д.с.състав: Нбманя Иванов бе 

в школата на СШеПе в 

София
Стрелба: Кореспондентска лига - 
ноември ___

Атлетика
Джордже 
Гогов в 
„Раднички“ 
от Крагуевац?

Соколова и Николова 

победителки
Детската футболна школа на град, който е член на пионер- 

СШеИе тази година за втори ския отбор на “Раднички” от 
път се организира в България. Пирот. Иванов се класира от 
Школата дава шанс на най-та- 12-40 място, а за по-нататъш-

„„ лантливите млади футболисти ната селекция бяха излъчени по
Миналия уикенд във Враня състезанията от декемврии- 1 09 1993 - 11 момчета от всеки град.

се проведе финалът на ноем- ския цикъл. Във временното о 1995 г)ла тоениоат елна Уменията и спортния хъс ка
врийския цикъл на Кореспон- класиране на пионерките пър- Л-12.19У5 г.) да ренират една Умен оценяваха
дентската лига по стрелба, вае Дияна Соколова със 182
Всъщност това е борба между точки втора Снежана Николо- ‘ Р она Рса ^ ^ л Рв_ Красимир Безински, Емил
четирите наи-силни центрове шестиРа млади футболисти, Спасов и Александър Станко».

спортна стрелба в Източна 160 четвърта Драгана Николо- чието обученис> преРСТ0Й и тре. Накрая бяха избрани 22 футбо-
Сърбия. Враня, иш, гд Ппи пионепите поъв е Алек НИР0ВКИ финансово помага листи, които играха мач нас <и Димитровград. При пионерите пръв е Алек , оШен? пиона “Васил Левски”. Шести

При пионерките първо мяс- санър Васов 161 точки, втор р ~ с ше заминат з»к пп||гаппп 1 кп ц. Тази година в школата учас- мата наи-доори шс зам"п& =г, кгг:д.™т„в.р,»,сктр„,. рГм™Гн)»;™С"- рг-гг ЩК
^ Следващият кръг е пре, нас-

фия на стадиона на “Славия” в надява, че тогава ше з - 
квартала Овча купел тренира и 
Неманя Иванов от Димитров-

Джордже Гогов се завръ
ща в атлетиката след пауза 
от няколко месеца. Най-доб
рият димитровградски леко
атлет и пионерски шампион 
на Сърбия по скок на висо
чина тези дни получи оферта 
от известния лекоатлетичес- 

отбор “Раднички” от Кра
гуевац да мине в неговия 
състав. Там има всички въз
можности да тренира и да

по
ки

напредва в кариерата си.
От АК “Балкан” няма да 

да мине в “Рад-му пречат 
нички”. Дали ще се реализи
ра този трнасфер зависи са
мо от Гогов. Д.С.

При пионерите най-добър 
резултат постигна Александър тъпващия уикенд. 
Васов. Д.С.

Този уикенд продължиха и
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Спомен от 

Етрополе
Както вече писахме, 

на 10-ия международен 
турнир по малък фут
бол “Млад олимпиец”, 
който неотдавна се про
веде в българския град 
Етрополе, участваха и 
три отбора от Димитров
град - пионерските със- Пионерите на “Желюша” бяха четвърти 
тави на “Балкански” и 
“Желюша” и съставът 
на ветераните на “Бал
кански”. Димитровград- 
чани заснеха няколко
снимки за спомен, които 
предоставиха на вестни
ка ни.Представители на победителите в пионерския тур

нир по време на връчване на наградите Д. С.

Честита
златна
сватба!
Най-сърдечни благопо- М Пионерите на “Балкански” загубиха финала 
желания на тг. /агт. |
Спаска Вецкова-Пет- I 
рова и д-р Тошко Пет- ; 
ров от Цариброд да до- р 
чакат в благородие и 
поредния юбилей - 
75-ата годишнина на 
съвместен живот в 
пълно семейно обкръ
жение.

През фотообектива 1Им“Нишава 2” 

завършена :
!!

Ветераните на “Балкански” заеха второ място в тур
нира за купата “Барези”

Радка и Паса ■

Кръстословица 310 ж ж2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Съставил: Драган Петров

Жж13 14 15 16

ВОДОРАВНО: 1. Дума за 
потвърждаване. 3. Жените н 
на мюсюлманин. 8. Златар
ска мярка. 12. Индустриал
на област в Германия. 14.
Марка хърватски шевни ~Г~\я 
машини. 16. Голям земевла- *Г 
делец в Полша. 17. Човек, — 
който е укривал хайдути в 
турско време. 19. Скул
птурно изображение на чо
век или животно. 21. Кон 
(поет.). 23. Името на певи
цата Лисац. 25. Част от 
състезание. 27. Марка пол
ски автомобили. 28. Произ
водител на вино. 29. Бойно 
оръдие (мн.ч.). 30. Българ
ско женско име. 31. Строи- / \ а 22. Деспоти. 24. Държава в
^ ^а1?,ериал- 32; Юже“ 9авачи в магазин (мн.ч.) 9. Дфрика 26. Област в Мала 
"лод. 34. Майсторска сте- Служащ, на когото е пове- Д^я 27 Хора които „ре
пеи й каратето. 36. Итали- рен склад или магазин. 10. 
ански футболен отбор. 38. Египетски бог на слънце-
Образец за мярка (мн.ч.). то. 11. Руски пристанищен света гора 35. Планински 
^•Унищожаване на почва- град на Черно море. 13. масиВ в Южна Америка. 36. 
та. 41. Името на бивш пре- Област. 15. Модел руски са- 
тдент на САЩ. 42. Държа- молети. 18. Отделна жп ли- 
ва в Азия. 43. Столицата на пия на гара (мн.ч.). 20. Дъл- 
Беларус. 44. Името на бок поклон при уважение.
Френския певец Монтан.
ОТВЕСНО: 1. Вид дърво. 2.
%тболен термин. 4. Пър
вите дВе букви. 5. фабрика 
1а преработка на петрол. 6.
Държава в Африка. 7. Про-

Ж ж18 19 20 21 22

жж 25 2623 24

ж 28

ж жзо

ж Кж ж 34 3532 3331

39
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Улица „Нишава 2“ в Димитровград тези 
дни получава окончателния си вид.

Трябваше да ое съчетаят много неща, за да ее бутне П 
кантонът и да ое прокарат триестина метра от улица
та. Тези дни отсечката получи асфалтова настилка и 
вече ое ползва от водачите. Остава само да се доуреди 
пространството между линията и улицата.

Както се вижда, за да се стигне до Строшена чешма, | 
сега не е необходимо да се минава жп линията.

м
й2я 41

★ж 4443

А.Т.писват книги, документи и 
др. 33. Другото название за

На 22 декември 2006 г. се навършват ШЕСТ ГОДИНИ от 
смъртта на нашата мила майка, съпруга, тъща и баба

Вид кафе. 37. Дребен хищ
ник с неприятна миризма. 
39. Политура.

ДАФИНКА СТОЯНОВА 
(1938 - 2000) 
от с. Догаиица

Мъчно ни е да живеем без теб, но ни крепят 
спомените за твоята безмерна обич и доброта. 
Вечно ще те помним все така тиха, нежна и мила. 
Почивай в мир!

Решение на кръстословица 309 - Водоравно:

2. Мед. 6. Сапун. 10. Свиленград. 14. „Рад“. 16. Кол. 17. Не
рон. 18. Лапа. 19. Дим. 21. Пат. 22. Тигър. 23. Лалета. 25. 
Атамани. 27. Учители. 29. „Елан“. 30. Тал. 31. Баран. 33. 
Те. 34. Ъгъл. 36. Белеш. 37. Вол. 38. Рур. 39. Декан. 40. Рим. 
41. Колонизация.

ДкГ--~~ >

Синът Зоран, дъщерите Сливица, 
Лепче и Снежана, съпругът Максим, 

зетовете и внуците
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Злободневка т IжПресконференция на щуреца

През цялото ляго мравката 
се труди усърдно,събира храна 
за зимата и си стяга къщата.

През цялото лято щурецът 
пес и танцува и си мисли колко 
е глупава мравката да работи 
толкова много.

Пристига зимата. Мравката 
се прибира на топло, има си 
храна, подслон. Изобщо при 
нея е всичко ОК. Щурецът оба
че няма къде да сс прибере, ня
ма и какво да яде. Вече се вле
денява и се чуди как да се спа
сява. И отведнъж му хрумва 
идея-спасителка: ще свика 
пресконференция! И я свиква, а 
броят на отзовалите се журна
листи е невероятен. Това ох- 
рабрява щуреца да заеме фило
софска поза и да зададе най-съ
ществения от всички въпроси 
на този свят: “Защо мравката 
има право да живее на топло и 
да има какво да яде, а нещас
тният щурец да мръзне гла
ден?”

Както и винаги в съдбонос
ните ситуации телевизията 
бързо грабва водещата роля. 
Веднага организира предаване

на живо, благодарение на което 
милиарди зрители виждат как 
посинелият от студ щурец сс 
мъчи да сс завре на завет. Съ
щевременно пуска запис за 
мравката, разположила сс 
удобно а топлия си дом, а ма
сата й е препълнена с храна. 
Огромната телевизионна пуб
лика е поразена: как в XXI век 
един беден щурец да мръзне и 
гладува, докато “някои си там" 
тънат в изобилие и охолегво!?

Рипват на крак и асоциации
те за борба срещу бедността. 
Те организират масови протес
ти пред дома на мравката. 
Журналистите провеждат ан
кети по въпроса как е допусна
то мравката да забогатее па 
гърба на щуреца и искат от 
правителството да увеличи да
нъците на мравката, за да пла
ти справедлива цена за богат
ството си. В отговор на сонда
жите правителството предлага 
на парламента да гласува закон 
за икономическото равенство. 
Данъците на мравката са уве
личени и плюс това тя трябва

да плати глоба, задето не е при
ела щуреца на работа, за да му 
помогне финансово. Тъй като 
мравката няма достатъчно па
ри да си плати данъците и гло
бата, държавата й иззема къ
щата и я дава на щуреца.

След известно време, за да 
покаже какво значи когато тър
жествува социалната правда, 
телевизията прави поп репор
таж за щуреца. Той е надсбс- 
лял! Но е на път да изяде и пос
ледните запаси от храна, натру
пани от мравката. А пролетта е 
още далече. Жилището па 
мравката се разпада, защото 
щурецът не го поддържа. Нак
рая щурецът умира от преяж
дане!

- Не знам за кво су жма- предизборне лъже кому 
ли и у кво су си гледали да веруйеш! 
тия що шию дрейете, та - Па сетикье требе на не- 
дочекаше сезонуту непод- кога и у нещо да веруйеш! 
готвени! - Видиш ли, затова су де- 
Янко Терзията. - Ужкьим нъска на моду якнете с 
виде целу сезону напред: повече лица. Само що тия 
ако йе йесен они шию за угурсузйе креяторите не 
пролет, ако йе пролет су се сетили навреме, па 
шию за йесен и зиму. А не су направили якне с 
еве туя годин су се забък- повече лица...

- Ти пай: якне, па якне с

жали ми се

нули...
- Ее, съга йе зима, натре- повече лица! Може ли да 

сеш по-дълъг балтон, а ми кажеш накуде бийеш с 
под нъега кво носиш не йе тея якне?Не, не, не е възможно да се - Па млого би се продава-важно...

- Слушай Манчо, бал- ле!получи такъв резултат от соци
алната правда!? Правителство
то съставя анкетна комисия по тоньете одавна излезоше 
проблема и осигурява десет из модуту, еве десетина и 
милиона евро за нейната рабо- : повече године на моду су Мнозина кико мене не

якнете...

- Мислиш?
Не мислим, а знам!

та. знаю ни кои че седну на
(Съвременна версия на кла- I - Ещо, па якне по про- вотельете, от кою бою су, 
синеоката басня за мравка- давницете колко очеш!... кво им йе на ум. Е, бъш 

та и щуреца) : _ ама не Су за м0. затова часком би сменил
лицето и би се придру-ментат, кико се каже...

- Море я мислим дека та жил на тия що че победе. 
тражиш преко питу пога- - Ещо? 
чу: има ватирана, с перу- - Па очу най-после и я да 
шинье и кве ли йоще не- се окьарим... 
ма, а за бойете и да не го- - Кико да се окьариш, па
воримо. Айде кажи ми вечимка си у године, а 
ква нема?

Ш вСигурна рецепта оризми
*Ние имаме голям потен
циал, но слаба потенция. 
*Бялата чума ни вещае 
черно бъдеще.
*Новите закони дават съ
щите права на човека и 
кучето. И досега си беше 
същото - живеехме кучеш
ки живот.
*Силиконите станаха 
най-силното оръжие в 
борбата гърди срещу гър-

колхо знам ти си терзия, 
- Нема якне с повече ли- тека те и окаю...

ца! - Това нема никикво зна-
- Знам дека с две лица чение...

- Ее?има, ама за якне с повече 
лица не съм чул, ни ви
дел...

- Не йе важно кой си, 
кво си, а с кои си!

- Мислиш, ако си с тияди. - Па кво ти я кажем: про
валили су се... Якне с две на влас...*Неговите мисли са дълбо

ки - идват от подземието. 
*Моето положение: ня
мам толкова пари да под
мажа толкова ръжди. 
*Моята диета: изяждам 
самия себе си.
*Колкото повече гладни

- Бъш тека!Тея променелица траже и узимаю са
мо ония койи имаю две измените све, дали си 
лица. Обърну якнуту нао- учитель или инжилер
пакьи и те им друго лице. или писарушка, доктор 
Ама... или кавторджия, важно 

- Чекай, оратиш ли ти за йе кита се избираю да си 
обичните човеци или за с победительете. После

лъсно: и за тебе че се най-
стачки, толкова повече 
храна за алчните.
*Винаги ме прецакват с 
нов номер - каза избирате
лят и врътна кръгче на 
бюлетината.
*3а природата е било 
по-добре човекът да си е 
останал маймуна.

политиците?
- Е Манчо, куде живе- де вотеля да грейеш ду- 

йеш ти? Па не видиш ли пе!
дека вечимка нема обич- - Не попрекаруйеш ли? 
ни човеци! Сви бре знаю - Ич! Я се обърни малко 
све, кой къв йе, кой кво надзад за десетина године 
лъже и кво може, кво обе- и се поприсети кой кво йе 
щава ис кво народ зама- работил, а кво са работи... 
ява. Айде кажи ми на тея - Е, има и човеци що ра- 
н—1Г—д—боте това за койе су се

подготвили ял у школе,

Един мъж решил да се отърве от жена си завинаги, но да не на
пипа затвора. Консултирал се с приятели и един от тях го поу
чил:

- Шест дни непрекъснато секс! Сигурна рецепта.
Човекът си взел отпуска и започнал да прилага сигурната ре

цепта. На четвъртия ден сутринта, преморен, с изцъклени очи и 
изплазен език, той лежал на спалнята, а жена му бършела прах в
другата стая и си пеела.

- Пей си, пей - поклатил заканително глава мъжът. - Само още 
два дни ти остават!

Симеон Костов

■ ': :лтштттшйшшяяш

- Много тревожни! Всичко, съм решил да се женя. Но ние и любов. Едната пита: 
което каже моята жена, ми из- преди сватбата си правим секс
глежда разумно!* * *

ял на друга места...
- Има, ама су малко! А й 

и то дори по петнадесет пъти ви секс, за пари или по любов? нийе се много заоратимо, 
на нощ. Това грях ли е? - По любов беше, та сто ди-

- Да, синко, лъжата винаги е нара пари ли са...
* * +

-Ти първия път за какво пра-

ай да бегам да тражим 
якну с повече лица. Ако 
не гьу найдем тува, че 
идем до Пирот, до Ниш, 
па и до Белград. Сетикье

В час по физическо възпита
ние учителят все повтаря на голям грях!* * *

Един сервитьор станал по
лицай. Попитали го какво 
най-много харесва в новата си първолаците: 
работа.

- Това, че клиентът никога не
е прав!* * *

- Докторе, помагай! Много ния?

Вишист се оплаква на прия
теля си:Следовател към обвиняем:

- Имате ли алиби за времето 
на престъплението?

- Леви! Леви!
- Когато бях ученик, моите

родители все ми викаха “учи, некой креятор се ие 
- Да. В каква валута го иска- синко, за да не работиш, учи, тил.

синко, за да не работиш”. Аз 
учих, учих и сега не работя...

Малкият Филип учудено пи
та:

- А какво да правим с дес- Манчвте?* * *
Две циганки си говорят за

* * *
- Отче, имам си момиче и

съм зле...
- Какви са симптомите?
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