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В сряда в Модрича__________ _

Погребани са 

тленните останки 

на Милан Иелич

Белград

ещата
66Рад©етта ма шрота”

В белградската крепосг във приветства участниците от 22 жава до 6 °к™“т^околоТ^ОО 
вторник вечерта по тържет- страни в света и белградските рамите участват около 10Ш 
вей начин бяха открити тазго- ученици, които са техни до- и игри ще те пред.
дишните срещи Радостта иа макини. от Албания,
Европа". На отркиваието го- Преди откриването се про- ст< А ‘ босиа и
вори заместник-градоиачал- веде маскарад и дефиле и: у Р ' /плгасия ре_
инк-ьт на сръбската столица главните улици иа Ьелград. Херцегови.на, Б.ьлгари;ч 
Радмила Х&сганович, която Мероприятието продъд- ликобритапия^Гърция,^

Че<Опелот^)Готслужйха митрополитьт дабробосненск
и епископите зворнишко-тузлански Василии, захумско-херце- 
говски Григорий и бихашко-петровашки Хризостом.

На погребението присъстваха съпругата му Милица Иелич, 
синът ГТезър, роднини и приятели и около 50 000 граждани на Ре
публика Сръбска. С президента на РС се сбогуваха минис
тър-председателят Милорад Додик, председа гедят на парламен- 
та Игор Радойчич, сръбският член иа председателството на ЬиХ 
Небойша Радманович и председателят на Съвета на министрите 
иа ЬиХ Никола Шпирич.

На погребението присьстваха президентът и министър-пред
седателят на Сърбия Борис Тадич и Воислав Кощуница, делега
ция на сръбското правителство, висшият представител на ЬиХ 
Мирослав Иайчак, представители на дипломатическото тяло в 
Бил, на политическите партии, неправителствения сектор и на 
спортните организации в Босна и Херцеговина.

колай

пия, I юрвегия, Полша,
Румъния, Словакия,
Словения, Турция, Чер
на тора, Украйна, Унга
рия и Чехия, а специал
ни гости са децата от 
Китай.

Срещите "Радостта 
на Европа" са фестивал 
на другаруването меж-
ду децата и ма детското Обществен дебат зз местните
веждат"'в° Белград^от вЛвКТрОННИ МвДИИ
1969 година по повод 
Световния ден на дете
то. Основател и покро
вител на мероприятие
то е Скупщината на 
Белград, а организатор 
-Детският

НС против 

приватизациятаг
културен 

център в столицата.
Председателят на комисията предвижда новите собствени- 

по информиране при Нацио- ци на местните електронни ме- 
надния съвет на българите в дии да не могат да вършат из- 
Сърбия Воислав Божилов при- менения в програмните им схе- 
съства на 28 октомври в Белград ми в продължение от 5 години 
на втората среща, която Ми- от момента на приватизацията, 
нистерството на културата на Той подчерта, че представите- 
Сърбия организира по въпро- лите на националните съвети 

освен с Бабушница, Сливни- са за приватизацията на мес- на срещата застанали на стано- 
ца поддържа братски отно- тните електронни медии в ре
шения с още две общини в публиката. Покрай представи- измененията на спорния член 
Сърбия - Димитровград и телите на местните радиа и те- 96 от Закона за радиоразпръс-

левизии и на националните съ- кване - да бъде спряна привати- 
- Радвам се, че новият праз- вети на малцинствата в Сърбия, зацията на местните електрон- 

ник на община Бабушница е на сРе1Чата присъстваха и Дра- ни медии, които излъчват прог- 
един от най-големите и ганЯнич' помощник-министър рама на малцинствените ези- 
най-хубави Божии дни - на културата, и Милорад Джу- ци. От друга страна, представи- 
V- дп рич, секретар за информиране телите на министерството са на
Кръстовден, подчерта Баси- в Автономната покрайнина мнение, че в момеета не сьщес- 
лев. Много важно е да про- Войводина. твуват условия за финансиране
дължим взаимното си сът- Срещата е станала след ини- на малцинствени електронни 
рудничество във всички сфе- циативите на една част от мес- медии, тъй като за всяко мал- 
ри и да го повдигнем на още тните радиа и телевизии и на цинство държавата вече осшу- 
по-високо ниво, заяви той и националните съвети,

Бабушница отбеляза празника си - 27 септември

Тържество на 1»ожи ден
Тази година Бабушница за 

първи път отбеляза Кръстов
ден - 27 септември, като свой 
празник, 
след няколко десетилетия от
колешната си традиция. По 
този повод се проведоха ре
дица спортни и културни ме
роприятия. На тържествено
то събрание в Центъра за кул
тура кметът Миролюб Йова- 
нович и председателят на 
временното общинско ръко
водство Ранко Янкович поз
дравиха представителите на 
Пиротски окръг и на съседни
те общини, както и гостите си 
- представители на побрати
мените общини - Трън и 
Сливница от България, и 
Плевля, Оджаци и Бачки 
Петровац от Сърбия. Члено
вете на театралната група 
към Центъра за култура из
пълниха пърформанса "Луж- 
ница за спомен", подготвен 
по мотиви от произведения
та на Драгослав Манич Фор- 
ски в постановка на Раде Ма- 
ринкович.

След това по тържествен 
начин беше открит комплек
сът от спортни площадки 
към детския център. По ду
мите на кмета Йованович за 
изграждането на този ком
плекс са изразходвани около 
десет милиона динара, под
сигурени от междунар 
фондации СНР и Ц5, 
местното самоуправление.

По случай празника се със
тояха и футболни мачове 
между ветераните и кадетите 
от Бабушница и Сливница. 
Общият резултат е равен, 
тъй като кадетите от Бабуш-

вище спешно да бъдат приети

възстановявайки
Нишка баня.

които рява средства за работа на по 
добави, че трябва да създадем настояват да се измени член 96 една печатна медия, 
условия за взаимно опознава- от Закона за радиоразпръсква- По думите на Божилов при- 
Не и сътрудничество на под- не' които предвижда местните ватизацията на местните елек- 
растващите поколения, за- електРоини медии, чиито осно- тронни медии, които излъчват 
щото те са нашето бъдеще. ватели са общинските скупщи- програма на езиците на мал- 
Василев почерта, че са налице Ни ИЛИ скУпщините ”а гРаД°ве- цинствата, представлява дирек- 
всички предпоставки сътруд- I?* бъдат "рИ' ™° съкРаЩаване на вече Дос'
ничеството мржи мятпите ватизиРани най-късно до 31 де- тигнатите права на малцин- 

4У нашите кември тази година. Тъй като в ствата в областта на информи- 
пароди да се развива в поло- Сърбия в момента не съществу- рането. Такова решение е в раз- 
жи гелиа насока, да се тачат и ват отделни малцинствени рез и с чл. 20 на Конституцията 
уважват културно-историчес- електронни медии, според този на Сърбия, в който се казва, че 
ки ге паменгици, културата и закон ще бъдат приватизирани не може да се понижава вече 
традициите на хората покрай и всички местни радиа и теле- достигнатото равнище на чо- 
границата, тъй като ние сме визии, които излъчват програ- вешките и малцинствени пра- 
толкова близки не само геог- ма на езиците на малцинствата, ва. "Решенията, които предста- 
рафски, но и по манталитет. п вителите на министерството
Разделя ми само астрономи- 110 думите на Божилов пред- предлагат да бъдат включени в 
ческото време от един час по- ставителите на министерствата Закона за местното самоуправ-
----  ' на сРеЩата изтъкнали, че при- ление, не са ясни и смятам, че

ватизацията на местните елек- няма положително да повлия- 
тронни медии задължително ят върху запазването правата 

ип трябва да се реализира до края на малцинствата в областта на
ю навред из България, защо- на годината, а след това в рам- информирането. Затова депу- 

то е свързано с прочутите вът- ките на новия Закон за местно- татите, които са членове на 
реШНИ^авто^обилни Г/ми, то самоуправление да се пре- малцинствените партии, нас- 
които Гигър произвежда з цизират задълженията на об- коро ще внесат в парламента 
това градче, добави той. В зак- щинските власти към тези ме- предложение за изменение на 
лючение кметът Василев ци- Дии. Задълженията предимно Закона за радиоразпръскване, с 
тира думите на българския тРя^ва Да бъдат свързани с оси- които да се забрани приватиза- 
президент Георги Първанов: ГУРяване на определени финан- цията на местните електронни 
"От историята трябва да взи- сови средства от страна на мес- медии, излъчващи програма на 
маме пепела, а не огъня'" тното самоуправление за рабо- малцинствени езици", изтъкна 

пг' о3 на меДиите- От друга страна Божилов.Д-с.- Законът

Кметовете Йованович и 
Василев и а тържеството

Сливнишкият кмет Лъчезар 
Василев отправи сърдечни 
честитки до ръководството 
редакцията и сътрудниците 
иа Издателство “Брат
ство”, чиито издания, особе
но седмичника, той чете ре
довно. "Братство” трябва 
още дълго, дълго да бъде 
мост или по-точно символ 
на развитието на добросъ
седските връзки между два
та народа, подчерта той. шегува се сливнишкият кмет. 

Името Бабушница е много 
известно не само в Сливница,

ница победиха връстниците 
си от Сливница, докато гости
те-ветерани бяха по-добри от 
домакините си.

Лъчезар Василев: Да 
гледаме пепела, а не 
огъня

В изявление за нашия 
тник сливнишкият кмет Лъ
чезар Василев подчерта, че

одните 
АГО и

вес-

ПЛР•за радиоразпръскване
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Учредително събрание на Демократическата партия на българите “Зорница” стреми към нови връзки

Д-р Ангел Йосифов ■ председател и сътрудничество

Низите мот®
ВНрйШШПГФТГШШФ

*На 29 септември в Димитровград се проведе учредително събр 
на Демократическата партия на българите (ДПБ). *Приети са П 
ческа програма и Статут на партията. *3а председател е избран д-р 
Ангел Йосифов.

ание
олити-

Представлявайки полити- те. Имаме нужда от модерна чест. "Но същевременно
ческата програма на партия- политическа партия, която задължава да работя усръдно
та, Небойша Иванов между няма вечно да бъде в опози- и да продължа това, което
другото изтъкна: "ДПБ се на- ция и само да показва своето днес започваме. Винаги съм
мира в центъра на политичес- недоволство, а ще има реален бил оптимист и съм мислил, а
кото пространство като де- капацитет да решава пробле- и сега моето становище е, че
мократическа
партия със социалдемокра
тически начала, която се опи- трудно да се създаде партия, МЗЛЦИНСТВО ИМЗ СИЛИ, тавна част на дРуГа ре_
ра върху всички слоеве на об- която няма политическа цен- чрез политическо организи- лигия или държава Та-
ществото и като такава търси трала в Белград и не е в систе- раНе да разрешава проблеми- кава е и историческата '
поле за действие не само сред мата на големите политичес- те, с участие преди всичко в съдба на жителите на >
българското население в Ца- ки партии. Затова особено меСтната власт. В ДПБ сигур- Пет села край сръб- 1
риброд и Босилеград, но и в благодари на всички учреди- н0 има Хора, особено млади, ско-българската грани-
Пирот, Ниш, Бабушница... в тели, които присъстваха на които могатда застанат на мо- 1П и Зтйч-тгкт обптина

пространство събранието и на тези, които с ет0 мясг0 и да участват в ре- .Велики и Мали Ясено-

, “:г^!,рЛ“ит, “
който ДПБ се създава, Иванов продължава най-доброто от и Велики извор, в които

ме

В събитията от мина- \ 
лото почти никога не се I 
е водила сметка за съд
бата на отделни хора 
или групи, които не по 
своя воля са ставали със-

гражданска мите", подчерта Иванов.
Той изтъкна, че е много българското

политическото 
на цяла Сърбия.

Говорейки за момента,

предимно живеят вла
си. До 1919 година тези 
села били в рамките на Славиша Аапдукович 
България, а след това ос
танали на сръбска тери
тория, така че прадедите и 
дедите на сегашните жители 
имали фамилни имена на 
-ов и говорили български и 
влашки, а техните потомци 
са с фамилни имена на -ич и 
знаят влашки и сръбски 
език. Границата поделила 
някои от селата, на много ду
ши роднини и части от име
нията им останали в Бълга-

препятствия.
Председателят на Сдру

жението "Зорница" Слави
ша Дандукович каза за на
шия вестник, че сега много 
души търсят доказателства 
за българското си потекло, 
за да могат да кандидатстват 
за българско гражданство.

- Преди пътувахме без
препятствено почти ежед
невно в България, но с въ
веждането на визите се яви
ха сериозни проблеми. Сега 
за едно пътуване през грани
цата трябва да се идва пове
че пъти в българското кон
сулство в Ниш и да се чака на

Д-р Йосифов предложи 
състава на Главния съвет на 
партията, в който бяха избра- много от съдбата, понеже 

: Небойша Иванов, юрист, могли често да пътуват и да 
и.д. директор на Братство и се срещат с близките си. 
основател на КИЦ Цариб- През 2004 година при гру- 
род ; Николаича Манов, тех- па ^ители иа тези сгела се 
полог; д-р Рооерт Петров, ле
кар в Здравния дом в Димит
ровград; Иван Таков от с.
Звонци; Милисав Николов, Държа и засилва връзките с

Видинско в България. През

ДСБЮ. Пред бъдещото ръко
водство на партията и пред 
членовете й предстои голяма 
работа да спечели доверието 
на гласоподавателите, за да 
може на предстоящите избо
ри заедно с коалиционните 
си партньори да получи тех
ните гласове. По този начин 
ще има още по-големи въз
можности за привличане на 
чуждестранни 
"Свидетели сме, че се случват 
положителни неща и че
Цариброд 
вече не затъва,
а лека-полека се създават ус
ловия за формиране на здрава 
икономическа 
Инвестициите от 
станаха факт в Цариброд и 
тъкмо в тази насока трябва да 
има много по-голямо влияние 
на ДПБ. А, за да се осъществи 
това нещо, необходими са 
млади хора", заяви Иванов, го
ворейки за програмата 
ДПБ.

След като бяха приети 
Програмата и Статутът ма 
ДПД, Иван Григоров от Боси
леград, който е бил втори по
реден председател на ДСБЮ, 
за председател на Демократи
ческата пария на българ 
предложи д-р Ангел Йоси
фов, който досега бе упълно
мощено лице на ДПБ.

Предложението на Глиго- 
ров бе прието единодушно.

Благодарейки за изказано
то доверие, д-р Йосифов ис- 
тъкна, че от всички функции, 
които в момента изпълнява 
("а казват, че в момента аз съм 
човекът от българското мал
цинство с най-много функци- 
и") тази на председател иа 
ДПБ му прави пай-голяма

изтъкна 
Югославия, създаването и де
мократизацията на Сърбия, а 
това е момент, в който бълга
рите имат нужда от пълно по
литическо представяне в пар
ламента на Сърбия и в местна
та власт, с една модерна, сил
на и организирана политичес-

разпадането на рия, но хората си гледали 
поминъка и не се оплаквали

ни

опашка, да се харчат пари и 
губи търпение. Затова хора-ражда идеята да формират 

сдружение, което ще под- та виждат решение в полу
чаването на българско граж
данство, процедурата за кое
то продължава няколко го
дини и ние просто сме без
силни. Най-лошото е, че ня-

На учредителното събрание 
присъстваха Зоран Петров, 
народен представител в пар
ламента на Сърбия от Цариб
род и председател на ОО ЦС, 
Велин Николов, началник на 
Общинската управа, Михаил 
Иванов от ДС, Далибо 
лов от Г17 плюс, д-р 
Басов от коалицията 
ЛДП-ГСС и много други гости.

преподавател по български в „„
царибродската гимназия; Вее- ЯНУДРИ 2005 г. е регистрира
на Царибродска,>тета в дет- Сдружението Зорница
ската градина; Йовица Кос- във Велики Ясеновац с целта 
тов, бивш председател на да сътрудничи с краигранич- 
ДСБЮ, инженер по горско ните български общини и 

от Босилеград; към края на същата година 
Миле Ненов, машинен инже- им идват гости от Брегово 
пер от Босилеград и Драган във Видински окръг. Те пред- 
Петров, инженер-технолог от отишли богатото си култур- 
Димитровград. След като бъ- но наследство - песните, 
дат учредени общинските ор- фолклора, 
ганизации на ДПБ, тогава тех- Най-напред поради иедои- 
ните председатели по фун
кция стават членове на Глав
ния съвет.

Избрани са и членовете на 
Уставната и Надзорна коми
сии. А.Т.

инвестици.

маме възможност да се ви
дим с роднините си в Бълга
рия. Дано по-скоро се нап
рави нещо. Ние не искаме да 
сме привилегировани, но да 
се намери начин да можем 
да пътуваме. Ако нищо не се 
промени до няколко години, 
проблемите ще се решат са
ми по себе си, понеже дото
гава и Сърбия ще влезе в ЕС, 
подчерта Дандукович.

ор Нико- 
Симеон стопанство

структура.
България

обичаите.ка партия, която ще има по
литически капацитет заедно 
със коалиционни партньори 
или сама да има местна власт 
в общините, настанени с ком
пактно българско население 
(Цариброд и Босилеград), да 
има свои представители в мес
тната власт в Бабушница, Пи
рот, Сурдулица, Враня, Ниш 
..., в които живеят значителен 
брой българи. Защото само с 
реално участие в местната 
власт могат да се решават съ
ществуващите проблеми на 
българите? икономически, со
циални, културни... "Трябва 
да има партия, в случая ДПБ, 
която в новите политически 
обстоятелства ще бъде пар
тньор и ще има възможност 
да преговаря, води същински 
диалог с представители на 
правителството на Сърбия, 
със структурите в правител
ството, с министерствата за 
лобиране и решаване на кон
кретни проблеми на българи-

мък на пари ясеновчани не 
възвърнали гостуването, а от 
началото на тази година с въ-

на веждамето иа визи за пътува
не в България се явяват нови

М. Тодоров

Власина Стойковичева

Нов санитарен възел в училището
В рамките на Детската чева е подведомствено на ОУ торката Пашич. 

седмица делегация на На- "Бошко Буха" в Округлица и Координаторката на акцп- 
родиата канцелария иа пре- през тази учебна година в не- ята "Да събудим Сърбия", 
зидента иа Сърбия, водена от го се учат' 9 деца. която се води от Народната
директорката Татяна Па- - Голяма е привилегията канцелария на президента 
шич, посети във вторник на- да можеш да помогнеш на Соня Стоянович изказа удов- 
чалното училище във Власи- някого. Мисля, че успешно летвореност от 
на Стойковичева, в което в сме решили част от "домаш- изпълнената работа и доба- 
рамкиге на програмата "Да ното си упражнение" тъй ка- ви, че подобни мероприятия 
събудим Сърбия' бе завър- то създадохме по-хуманни в момента се провеждат в 
шен санитарен възел. Учили- условия за възпитаниците иа още двадесетина училища в 
щето във Власина Стойкови- това ведомепю, заяви дирек- Югоизточна Сърбия

. |

качествено

АМ.
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Риза Хальими за проблемите и Прешеаската долина и за възможностите как те да бъдат решавани

Не сме доволни от актуалната власт в Съроия
*- Не сме съгласни с реорганизацията на Координационното тяло» иI впето реди

'

Борбата срещу държавната дис- студили креди™ и отпввдии, а ми мЮж«Сърбия. Като се а осо|шо 
криминация на нас албанците и гато завършат фа у поез 90-те години тези три общини
изискването да се осъщестяват инди- проблеми да пострифш *“ра^.оза. бяха тотално "забравени"; в областта 
видуалните и колективните ни права мите си. Нямаме пито ед у пътната инфраструктура и изоб-
е основната цел не само на Партията ведение за виеше образование как о- пътната ин<№ ^У^УР изи_
за демократична дейност, но и ма ос- то например имат албанците ср пле добри проекти, по затова
таналите партии на албанците в Пре- гора. Освен това има проблеми в рани Ж голина настана блокада от Ш 
шевската долина. Тези права не изця- здравеопазването, както и в дру Р' ото пра1Штелство, което се
ло се осъществяват в областта на ико- жизнено важни области. 4 пТ г Нпмглш Кошини-
номическото развитие, образование- *Когато става дума за сигурността 0 оглавява ' б Ни сега
то културата информирането, слу- тези три общини, почти всички пред- ца, а не се чувства подобрение ни сега 
жебнат7употоеба на^ишинаиаци- ставшпели на Сърбия изтъкват, че Трябва да се добави, че по това време 
ПИЯ ,,'штр гимпо 1Н Зттовт изискваме тя е издигната на по-високо ниво след за потребите ма тези три общини ре-

сео^шествявтт коТеет вните ни формирането на мултиетничсската шавашРе Координационното тяло, та- 
да се осъществяват колективните ни полиция дали тя наиСтина е мулти- нямаха възможност да конку-
права, гарантирани в Рамковата кон- етническа и колко е оспособена да доп- ке 1е 
венция на Съвета на Европа. Така каз- ринася за подобряване па еигурнос- 
ва Риза Хальими, лидер на ПДД със тта? 
седалище в Прешево, бивш кмет на 
този град и депутат в Скупщината на 
Сърбия, а на въпроса каква е сега си- 
гурностната обстановка в общините 
Буяновац, Прешево и Медведжа той 
отговаря:

- След въоръжените действия в на
чалото на 2001 година, когато за съжа
ление имаше трагични последици, в 
Прешевската долина започна поли
тически процес, наистина доста бавен 
и непълен, така че сега, въпреки ин
цидентите, които се случват от време 
на време, сигурността е стабилна.
Мисля, че в това отношение далече 
по-голям е приносът на народа, от- 
колкото на властта.

К
*,■щ
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Р. Хальими
- Изискваме да се спазват правата пи

рират за средства пред мипистерства- 
републиканските фондове и ди-

нашите три ва да съществува, но в такова реорга 
низирано тяло ние няма да дадем

та и
- Мултиетническата полиция за

почна да се създава 2001 година, кога
то едва ли имаше полицаи от албан
ското малцинство. Посредством тази ___
полиция все пак значително е подоб- «ото правителство, че в

общини е вложено много повече от-
колкото в други среди. Това абсолют- свои представители и няма да се съг- 
но не е точно. ласим там да бъдем само за някаква

рена етническата структура на мес
тната полиция, макар че още ме съот
ветства на националния състав на на
селението. в Прешево живеят над 90 Няма да сме украса на 
на сто албанци, а в състава на поли
цията албанците и сърбите са застъ
пени с по 50%, в състава на полицията 
в Буяновац има около 30 на сто албан
ци, макър че в тази община те са око
ло 60 на сто от жителите, докато в 
Медведжа има само 7-8 албанци, кое
то е съвсем символично. Без оглед на

си украса.
\ *Как действат местните самоуправ
ления в трите общини, приемат ли 
хората полицията, какво е съжител
ството меокду албанците и сърбите и 
как функционират връзките с Бел
град“?

Координационното тяло
*Не сте доволни ни от неотдавна из
вършената реорганизация на КТ за об
щините Буяновац, Прешево и Медвед- 
зка. Докато Вие възразявахте при пре
миера Кощиница, председтелят на то
ва тяло Расим Ляич за Вашето начи
нание каза, че е “политиканско”. За 
какъв проблем става дума?

- Въпреки че гражданите не са на
пълно доволни, факт е, че те излизат 
на избори, плащат данъка си, значи 
признават държавата, в която живе- 

оналният състав на полицията е по- - Координационното тяло същес- ят Макар че трябва да действа 
добрен и това влияе и върху полити- твува от края на 2000 година, когато в по-добре, местното самоуправление 
ческата обстановка. Освен мултиет- състава си главно имаше високопос

тавени военни и полицейски офице-

всичко това може да се каже, че наци-Малцинствата живеят в 
най-изостаналите области

; * Когато се говори за тези три общи
ни, употребява се терминът Прешев- 

| ска долина, против което название 
г жестоко се обявяват представители 
на някои сръбски политически пар- 
тии. Какво значение за Вас има това 

(!название: геогафическо или полити
ческо?

- Добре де, Южна Сърбия пред
ставлява по-широка област. Названи
ето Прешевска долина или Прешев- 
ска котловина, което ние ползваме за 
трите общини, има географическо 
значение, но поради специфичните 
проблеми в този край, терминът има 
и политически оттенък.

Г; * Сърбия настоява да създава възмоок- 
ности за осъществяване правата на 

\ националните малцинства, но оценки
те за постигнатото са различни. Как 
оценявате сегашното ниво на малцин

ствените права в републиката ?
- В Закона за националните мал-

започва да изпълнява ролята си, уве
личават се компетенциите му за раз

ри, така че това тяло на правителство- лика отпреди, когато то беше реду- 
то на Сърбия повече беше военно-по- цпрано. Истина е, че в икономически 
литически орган. Ние изисквахме в изостаналите общини, които при то- 
него да се включат по-активно пред- Ба са н мултиетнически, има повече 
ставители на трите общини - не само проблеми. Затова е необходимо да 
албанци, но и легитимни представи- съществуват допълнителни инстру- 
тели на останалите граждани. Това мептп и тези общини да получават 
обаче не стана. По инициатива на по-голяма финансова подкрепа от 
правителството през 2005 година от държавата. Отношенията между ал- 
представители на международни ин- банците и сърбите в Прешево преди 
ституции, каквито са ОССЕ и няколко години бяха захладнели, но 
наи-значителните посолства, ояха войници от други краища предиз- 
формирани координационни групи. викваха някои по-тежки инциденти, 
Те започнаха да работят, бяха изгот- а не местните хора. Трябва да се ре

шават икономическите проблеми, а 
заедно с това да се подобрява и сьжи
телството.
* Съставът на Скупщината на Сър
бия не отговаря на националния със
тав на населението в републиката. 
Какво трябва да се направи малцин
ствата да имат повече представите
ли в парламента?

Преди няколко дни отборпиците-ал- 
банци в местните органи на влас- 

и Медвед-тта в Буяновац, Прешево 
жа се срещнали в Прешево и приели 
декларация, с която изискват да се 
формират институции за решаване 
на нерешените досега проблеми в 
Прешевската долина. Не са съгласни 
с реорганизацията на Координацион
ното тяло, искат да се оттегли 
жандармерията от тази област и 
смятат, че е необходимо присъстви
ето на представители на междуна
родни организации, каквато е ОССЕ, 
както и на чуждестранни донори, 
които да допринесат па развитието 
на този край. На срещата са пот
върдени становищата за приемане 
принципите на Контактната група 
и предложението на Марти Ахтиса- 
ари във връзка със статуса на Косо-

вили и оперативни програми, но ко
гато трябваше те да се реализират, 
оказа се, че е невъзможно. Това се слу
чи, понеже не беше установена ефи
касна връзка между координацион-

цинства има повече декларативни __________ -_______________________ ните групи и правителството и това
понятия, но малко конкретни неща за „„ к беше главната причина за намалява-
реализиране на правата им. Посочват „ ческата' в 1ези общини има и мес- не на ефикасността на това тяло. След 
се институции, но няма разпоредби, с ™а П°ДИЦИЯ/ която е доста многоб- дългогодишни наши изисквания да 
които да се задължават определени Роииа-ватова ние често изтъкваме, че се подобри работата му, неотдавна на - Сърбия направи добра крачка 
ресори в правителството да осъщес- 1°ЗИ- сьстав иа местната полиция по бърза ръка то беше допълнително ре- напред, когато на последните парла- 
твяват тези права. Затова се налага да Р0И11°ст и оспособеност е съвсем организирано, но ние албанците и ментарни избори спусна ценза за 
се приеме нов закон, който да дефи- Д°стаТьчен Аа пази обществения ред представителите на останалите граж- малцинствата на 5%. Това обаче не 
нира и компетенциите на национал- ” и2° ц*° не е НУЖН0 ТУК и занапред дани пак не бяхме включени в състава изцяло е положителна дискримина- 
ните съвети на малцинствата. Мисля, ^ ъде стаЧИ0ИИРана и специална му. От медиите узнахме, че е направе- ция. Кой сега има депутат? Само оно- 
че не случайно общините с малцин- * лиция'т,е' жандаРмеРия- на реорганизация и е намален броят ва малцинство, което е могло да под-
ствена популация са най-изостанали ° пУ1ите °дщини са завършени на координационните групи от осем енгури достатъчен брой гласове за
- Прешево, Босилеград, Медведжа, Сърбия Ърушсареал1шитнис>аЛа д Н3 ТрИ/ ТаКа че няколко важни облас- един депутат. Значи, улеснена е само 
Тутин. Не трябваше да бъде съкрате- \ства на западноевропейски и мезкдуна- ™' какви™ са образованието, култу- процедурата и регистрирането за из- 
но министерство за малцинствата, а \родни фондове. Как оценявате сегали- Рата и инФ°рмирането са изоставе- лизане на избори, докато малцин- 
трябваше още няколко години да съ- ната икономическа ситуация? ни- Затова реагирахме. Не става дума отвените листи трябва да имат гласо-
ществува, за да подтиква и ускорява - През 2001 година беше изготвена 33 иесЪ171асие с хората, които продъд- ве като всички други. В Черна гора, 
решаването иа проблемите им. В на- програма от тогавашното съюзно жиха Аа ръководят Координационно- Хърватска и Косово тази положител- 
шите три общини съществуват проб- правителство, както и от правител- Т° тяло' мисля на Расим Ляич, даже на дискриминация към малцинства- 
леми във връзка с учебниците, учеб- ството на Сърбия, която получи под- мисля' че то с него като член на пра- та е много по-приемчива. Там ценз не 
ната програма, в областта на студен- крепа от ОССЕ и НАТО и в нашите вите^ството/ трябва да бъде по-силно съществува, а със закон е определено 
стския стандарт... Нашите студенти общини започна да пристига помощ иАействено- Обаче по всичко личи, че малцинствата да имат депутат в пар- 
следват главно в Прищина и все още от чужбина. Разибира се, в това беше Т0И няма Достатъчно енергия да ръ- ламента, без оглед броя на гласовете, 
не могат да осъществят правото си за включено и Координационното тяло ководи понеже е много ангажи- Интервюто взе В. Божилов

ао.
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и образовТниетр3в ^ДК^епя РеФ°Рмите в социалната сфера Даниел Вълчев:

За конструктивни 

и разумни разговори 

и преговориОбразованието е приоритетен 

«пор за ирмтелавото Правителството винаги е форма винаги ще има, ко- 
било за конструктивни и ра- ментира още министър Въл- 
зумни разговори и прегово- чев. По думите му въпросът е 
ри. Това каза пред журналис- дали и от двете страни има 
ти в парламента министърът желание да се стигне до ра- 

р. на образованието Даниел зумно и компромисно реше-
Щ решарски и това е първа- реформите в България и Вълчев след среща с предсе- ние. Вълчев отбеляза, че точ- 

. Р "Г ^ ^ РепяРе_ та му визита от поемането страната ни може да раз- дателя на Народното събра- но затова е помолил предсе-
фор^ \ ^ в социалната на поста през ноември чита на подкрепа. ние Георги Пирински. На дателите на двете ресорни
сфера и ооразованието, ка- 2006 г. Социално-икономичес- сРеЩата министър Вълчев е комисии в парламента да чу
то тряова да се обърне се- Образованието е прио- кото развитие и предизви- информирал Пирински за ят аргументите на правител-
риозно внимание на обу- ритетен сектор за прави- кателствата пред страната Развитието иа учителските ството и ако преценят - и на
чението на децата и младе- телството и са предприети ни като член иа Европей пРотести и МУ е връчил док- синдикатите, и така да вземат

Световната банка

, - лад за изпълнение на Нацио- отношение по тези позиции.
... ,, 103 е ™а ДРУга ос~ палната програма за разви- Иначе разговор винаги може

новна тема в разговорите, тие на училищното образова- да има, въпросът е дали наис- 
-ц '( 1 ‘Ремиерът посочил, че ние и предучилищното въз- тина искаме да достигаем до 

_ .1 - пРеД България, която е питание и подготовка резултат, каза Вълчев. Той
\ поставена в нова среда с (2006-2015 г.) през учебната обясни, че се надява в рамки- 

• * 5 членството си в Общиос- 2006/2007 г. и за мерките, кои- те на тази седмица да започ- 
| тта, има много предизви- то се предприемат през нат същински непосредстве- 

-- 1 кателства, но и възможнос- Учебната 2007/2008 г. ни преговори.
ЦК ; ! ти. Той казал, че поддър- Диалог под една или друга 

> жането на стабилна макро- 
Щрекч икономическа среда икгазквж.'; Пр0дЪлжаване иа СТруК.

турните реформи са осно
вен приоритет на прави
телството. Целта е устой
чивост на икономическия 
растеж и генериране иа 
максимални ползи от при
съединяването. Страната 
ще запази фискалната си 
стабилност, ще продължи 
икономическото си разви
тие и политиката на бюд-

жите. Това е подчертал мерки за децентрализира- жетни излишъци, като за
2008 г. заложеният мини-

рр№4 

1

Шй)
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Европейската конфедерация 
на профсъюзите подкрепя стачката 
на българските учители______

Да се запази 

достойнството на 

българските учители

■': %
5$ш

Сергей Стапишев и Херман Ъийфеяс
Това каза председателят на Синдиката на българските 

учители Янка Такева на протестния митинг на площад 
"Независимост". По думите й писмото е изпратено до 
синдикатите и до всички държавни институции. Според 
Такева в него се настоява да се запази достойнството 
българските учители, за да се запази достойнството на 
България в обединена Европа. Синдикатите са получили 
и писмо в подкрепа от румънските си колеги, в което те за
явяват, че образованието в страната им вече е приоритет 
след 35 дни стачка. В подкрепа па исканията на учителите 
са се обявили от Биологическия и от Педагогическия фа
култет иа СУ, от неправителствени организации и пред
ставители на бизнеса. Председателят на синдиката "Обра
зование" към КТ "Подкрепа" Крум Крумов каза, 
лучили писмо в подкрепа от колегите си от "Солидар
ност" от Полша.

пред министър-председа- но управление на учили- 
теля Сергей Станишев из- щата и реформи в систе- МУМ се предвижда да бъде 
пълнителният директор в мата на образованието, е 2,5 на сто, заявил е премие- 
Организациите от групата изтъкнал премиерът. Хер- Рът-
на международната фи- ман Вийфелс е казал, че Херман Вийфелс отгова- 
нансова институция Хер- България е страна с много Ря 33 12 държави в групата 
ман Вийфелс, съобщиха от добро досие и е един от па Световната банка: 
правителствената инфор- примерите за успех. Той Армения, Босна и Херце- 
мационна служба. Той е у подчертал, че Световната говина, България, Хърва- 
нас по покана на министъ- банка е съпричастна и ан- ™я' Кипър, Грузия, Изра- 
ра на финансите Пламен гажирапа с процесите и ел' Македония, Молдова,

Черна гора, Румъния и 
Украйна.

на

че са по-

Президентът Първанов в Брюксел

България И Румъния са Чуждите туристи в България са се увеличили
с близо 7 на сто

Румънците наваксаха загубата 

от македонци и сърби

тазгодишни домакини 

на Европалия
В сряда вечерта президен- в Двореца на изящните из- 

т Георги Първанов откри куства в Брюксел, където на 
тазгодишното издание на 25 март т.г. се състоя галакоп- 
фестивала Европалия заедно цертът за 50-годишпипата на Чуждите туристи, посетили България от ро място по посещение в България се нпреж- 
с румънския президент Тра- Европейския съюз. началото па годината до края на август, са би- дат гърците с 502 хиляди посещения и ръст
ян Бъсеску. Традиционният Държавният глава бе гост ли близо 4 милиона, което е с около 7 па сто пад 30 па сто. Основните туристически паза- 
културен фестивал на Евро- па откриването па централна- повече от миналата година, показват пай-ио- ри - Германия и Великобритания, се нареж- 
иейския съюз Европалия та- та изложба па Фестивала 'То- виге Ла1|пи иа Държавната агенция по тури- дат съотвспто иа трето и четвърто място.
-и година е посветен па 50-ата лямото ателие. Пътищата па зъм. I ъст бележат и приходите от междуна- Пристигналите германци са 449 хиляди 
годишнина от създаването па изкуството в Европа (У-ХУШ Р°Леп туршъм за осемте месеца, достигайки или с 12 иа сто повече от миналата година, а 
съюза. По този повод дома- век)" и присъства па концерт, 1Д млрд. евро, което е малко над 16 ма сто по- англичаните в България са били 331 хиляди, 
кинсгвото му бе дадено па с който бе поставено начало- вече от миналата година. което е едва с 3 на сто повече от миналата го-
Ьедгия, където се намират то па фестивала. Европейските туристи, дошли в България дина. Официалната статистика доказва и тен-
главните европейски инсти- Президентът Георги Пър- Д° края на август, са с 30 /о повече и са близо 3 депцията, сочена от представители на турис- 
туции. На пай-иовите члепо- ваиов се срещна и с краля на милиона. В туристическите среди се говори, тическия бранш, че германският пазар леко 
ве 1,а Европейския съюз пък Белгия Албер Втори, с пред- 40 това' което българският турзъм загуби от започва да се стабилизира, докато британ- 
се па4ла честта да открият седателите на двете камари въвеждането иа визи за Сърбия и Македония ският все повече забавя развитието си. 
проявата, съобщава БТА. В на белгийския парламент - се наваксва от румънци. Именно румънците Статистиката отчита ръст н на разходите, 
Г08а издание на Европалия, Херман лай Ромпуй на Кама- излизат иа първо място в групата иа чуждите направени от българските туристи в чужби- 
г вързано с големия юбилей рата на представителите и туристи с близо 540 хиляди души. Това е спад па. Българите са похарчили над 700 милиона 
1а Европейския съюз, учас- Армап дъо Декер па Сената. 120 на сго повече от същия период па минала- евро в други страни, което е с над 15 на сто по- 
ват всички страни от съюза. та година, като в тази статистика се включват вече спрямо същия период па 2006 година,
'•ржсственото откриване бе и така наранените куфарни търговци. На вто- Т. Петров
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< Авария на далекопроводаНавършиха се 7 години 
от свалянето на Милошевич без токЕдно денонощие

на 110-киловолгнияБосилеград
тържествено
посрещна
демократичните
промени

Поради авария иа 35-киловолтаия дале- '^Босилеград, през пос-
копровод в местността Цъклане в Г р медните двадесетина дни общината се снаб-

изпокъсали кабелите. *, общината вече е възстановено.
От компетентните в "Електроизток уз- то на оощи Я.//.Л

, че поради редовен ремонт на Бласин-нахме

Долнотлъминчани раздвижиха нова акция за завършване на 
новопостроената черква_______ ____________ _______

Разчитат на помощ от СПЦ и БПЦ
коитоДолнотлъминчани, 

през току-що изтеклото лято в 
селото вдишаха църквата "Св. 
Георги" само за един месец, 
сега полагат усилия да събе
рат пари за вътрешното и вън
шното й уреждане. Досега са 
похарчили около 5000 евро, а 
според плановете и проекти
те, за завършаването на обекта 
ще са им необходими поне 
още толкова. В църковното 
настоятелство за изграждане 
на храма казват, че са раздви
жили нова акция за събиране 
на пари за завършване на све
тилището.

- Ние долнотлъминчани,Някои ом водачите иа протестите със знамето иа /\С пред 
‘Треперската чешма” в Босилеград. Снимката е направена иа 5 
октомври 2000-та година във вечерните часове

които построихме черквата 
само за един месец, се вписах
ме в календара на събитията и

ълната от недовол- следят програмата на сво- по дВе дру^ неща: първите сме селяни в Бо- 
ствия и масовите про- бодната държавна телеви-т Никодия Милков, долнотлъмипчапин, който 

___. живее в Босилеград, казва, че не се съмнява в
• гпяжлянитр в ттяла зия която пояко предаваше силегРадско' които около един век пое- успехси _ Членовете на църковното настоя-тести на гражданите в цяла зия, която пряко предаваше троиха черква, а сме и единствените, които „гепство не жалят нюхд и време Христов
та република, предизвикани събитията от Белград. При- почти сами си подсигурихме пари за нейното даже едва реколтата си, така че съм 
от поредните опити на^при- светващите с оурни апло- изграждане, казва председателят на църков- убеден, че тези хора ще успеят да подсигурят 
вържениците на Слооодан дисменти поздравяваха и из- ното настоятелство в селото Милан Любенов. пари за завършване на черквата.
Милошевич да фалшифи- казванията на лидерите на Подпредседателят на настоятелатвото
дТт^ХРТкул=- упр^1ениев°Босилеградим дарило 120”еГро в^РдеД”:
раха на 5 октомври 2000 го- рофона. „пвплгтвотп и 1000 бРоя керемиди, Дирекцията за пъти- _ ^ Сега работите поспряха, но долнот-ШшттшШШтшшшЩ
партии, предвождани от Де- сове увеселяваше граждани- но в Македония, Сърбия и България. - Някои СръбДс^ата/ нито" БъТгарска^ТравТславна

На опозиционната поли- Най-многоТари - Жвро,Р^ихГвинка“и Черква са помогнали парично изграждането 
тическа сцена в Босилеград Васе Анастасови от Скопие, които преди из- ™ ДВу6
преди петооктомврийските вестно време дариха и кръст за храма. Опре- ^ но пиа* а опп ' казва Рист в
промени действаха само три делен брой наши съселяни все още не са дали п°ДчеРтава' че очакват 200 хиляди динара да 
опозиционни партии - ДС, пари, но се надявам да го направят сега, казва “м °ТПуСНе БостмегРад' понеже от'
ДСБЮ и СПО. г/о време на Христов и оповестява, че доколкото не им по- 6°Рн«Ччте на ОС преди два месеца взели ре-
Милошевич българите от могнат дарители те сами не могат да завър- шение с такава сума да помогнат селата, кои- - о ьл!ари 1е ш шат 0бекТа. у то строят или ремонтират черкви.

те.
Сред най-активните опози- 
ционери в Босилеград по вре
ме иа режима па Милошевич 
и по време па петооктом
врийските промени бяха сега 
покойните Арсо Тодоров, 
Стоян Захариев, Раде Спа
сов, Янко Чипев, Иванка Ни
колова, Милапчо Мицов и 
други.

Босилеградско се ръководе
ха от максимата "къде власт - 
там и глас" и на всички избо- 

мократичната партия на д-р Ри даваха пълна подкрепа на 
Зоран Джинджич, няколко СПС и на Милошевич. Бол- 
вечери заред преди 5 октом
ври организираха масови привърженици на Милоше- 
протести. На 5 октомври вич си "пазеха лебо" и не се 
2000 г. беше организирано противопоставяха а против- 
късо шествие по двете цен- ниците на режима бяха 
трални улици в града, а след представяни като предате- 
това почитателите на ДОС и ли> хоРа които искат да от- 
на демократичните промени къснат Босилеград от Сър- 
в Сърбия организираха тър- Бия и да го присъединят към 
жество на централното кръс- България и какво ли още не. 
топътище в града. Дойдоха и Голяма част от опозицио- 
хора, които дотогава не се неРите в края на 90-те годи- 
обявяваха явно за привърже- ни хоито и днес са опозиция 
ници на ДОС. в общината, смятат, че в Бо-

Пред сегашната кръчма 
"Моника" беше поставен те- много променили след 5 ок- 
левизор, така че насъбрали- томври. 
те се граждани можаха да

Фотооко
шинство от тогавашните

И тази година по време на 
Детската седмица в училищ
ния двор в Босилеград бяха 
организирани редица забав
ни състезания за учениците от 
началните класове на основ
ното училище. Малчуганите 
се надбягваха влезнали в чува
ли, носейки чашки, напълне
ни с вода на поднос, яйца в лъ
жица и пр.

За днес е насрочено маска- 
радно дефиле по градските 
улици, в което ще участват 
учениците от основното учи
лище и децата от детската 
градина. П.ДР.

силеград нещата не са се

П.Л.Р.
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Навършиха се 7 години от свалянето на МилошевичНов аукцион за “Балкан” 

на 25 октомври На 7 октомври ДОС взе 

властта в Д имитровградАгенцията за приватизация отсрочи третия аукцион за 
продажба на общественото гостилничарско-туристическо 
предприятие "Балкан" от Димитровград за 25 октомври. 
Аукционът трябваше да се проведе в края на миналия ме
сец.

За да се стигне до историчес
ката сесия на Общинската скуп
щина, в Димитровград се слу
чиха
протести, насочени преди всич
ко против кражбата на гласове
те в полза на Милошевич и опи
та той на всека цена да се задър
жи на поста си.

Когато на 28 и 29 септември 
2000 година навред из града оя- 
ха разнесени листчета с призив 
към гражданите да излезнат на 
протест, представителите на 
ДОС, организатори на протес
тите, сигурно не са разчитали 
на голям брой протестиращи. 
Затова изненадата бе наистина 
голяма, когато новоизбраните 
отборници на ДОС с музика 
тръгнаха от КИЦ "Цариброд" 
към центъра на града и се срещ
наха с насъбралите се вече око
ло хиляда граждани. След като 
съобщиха, че не признават 
официалните резултати от пре
зидентските избори, че втори 
тур няма да има, протестира
щите тръгнаха в разходка по 
улиците на града.

Протестите с още повече хо
ра продължиха на 30 септември 
и на 1 октомври, когато излязо
ха над две хиляди жители на 
града. Тогава бе прочетена "На
родна декларация", с която 
ДОС призова всички граждани 
и директори на предприятията 
да придружат протестите или 
да си подадат оставки. Радиоте- 
левизия Цариброд в течение на 
три дни не обяви нито дума за 
протестите. С "Декларацията" 
бе потърсена оставката на мес
тната власт, а новоизбраните 
отборници на СПС и ЮЛ бяха 

Във вторник по повод отбе- градчани, предимно майки, поканени да върнат мандатите 
лязването на Седмицата на бащи, баби... си. Протестното шествие в един
детето, детската градина и ос- След това всички се събра- момент се озова на магистрал- 
новното училище в Димит- ха на новопостроения пло- ното шосе край мотела, когато 
ровград организираха маска щад пред Центъра за култу- движението бе спряно. Необяс- 
рад по главната улица. ра, където кметът на Димит- “им0' но за броени минути от

Маскирани /ато пира™, ровград Веселин Величков, 
джентълмени, дами от нача- възхитен от прекрасната не на безредици. Въпреки 
лото на миналия век, циган- гледка площада изпълнен с ^близката среща", до инциден- 
ски танцьорки, войници, по- радост, символично предаде ти не се стигна и протестира- 
лицаи, овчари, стари дядов- обновения площад на бъде- щите се върнаха ма разходка по

улиците на града.
На 2 октомври на протест

цата от центъра на града до жава с редица мероприятия, излязоха и гимназистите, 
"Балкан", поздравявани от които ще се случват главно на най-напред сами, а след това 
насъбралите се Димитров- площада. Л.Т. придружени от десетинаг * г ^ преподаватели. На следващия

на СПС и ЮЛ, директорите на 
гимназията и на основното

ден протестите продължиха, а 
вечерта дойдоха и жители на 
Лукавица, Гоин дол и Желюша. 
Така тази вечер протестира
щите се доближиха до бройка
та от 2500, която за градче като 
Димитровград е импозантна.

4 октомври осъмна със стач
ка във почти всички предприя
тия и в гимназията. Тогава за 
пръв път в протестите се вклю
чиха и заетите в местната теле
визия.

Най-много хора се събраха 
на 5 октомври, когато милион- 

Белград превзе те
левизията и Съюзната скугпци- 
на, за да отпразнуват победата. 
На проведения митинг в Ди
митровград координаторът на 
ДО(_ и новоизбран отборник 
д-р Симеон Басов осведоми 
протестиращите, че на тога
вашния председател на ОС Ни
кола Стоянов е предложено да 
даде властта на опозицията! 
или да се сформират съвместни 
органи на властта. В замяна за 
това ДОС ще се откаже от въз
раженията, отнасящи се до из
борните резултати в Изатовци, 
Вълковия и Драговита. Тъй като 
Стоянов с това не се съгласил, 
Басов от името на ДОС призова 
него, председателя на И 
нителния съвет, секретаря на 
скупщината и председателите

• учи
лище и на Телевизия Царибрид 
да си подадат оставки. След то-незапомнени до тогаваНачалната цена на фирмата на третия аукцион ще бъде 

около 45 млн. динара, минималните инвестиции са около 
12 млн. динара, преценената стойност на 70% от капитала 
на фирмата, който трябва да се приватизира, е 280 млн. ди
нара.

ва беше организирано събира
не на подписи и до 9 октомври 
се подписаха над 1600 души.

Учредителната 
Общинската скупщина след из-

сесия на
Б.Д. борите и протестите, се проведе 

на 7 октомври. В нея ДОС има
ше 13 отборници, СПО - двама, 
а СПС и ЮЛ -18.

Гласуваше се тайно и след ка
то бяха изброени бюлетините, 
оказа се, че кандидатът на ДОС 
д-р Симеон Басов е получил 17 
гласа, а кандидатът на СПС и 
ЮЛ Емил Соколов 16. Така за 
пръв път след Втората световна 
война Димитровград 
"син". Оттук нататък всичко бе
ше много по-лесно. Д-р Алекса 
Радев като кандитат за под
председател получи 24 гласа, 
м-р Михаил Иванов като кан
дидат за председател на Изпъл
нителния съвет получи дори 31 
гласа, а самият Изпълнителен 
съвет, в който бяха включени и 
двама от СПС - ЮЛ, като цяло

През фотообектива
я

ната тълпа в

стана

получи единодушна подкрепа 
на всичките 33 отборници.

Така ДОС успя да претегли 
въжето на своя страна и започна 
да управлява Димитровград.

зггъл-

Л.Т.

Писма на читатели

Благодарност към 

Националния съвет
Чрез вашето и нашето "Братство" искам да изразя голяма 

благодарност към председателя на Националния съвет на 
българското малцинство в Сърбия д-р Ангел Йосифов и към 
самия Национален съвет. Д-р Йосифов откликна на молба
та ми за оказване на помощ на дъщерята ми Виктория, коя
то спешно се нуждаеше от операция на катаракта в София.

Благодаря и на заместник-министъра на здравеопазване
то на България Матей Матеев, на Посолството на България в 
Белград и специално на посланика Георги Димитров, както 
и на доцентите Грета Алексиева и Мва Петкова от София, 
които извършиха операцията.

Д-р Ангел Йосифов и Националният съвет за пореден 
път показаха, че са в служба на нас, гражданите.

Анелия Найденова от Димитровград

ци и млади невеста... децата щето на града, 
минаха няколко пъти по ули- Детската седмица продъл-

Най-голямото димитровградско село Желюша още няма кмет

Провали се и третото събрание Изпъкваха остри разпри между ма в селото да им взима като на 
отделни жители на селото. Жи- "трети лица", особено ако се има 

И третото събрание, на което то Зоран Христов си подаде ос- то, оказа се че и това ие е доста- веещите в махалата от Дома па предвид, че МО е "тъпка" с фи-
трябваше да се избере нов кмет тавка поради лични причини, тъчно за обезпечаване иа кворум, културата до предприятието манговите средства,
на Желюша, се провали, тъй ка- Въпреки че този път иа много от Според Статута па местната об- "Пелцледер фабрик" негодуваха Както казват желюшани,
то дойдоха само 30-ина жители, домакинствата бяха връчени по- щпост избиране па кмет може да заради това, че нямат достатъчно проблемът с водоснабдяването
Досегашният пръв човек на село- кани да присъстват на събрание- се проведе па събрание, па което питейна вода. Същия проблем през следващите години ще ста-

присьсгват попе 100 жители иа измъчва и жителите на селото ва все по-болезнен, имайки
селото, или пък па избори, на ко- над магистралното шосе. Посо- предвид, че водопроводната снс-
ито да гласуват повече от поло- чените махали са приключени тема е строена преди няколко де
вицата от общия брой избирате- иа водопровода от изворите в с. сетилетия, в следствие на което и
ли в селото. 1 рапа. Останалата част на Желю- повредите са все по-чести.

Членовете на Съвета на МО ша от няколко месеца се снабдя- Ивица Младенов бе на мне- 
изразиха недоумение по отио- ва с вода ог градския водопро- ние, че Съветът трябва да се
шение иа предстоящите стъпки, вод. Интересно бе мнението па обърне към отборниците в
Някои от тях заявиха, че иай-ве- члена на Съвета иа МО Томислав Общинската скупщина в Димит-
роя пю ще бъде насрочено ново, Василов, който сподели, че тряб- ровград, които са от Желюша,
четвърто по ред събрание, други ва да се настоява от общинските както и към члена на Общинския
споделиха, че Съветът може би органи да вземат решение за съвет от това село Милча Мар-
ще вземе решение някой от чле- провъзгласяване на Желюша за ков, и с помощта иа политичес-
новете иа този орган временно да крайградскр селище. Васплов ка- кото им ангажиране в органите
изпълнява функцията иа кмет за, че предприятието "Комуна- на месното самоуправление да се
докато ие се създадат условия лац" е общинско, а не градско и решат или попе смекчат кому-
той да се избере по начин, пред- че занапред ие трябва за услуги- палмите проблеми в селото,
виден от Статута. те за поправка ма капализациои-

Желюшаии за пореден път ната и па водопроводната систе- 
показаха, че ие са сговорим.

В.Д.
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Вбабушниш кото конфекционнопредп риятие“Стан д а рт Сурдулица

__ _ Подобрява сеПровежда се процес водоснабдяването
на ликвидация

3 °Л ^Г,,!,м,г,кпто пред- ЛИ и съоръжения и се очаква да 
дялането с/РЛУ „ получи^700 започне реализацията му.
ЖГевро от НационалниГинвес- Успешното осъществяване на ши евро от пацио тезИ проекхИ ще е добра пред-
™Гс°а подменени старите азбес- поставка това предприятие да 
тови гръбДи до главния градски конкурира » средства от!НШи 
оезешюар Дължината на новите догодина. За целта се готвят 
стоманени трт,би е 500 метра. До шест нови проекта: за повишава- 
краяЗна"годината трябва да за- не капацитетите с питейна вода, 
върши изграждането на още изграждане на водопроводна 
един голям резервоар за вода от мрежа до село Иелашница, ре- 
1000 кубически метра, след което конструкция на уредите за. пре
да се въведе автоматична сисге- работка на отпадъчните води, 

водозахранване, коего ще изграждане на канализационни 
бъде реализирано в началото на колектори в местните оощности 
следващата година. Чурковица, Долно Романовци,

Вторият проект е изграждане Загужане и Алакинце и купувате 
па канализационен колектор от на съвременни цистерни и други 
Алакинце до Масурица. Вече е возила, необходими на предпри 

голяма част от необ- ятието. А-м-

* Във фирмата са 
останали няколко 
административни 
работници и паза-

■УАФ-Н
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чи ;
В конфекционното пред

приятие "Стандарт" в Ба- 
бушница машините не тра
кат от нялколко месеца. Във 
фирмата е въведен процес на 
ликвидация, по време на 
който би трябвало най-нап
ред да се издължат всичките 
дългове, а след това да се иод- 
готови и процедурата за про
дажба. Скупщината на 
"Стандарт" и мажоритарни
ят собственик на капитала 
германският бизнесмен Кла
ус Глазар, за ликвидационен 
управител са назначили 
Ивица Адамович. Той се на
дява, че фирмата ще бъде 
продадена до края на годи
ната.

До взимането на решение
то за ликвидация във фирма
та работили общо 299 работ
ници. Сега са останали ня-

й'
маиш ' | Мтм-тптЦП

■Кн5 ма по|'

п *

подготвенаI

-жщ1Тук, около насда измъкне възможно повече процеси на световния пазар, 
от средствата, които междув- сиреч огромни количества 
ременно вложил в нея. А те панталони на 
не са малко - около 1 100 000 влизали в Германия и Евро

па от юножноазиатските
Настъпление 

на боклуците
ниски цени

евро. 500 хиляди от тази сума 
"лежат" в машините, които страни, 
осигурил Глазар. Фирмата Весна Адамович сподели, 
била регистрирана като дру- че работниците са прехвър- 
жество с ограничена отговор- лени на трудовата борса и се 
ност, 65 на сто от капитала възползват от правата и фи-

Невероятно, но факт - брего- то че ли на повечето от тях им се 
вете на иначе сравнитлено мал- струва ако не приемливо, то по

не като незаличима част от пей
зажа. Това се отнася еднакво до

кото водоеми и реки в нашите 
краища са се превърнали в ис-

принадлежал на германеца, нансовите средства, които тя ТИНСки сметища. Отпадъците са всички и до всякъде. Както до
докато останалото имущес- предлага на всички хора, ос- битови - пластмасови бутилки, Лисинското така и до Смилов-

игтии.т, тво фигурирало като общес- танали без работа. Ликвида- туби от автомобилно масло, ското и Ветренското езера. Така
колко пазачи, както и някол- V ■ГГГ ттиптт ззгет-я ТРЧР по К-1НЯЛРН стъклени шишета и хиляди най- и до реките - Драговищица,
ко административни работ- тв™капитаЛ- цията засега е е о лонови пликчета. Всеки химик Ерма, Блатъшница, Нишава,
ници, сред които и бившата Бившата директорка спо- ред макар че съществуват ще ви каже че това са вещества с По-голямата част от мърсотията
директорка Весна Адамович Дели/ че "Стандарт" имал се- определени недоумения във изключително дълъг период на пристига на бреговете на реките
В изявлрние за "Бпатство" тя Риозни проблеми с недис- връзка с провеждането й, тъй разлагане. с водите, идващи откъм Босилег-
„„ г „т __ циплинирана работна ръка, като става дума за процес, Най-интересното е, че на по- рад, Димитровград Звонци..., а
вГден на вл^зГето сиЗ ™ям брой работници който рядко е извършван в ГогГроГн^ТибарТ този ^^ТрХрТ* ^
фирмата бил заблуждаван РеД°вно отсъствали поради Сърбия и от републикански- факт едва ли им прави впечатле- Проблемът със замърсяването

отпуск по болест. Допълни- те органи не могат да се по- ние - често можете да видите хо- в село Звонци и Звонска баня с
телни проблеми предизви- лучат много полезни ин- ра с въдици в ръцете, нагазили в битови отпадъци например дос-
кали и неблагоприятните струкции.

във връзка с дълговете на 
"Стандарт" и затова сега е 
гневен и основната му цел е Б.Д. смет до колене... тигна кулминация през летните

Присъствието на боклука, ка- месеци, най-вече заради многоб-
ебиваватройните гости, които пр 

в Звонска баня. Река Блатъшни
ца "потъна" в боклуци, най-вече 
от пластмасови бутилки.

В развитите страни, като Гер
мания например, адекватно ре
шение на проблема е намерено 
още преди около двадесетина го
дини, когато пластмасовите бу
тилки навлизат в масова употре
ба на пазара на напитки. Преми
наващата през Франкфур

за бизнесменът. рот-Димитровград. В хотела прТвена*пред те^Хението на
Според него 20 или 30 ми- ще разширя балконите, ще боклука, докато в крайна сметка 

лиона динара не са до- изградя още един ресторант се е стингално до решение, удов- 
статъчни хотелът в Звонска и апартмантна част. Тук ще летворяващо всички. Така е и в 
баня да се уреди както заслу- бъде същинският център на Полша, която посетих неотдав- 
жава. "Най-сполучливото ре- туризма в страната.” на- ® момента хората там са пря-
шеиие беше сградата да се Бизнесменът каза, че в на- ко заинтересовани да НЕ изхвър- 
срути и на нейно място да се чалото настоявал повечето от тт ™ пРедават
поТшхТсеганям3^0111033' П°С°”е “нфраструктур- на^на ^лка мХ-^ода
почнах и сега няма връщане ни работи да поемат органи- в цената се калкулира и пластма- 
назад , каза Здравкович и до- те на местното самоуправле- совото шише, за което при връ- 
бави: Нужни са 2,5 - 3 мили- ние в Бабушница, но те отго- Щане се получават обратно око- 
она евро. Преговарям с една вори ли, че нямат достатъчно ло 25 евроцента. В нашия случай 
европейска организация за пари. "Затова с тези работи бУ™лката отива или на боклука, 
отпускане на кредит и се на- ще се нагърбя сам и ще се ста- ИЛ~ АИРектно в реката, езерото, 
дявам, че ще го получа до рая да ги избутам докоай" Вероятно някои ще каже: ТавТ™=-ВЪЗ[ГмерЯ- --ГОР-ене^равкАовиРчаИ '
вам да инвестирам не само в Миналата година той осъ- всичко друго лошо е и това, че ве- 
хотела, но и в инфраструкту- ществил редица конктакти с че се стига и до изключително 
рата в Звонски край. Плани- туристически агенции от ниска екологична култура, 
рам изграждане на още един България, а тази година гости Един 1УРИСТ- дошъл да летува 
мост в село Звонци с дължина в хотела му били челни хоца в Ввонска баня- 1гааче страстен 
45 метра, който ще води към на туристическия маркетинг РибодовеЧ' ми каза: "Тук се наг- с Ракита а глрл тппя ™ г ледах купища пластмасови бу-с. 1 акита, а след това и из- в тази страна, с които плани- тилки А
граждане на 1600 м подпорни ра съвместни туристически 
стени и асфалтов път с дъл- програми в Звонския край. 
жина 7,5 километра, който с 
един метър ще бъде по-ши
рок от магистралния Пи-

Наемателят на хотел “Мир” в Звонска баня Раде Здравкович:
ж Ш§ Звонска баня ще бъде 

туристически център
№ т река 

ила из-■ < ните, които ползвал, но ГТП
"Сърбия" от Пирот, от което 

у.С--Ц81 взел хотела под наем, не из- 
ЯИу пълнявало своите финансови 

задължения и се стигнало до 
проблем, който съществено 
се отразил върху работата на 
"Мир".

Наемателят на хотел Той сподели, че е заинтере- 
"Мир" в Звонска баня Раде сован да

...а- АШШ Т,■А:..-

. - т ^

купи цялото пред- 
Здравкович сподели, че в са- приятие "Сърбия" и изрази 
мото заведение досега е вло- уверение, че Агенцията за 
жил около 21 милиона дина- приватизация на Сърбия ще 
ра и че тепърва ще инвестира зачете досегашните му инвес- 
в него. Тазгодишният турис- тиции. "Имам всички необ- 
тически сезон оценява като ходими документи. Налице 
катастрофално лош, тъй като са и снимки и видеозаписи, 
броят на гостите бил изклю- така че всяко вещо лице може 

Липсвали да докаже и да потвърди ре- 
най-честите гости - туристите зултатите от моята дейност, 
от Войводина, които не мо- Впрочем, когато дойде време 
жали както предишните го- по най-официален начин ще 
дини да контактуват и да си поискам от Агенцията да из
правят резервации в хотела числи стойността на влагани- 
чрез стационарните телефо- ята. Нека да споменем, че 
ни, тъй като те не винаги би- преценките за досегашните 
ли във функция. Здравкович инвестиции са изготвяли ве- 
изтъкна, че той най-редовно щи лица, които са били анта- 
плащал сметките за телефо- жирани от ГТП "Сърбия", ка-

чително малък.

Звонска баня е наисти
на прекрасно място и въобще не 
е редно да се замърсява така..."

С една дума - белег на нашен- 
д Д' ските лоши нрави.

Т. Петров
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В нашите села Плоча и Градинье

Има ли перспектива 

за обезлюдените махали?
г ттщтСело кош

Село Градинье 
има добро место
положение и доб-* Кредити за животновъдите и миницех за 

бутилиране на вода - предпоставка за реви- 
тализация

ри рейсови връзки 
с града. Но много ЕШ-
градинчани често шшшшшШшШШшТНии

Рязката миграция и бялата чума на от общината са { 
през последните десетилетия обез- получили 
людиха Плоча, едно от най-високите риал за изгражда- 
планински села в Босилеградско. В не на селска чеш- 
пръснатите махали под синорите на ма, която те сами 
Валози са останали едвам около се- са си построили 
демдесет души в тридесетина семей- недалеч от учили- ; 
ства. Голяма част от жителите са на щето, а сега очак- Тоша Георгиев 
преклонна възраст, много къщи са ват материал и за 
празни, а в някои махали живеят са- две бетонни корита за водопой на до- 
мо по един или двама стари и изне- битька. 
мощели хора. В четирикласното учи
лище се учат само 3 деца, а доколкото 
продължи тенденцията на намалява-

слизат до града със 
съобствените си ав-мате-
томобили, понеже №!'~ .*• предлагат на ди-
митровградчани 
мляко, яйца и дру
ги селскостопански продукти. До се- мосферни води в него. В една част от 
лото отидох с Аца Иванов, който там селото под жп линията трябва да се 
отглежда 4 крави. В колата ми разка- реши проблемът с подземните води. 
за, че този ден продажбата не вървяла От време на време те правят вреди на

около 20-ина домакинства в махала
та. Би трябвало да се сложат поне 
още 2-3 улични крушки в някои части 
на селото. Участъкът от местния път 
Димитровград-Бачево през Градин
ско и Бачевско поле, от местността 
Ивкови воденици до моста в с. Бачево,

:№<‘

най-добре, но млякото няма да хвър
ли - домакинята ще направи сирене 
от него.Имат магазин, но...

Георгиев подчертава, че един от 
нето броя на жителите, наскоро то ще най-сериозните им проблеми е ре- 
бъде закрито. В селото има и десети- довното снабдяване с основни храни- 
на ергени, които предимно отиват на телни продукти, 
печалба във вътрешността на Сърбия 
и в Черна гра.

Броят на жителите 
намалява

Фактът, че е разположено край гра
ницата не донасял късмет на Градин
ье в миналото. Много неприятности 
предизвиквала границата. Но време
ната се промениха и сега този факт 
може да се окаже решаващ за бъде
щото му развитие. В близко бъдеще е 
запланувано изграждане на промиш
лена зона край селото. През послед
ните години в него започнаха да се от
варят гостилничарски обекти, в кои
то работа намериха някои тукашни 
жители. Няколко градинчани пък ра
ботят в димитровградски фирми.
Преди десетилетия населението било 
по-многобройно. В момента в селото ОбиКОЛКа На Манастира “Св. 
живеят около 200 души, но има тен- 0пас” 
денция тяхният брой и в бъдеще да 
намалява. Млади хора има малко, а 
децата на училищна възраст са 4-5. ДО построената преди няколко годи- 
Преди години четирикласното учи- ни манастирска черква "Св. Спас" в 
лище бе закрито, тъй като родители- Горно Градинье. Пътят към Горно 
те се определиха децата им да се учат Градинье е лош. Желанието на кмета 
в централното училище в Димитров- е в близко бъдеще да бъде насипан с 
град, където, както изтъкваха, качес- асфалтови стърготини. Разказва ми, 
тсото на обучението и конкуренцията че димитровградчани и хора по по- 
са на мпсго по-високо ниво. текло от този край, конто живеят във

вътрешността на страната, напосле
дък проявяват голям интерес да стро
ят вили за отдих в Горно Градине.

Снимам вътрешността на църквата 
и отделни икони. Неотдавна един

се нуждае от ремонт, както и пътят 
към Горно Градинье. Местната об
щност е "тънка" с пари и затова за ре
ализиране на най-спешните кому
нални работи разчита предимно на 
средства от общинския бюджет. При 
извършването на някои работи ще е 
необходима и помощ на ЯП "Кому- 
налац".

Телефонните връзки са добри, а 
сигналите на РТС са относително 
качествени. В селото има хранителен 
магазин. Снабдяването не е проблем, 
заради близостта му до града.

- В селото има един магазин, който 
работи само по два дни в седмицата и 

не е зареден с всички 
жа стоки от първа необхо- 
■лЯ димост, сочи той. Зато-

> д ва сме принудени да 
13 отиваме за покупки в 
Д магазините в Горна 
Яи Любата или в Горна 
\й Лисина. Особено ни е 

трудно през зимата, 
■ когато трябва да мина- 
Щ ваме през високите 
В снежни преспи.
Д Георгиев неотдавна

ЧКЕк задвижи инициатива в
Общинската скупщина

С колата на селския кмет тръгвамеда се създаде възмож
ност екипи от Здрав- 

ЙШИШ ния Д°м в Босилеград 
да идват по един път 
седмично в Плоча.

- Доколкото се съгла
сят компетентните в 

Здравния дом, ние сме готови да 
приспособим едно 
обекта на местната общност, в което 
медицинските работници да могат да 
оказват помощ па селяните.

Облекчаващо за плочани е, че от
преди един месец частната фирма 
"Тасе турс" всеки петък по два пъти 
на ден поддържа линията Чосини во
деници - Босилеград, така че когато 
имат нужда да си свършат някоя ра
бота в града вече не вървят пеша по 
десетина километра до най-близката 
спирка в Горна Лисина. Добре е и то
ва, че в селото имат сишал на мобил
ната мрежа "064", а от това лято се 
хващат и сигналите на мобилния опе
ратор "063". Докато в някои махали, 
каквито са Чосипа махала и Гузелин- 
ци, не хващат сигнала па РТС, в оста
налите покрай държавната телеви
зия могат да гледат и други нацио
нални телевизии от Белград.

Въпреки че сегашната обстановка 
не предлага никаква перспектива па 
младите да останат да живеят в село
то, Георгиев все пак не губи надежда.

- Доколкото се открие миницех за 
бутилиране па вода от извора в мес
тността Плавило в Горна Ръжаиа, ще 
се създадат условия за откриване па 
работни места за младите и те няма 
да напускат бащините си опгища. Съ
щевременно чрез отпускането ма из
годни кредити за животновъдите 
смятам, че мнозина ще се определят 
да увеличат стадата си и по-интензив
но да започнат да се занимават с от
глеждането па добитък, поясни той.

ПЛ.Р.

Махала Преслап в Плоча

Подобно на останалите села в об
щината, и жителите на Плоча измъч
ват проблемите, свързани с лошата 
пътна мрежа, липсата на редовна 
здравна защита и на хората, и на до
битъка, неорганизираният изкуп на 
добитък и на други селскостопански 
продукти и др.
Ремонт на пътищата

Някои от проблемите си плочани 
настояват да решават в съдействие с 
общинското ръководство и с общин
ската дирекцията за строителни пло
щи и пътища, която през това лято 
им ремонтира по-голяма част от мах
ленските пътища, а на някои сложи и 
настилка от чакъл. Покрай пътя от 
Бесна кобила към махала Преслап с 
дължина от около 6 километра и от
сечката от Преслап до местността 
Скок на пътя към Горна Любата с 
дължина от 3 километра, ремонтира
ни са и отсечките от Чосини водени
ци до училището, качто и към маха
лите Мъртвица, Сурлевци, Кардане, 
Чосина махала и др.

Тоша Георгиев, отборник от Плоча 
в Общинската скупщина в Босилег
рад, казва, че е доволен от тазгодиш
ното ангажиране на дирекцията, коя
то е ремонтирала по-голяма част от 
пътната мрежа и добавя, че ог общи
ната са им обещали тази есен да про
дължат с тази дейност. Същевремен
но общината им е подсигурила и 
строителен материал за построяване
то на обект на селските гробища, за 
който определени пари са събрали и 
самите жители. През миналата годи-

помещение в
Комуналните работи, които 
предстоят

Трифун Д им итров е дъл гогодишег I 
кмет. Прехвърлил е 70-та година, но 
няма млади, които да са заинтересо- градинчанин вцепенил съселяните си 

с приказката, че една икона започна
ла да плаче, когато той 
бил в манастира. Хвър
ляме поглед към кам
баната, която преди 
две-три години бив
шият министър на 
външните работи на 
България Соломон Па
си подари на селото. 
Припомняме си с Три
фун, че тогава, освен 
Паси па събитието
присъства и външният 
министър на СРЮ Бук 
Драшкович.

Недалеч от манасти
ра е и прекрасната ви- 

т, , , . . , , ла на градинчанина с
КмтърТрфн Димитро» пред манастирската . респективна кариера в 
черква Св. Спас белградската фирма

вани да го заместят. Сериозен човек, .. Инекс Тодор Ганчев,
дългогодишен директор па строител- На вРЪ1«а11е говорим по наи-различ- 
ното предприятие "Градпя". Много е ,,и теми - фВДИнчани, които
направил за селото, но не иска да спи- днес живеят в страната и » България 

. Ь плановете за бъдещото кому- орехите, които тази година не родиха 
кално уреждане той посочва като Добре, бъдещата индустриална зона 
»Р~Р™ работите окото .одоо-

каптажа за него. Най-важното е да се ДЯРЯ сп през цяло р 
пост рои канавка, за да не се стичат ат-

ра

Г.Д.
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и»пл рошрнир на ОС в Босилеград за парична подкрепа

Помощ и за неучащите
Половин век на Завода 
за издаване на учебници

Специална награда

=—=,=ШИЕ "Д!?'""“лища и студентите до 26-го- пие. 1 4Р 4 ивгоди_ студентите без един родител пици от Белград огбеляза газиакв&зне =л“".»^е» Лхягяив: "«ЯЯГКГ* гдаКЗДГДР ~ЙН$Г "&,м“ *да«~давяг.
които’едии или двамата ро- ри майи ^еше- ^ед^аТизплащане „а
дители не са известни право от по '0^А предвиждаше паричната помощ за сираци- „ иа а„.?орите „а най-добри 
вППЖВщеПИмат и дец^- такава помощ да^т.де отпус- те са отурепи в общинския г,ебиици Ид„ комплекти учеб- 
та-сираци до 15-годишна въз- кана само за ученици и сту- бюджет. ИИПо случай полувековнияюби-

лей бяха присъдени и три специ- * 
ални награди за дългогодишно - 
С1/грудиичество и изключителен ,- ^ 
принос в създаването на учебни- 
ци и учебни помагала, кои го са 
печатани в Завода. Лауреати на /л Ц 

__  специалната награда "Стоян Но-Обичаите - завет към младите ■
проф. д-р Милия Николич и на
шият сънародник магистър Вене Вене Богославов 
Богославов, автор на ненадмина
тите сборници задачи по мате- история за V клас на групата ав-

тори Снежана Ферянчич, Дание- 
Годишна награда за най-доб- ла Стефанович и Зорица Недел- 

ри учебници за началния курс на кович. Награден бе и учебникът 
основното училище беше при- "Хидраулика и пневматика за 
съдена на авторския колектив трети клас в машиностроител- 
Коста Богдаиович, Райко Бошко- ните средни училища, чийто ав- 
вич, Бранислав Николич, Милан тор е Драган Шкобаль.^ 
Михалчич, Татяна Лалич и Дра- В категорията учебници на 
гица Милованович за комплекта езиците на националните мал- 
от учебници по изобразително цинства наградата "Стоян Нова- 
изкуство от I до IV клас. В катего- кович" е присъдена на Мария 
рията учебници за горните кла- Миявец за учебника "Словашки 
сове на основното училище е наг- език и езикова култура", 
раден комплектът учебници по
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В босилеградската гимназия представена 
част от традицията на българите______

:Л.

В рамките на проекта "Ние 
и онези другите", който от 
миналата година канцелари
ята на ОССЕ в Сърбия и неп
равителствената 
ция 'Трупа 484" от Белград 
реализират с гимназисти от 
Босилеград, Прешево, Кова- 
чица, Нови Пазар и Бачки 
Петровац, миналата седмица 
в босилеградската гимназия 
беше организирана презен- 
тация на народни обичаи, яс
тия, ръкоделия и други ха
рактерни особености на бъл
гарите от Босилеградско. 
Целта на проекта е младите 
да се запознаят с обичаите, Ш

матика.
органпза-

В. С.Б.

ШОК* В димитровградските учебни 
заведения________

културните и други отличи
телни черти на различните 
народи, малцинства и етни
чески групи, които живеят в седянка. в продължение на други ястия. Покрай Симео- 
Сърбия. На мероприятието в програмата, На която освен нова в подготовката на ме- 
Босилеград присъства и За
горка Аксентиевич, предста-

■н

Отбелязан Европейският 

ден на езиците
тези от гимназията, присъс- роприятието участваха и ко- 
тваха и преподаватели и уче- лежките й Евгения Миланова 

вител на организацията Гру- ници от основното училище, и Жаклина Младенович Гли- 
па . в хола на училището беше ор- торова.

Под ръководство на препо- ганизирана изложба на ръко- В рамките на програмата 
давателката си по руски език делиЯ/ стари предмети и ав- гимназистите представиха и 
Митра Симеонова, десетина тенхични ястия от този край. някои обичаи на хората от 
ученици, оолечени в народни Присъстващите имаха въз- Ковачица, Прешево, Нови 
носии, представиха старите можност и да опитат вкусни Пазар и Бачки Петровац. 
народни обичаи от Босилег
радско, свързани с прошка и

ОУ "Мота Пияде" и гимазията "Се. се. Кирил и Методий" е 
Димитровград отбелязала 26 септември - Европейския ден на 
езиците. С помощта на преподавателите-езиковеди ученици
те от основното училище изготвиха афиш на Европа, знамена
та на всички европейски страни и стикери с надписа "Приказ
вай смен" на различни езици.

По случай Европейския ден

зелници, спържа, айвар, ва
риво, попарник, погача и П.Л.Р.

боти нов прислужник Гошо Георгиев, когото наз
начи Учителският съвет.

Трето, посочените деца пълни три седмици не 
са ходили на училище. Едвам от понеделник, 24 
септември, тръгнаха на училище не в Долно Тлъ- 
мино, а в с. Бистър, отделачено 8 км, при което от
минават две училища.

Четвърто, преди две години аз съм учил деца на 
тези родители от първи до четвърти клас и не е 
имало иикави забележки и възражения от тяхна 
страна за работата ми. И по това време, и сега с те- 

Първо. Не е точно, че училището в с. Горно Тлъ- зи родители не съм имал никакви разправии и не- 
мино не работи. Аз съм на работа от първия уче- доразумения. Явно някои отстрани искат да създа- 
бен ден и то винаги е било отворено. Точно е, че 4,ат проблем, който да навреди преди всичко на де- 
посочените деца дойдоха в училището с родите- цата им' сДвД това на училището и накрая на мен 
лите си само един ден, когато бяха дошли директо- самия-
рът Методи Чипев и секретарят Иван Евтимов за Училището и общината устройват преди нача- т_т г., 
договор да бъде преодолян "спорът". Но аз не бях лото на учебната година т.нар. мрежа на училища- Г1а септември в организация на секцията по биология в гим-
допуснат на заседанието, макар че съм засегнат и та и тогава се посочва кои деца в кое училище ще ”азията в Димитровград бе отбелязан Денят на чистите планини, 
трябва да се произнеса по възникналия "проб- У437 и кои преподаватели къде ще учат. По този 19°™ на събитието бяха двамата известни български алпинисти: 
лем". Фактически спор не е имало, родителите начин, при своеволие на родителите, няма ли до- Мет°Ди Оавов, изкачил най-високия връх на планетата Монт Еве- 
просто "не ме искат", а искат друг учител. Може г°днна този "вируУ' да засегне други колеги в дру- Рест пРез 1984 г. и то от най-трудната страна, и Петар Атанасов, 
би предварително е имало договор той да работи в ги училища. Защото ръководството на училището Учасгвал в експедиции на Монт Еверест, който изучава екстремните 
това училище, а аз да остана без работа или да оти- не Решава проблема е самото му начало. спортове.
да в друго училище, въпреки факта че Учителски- Накрая искам да посоча, че в продължение на 5 1 Ао вРеме на сказката двамата алпинисти споделиха спомените
ят съвет в началото на тази учебна година ме наз- г°Дини от учителската ми работа не съм имал ни- д11 нс са^° от експедицията на Монт Еверест, но и от Хиндукуш, 
начи за учител именно в това училище. "Спорът" е какви възражения и забележки от органите на Алпите, Кавказ и много други планини.
възникнал, понеже родителите сами "прецени- училището и други просветни институции, които Особено впечатление сред посетителите предизвика докумен- 
ли", че аз ще тормозя децата им и ще им пиша са следили работата ми. От друга страна за тези го- талният филм за един италианец, който успял с парапланер да пре- 
слаби бележки без да има основание за такова не- Дини съм допринесъл достатъчно за местната об- лети Монт Еверест и там да пусне един орел, когото специално обу- 
що. Това стои в тяхното донесение до директора на Щиост в с. Долно Тлъмино и за училището в с. Бис- чил да лети с него. 
училището. ^Р' като възпитател в общежитието.
У Второ, училището работи с един ученик, който 
редовно идва на училище. В същото училище ра

ня езиците миналата година в ос
новното училище бяха открити клубове на любители на ис
пански и германски език, които успешно работят и днес.

На поетична вечер в гимназията бяха деклалшрани стихове 
на класици и поети от нашето време.Iчилището в 

орно Тлъмино- 

работи!
Б.Д.

Ден на чистите 

планини

Освен този, бе показан и филм за екстремни спортове, пред11 
всичко скокове с парашут от високи згради, скали и пр.

учител в с. Горно Тлъмино по биолшияТ гимна"”™ * Слободаи Чветков' преподавал
Вичко Христов,
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Разговор с прочутата оперна 
певица Христина Ангелакова

Със Симеон Костов
- участник в литературния пленер “Сичево 2007"

Приемам пок@п 

на "Братства" рит Без език няма литературап ■ аЛ№-1

А ' *Г-н Костов, с какви впечатления на- като брошура, който видяхме сега, не ме 
пускате Сичево и се разделяте с коле- удовлетворява.
гите си участвали в тазгодишния * Писателят Симеон Костов не е не- 
пленер? познат на читателите на “Братство”,

- Направо чудесни! Удовлетворен н0 нека той да ни казке върху какво ра- 
съм, че имах възможността да се запоз- боти напоследък.

ч
шХристина Ангелакова е една от най-изтъкнатите I ■■ —

български оперни певици. Освен в България тя ШГ«: 
твърде често има концерти из цяла Европа, откъ- ЩШ ' ЧТ|ЪЛ**ТшшПИ 
дето непрекъснато я канят. Тя бе начело на бъл- Щт ' ЯИНК 
гарската Национална опера от 2001 до 2004 година. еШЗ 
На 31 август т.г. мандатът на досегашния директор ЩС1Р 
на Софийската опера Борислав Иванов изтече и &%>>•*' 4ж* ЛЧу
най-вероятно на негово място отново ще бъде из- (Па» ■ . ■,
брана нашата събеседничка Христина Ангелакова, 
тъй като предстои конкурс за поста шеф на опера- Е V. ЧЛ-. 
та.
* Госпожо Ангелакова до 31 декември 
м.г. от Ниш в София пристигаха пъл
ни автобуси с лкгбители на операта.
Те идваха организирано следобед и къс
но вечерта се връщаха. Идваха само за
ради операта и най-вече заради Вас и 
вашия глас. След въвеждането на визи
те тази практика спря. Бихте ли се 
съгласили да дойдете да пеете в Ниш в 
организация на вестника на българите 
в Сърбия “Братство”, чиято редакция 
се намира също в този град, който е са
мо на 150 километра от София?

- Ох, много ви благодаря за ком
плиментите и за поканата. Да, бих 
дошла в Ниш, през който само съм 
минавала на път за Западна Европа.
Съгасна съм и с това 
бъде вестникът на
бия. Трябва само да намеря удобен 
термин, защото изключително много 
съм заета. Ето например вече утре за
минавам да пея във Виена. Много се 
радвам, че ще имам възможност да 
пея и в Ниш - стига да ме поканят!
Зная, че в този град имам много почи
татели. Наистина, най-искрено ви 
казвам, въпреки многото ангажимен
ти в България и чужбина - най-редуш- 
но ще приема поканата да пея в Ниш.
* Можете ли още сега да ни кажете 
какво бихте пяла на концерта?

- Не съм чуждоманка, патриот съм, 
но смятам, че трябва да следим тен
денциите в световния балет и в опер
ния театър. Потенциала го имам. Ще 
избера най-хубавото нещо... и от бъл
гарското, и от световното.
* Кажете ни, има ли мода в оперната 
класика и каква е тя сега?

- Модерно е да се отбелязват годиш
нини, да се поставят опери, които не 
са правени отдавна. Калас например е 
извадила от прахта "Медея". Като 
еталон остава нейното изпълнение в 
"Ана Белейн" на Доницети, която 
дълго време никой не беше поставял.
Ето това са неща, които правят "че- 
решката на тортата", правят театъра 
престижен.
* Как гледате на тенденцията по све
товните сцени да се налагат и строги 
визуални изисквания към оперните из
пълнители?

- Аз почти бях въвела това изисква
не по настояване на чужди импреса- 
рии. Докато бях директор, поискаха 
от нас хористи за постановка на "Тра- 
виата" в Атина. Изискването бе всич
ки да са слаби. Направихме прослуш
ване на целия хор - певците трябваше 
да са и гласовити, и слаби. И тогава 
половината хористки ми се разсърди
ха и ме намразиха. Казах им: "Вие 
разбирате ли, че и аз, ако се бях явила,

пая с творци от толкова страни, с различ- . тези дни ртс трябва да отпечата том 
ни почерци и определения. Всички ми ВТОри на книгата ми "Гости от миналото", 
допаднаха, особено Галон от Италия, Става дума за продължение на сборника, 
Кристин Димитрова от Бълтария и издаден от "Народна книга", чийто тираж 
Мурин от Словакия. Имах възможнос- вече е изчерпан. След няколко месеца 
тта не само да слушам техни творби, но и очаквам второ издание и на двете книги, 
лично да разговарям с тях, да обменим * На каШ се дължи т03и завиден ус- 
опит. А след такива срещи човек е по-бо
гат и с идеи, и с теми, и с..., въпреки че 
писането е индивидуална раб

1а
?пех‘

нямаше да ме вземат в хора за тази 
постановка, защото съм пълничка". 
Някои режисьори държат много на 
визията и това е хубаво. Защото мно
го по-убедително е една Карменсита 
да бъде красива стройна жена, с хуба
ва пластика и, разбира се, с глас. Това 
се отнася и до мъжете. Не може да 
избереш за Кармен красавица, а Дон 
Хозе да е висок 1,50 м, с корем и къси 
крачета. Актрисата и актьорът тряб
ва да изглеждат добре, за да накара
ме тези, които влезат в залата да ни 
повярват.
* Във второто си изречение мезкду 
другото казахте “докато бях дирек
тор...” Знаете, че министърът на 
културата Стефан Данаилов обяви, 
че предстои конкурс за директор на 
Софийската опера. Вие мислите ли 
да се вклкзчите в битката?

- Бих се явила на конкурса, макар 
че този път вероятно ще им бъде 
по-трудно. Защото, първо, знаем 
какво е. От второто ми кандидатства
не зная и какво е да не те предпоче
тат. И трето - известно ни е, че често 
зависи и от това кого са решили да 
направят директор, а не кой ще даде 
най-добра концепция...

Не казвам, че аз съм най-големият 
директор или най-подходящият чо
век, но вече съм събрала опит и си 
мисля, че малко хора могат да ме би
ят поне по всеотдайност. Мисля, че 
направих доста като директор и за 
още 3-4 години бих могла да довър
ша някои неща. Винаги съм искала 
операта да изглежда не провинциа
лен, а истински национален театър .
* Какви предимства има директо
рът-певец пред директора-диригент 
или режисьор?

- Сигурна съм, че директорът на 
операта не бива да е режисьор и ди
ригент. Когато е диригент, той иска 
да дирижира всичко.

Директорът-режисьор пък се из
кушава да посгавя (режисира) почти 
всичко. А директорът-певец няма 
как да изпее всичко в афиша. Трябва 
да е човек, който познава работата, 
има контакти и милее за този театър.
* Госпожо Ангелакова, от все сърце ви 
пожелавам победа в директорската 
битка. Надявам се, че ще удържите 
на обещанието си и ще дойдете в 
Ниш!'?

- Непременно! Със сигурност. Обе
щавам! Ще дойда, стига да получа 
покана.

- Става дума за исторически събития, 
които аз пречупвам през личната си приз
ма. Като писател, а не историк, аз не дър
жа толкова на историческите данни, кол- 

в кото на значението на отделните събития 
я не само за сръбския или за българския на- 

внимателно ни изслушаха и с аплодис- Р0^ а "Р™” всичк° за сближаването на те- 
менти награждаваха всяка хубава дума, зи Ава бРатски' славянски и православни 

г > -3 народа, отсъдени от съдбата да живеят
|П_ един с друг. Сред героите ми са личности 

като Цамблак, Свети Сава, Константин 
Костенечки, Климент Охридски и други, 

оставили дълбоки следи в ду
ховността и на българи, и на 
сърби.
* Като писател несъмнено 
следите процесите и лите
ратурните постизкения на 
сънародниците ни в Сър
бия. Какво е вашето мне
ние?

ота - чове
кът сам застава пред белия лист хартия и 
започва да пише - да твори.

Въодушевен съм и от приема ни в 
Гимназията "Светозар Маркович" 
Ниш. Младите средношколци толкова

сполучлив стих или сравнение... , ~
просто не можах да повярвам, че са дош
ли самоволно, а не по нареждане на учи
телите си. Литературата 
има бъдеще, щом като рас- вп 
нат толкова внимателни вЦ 
слушатели, защото съм си- В|1 
гурен, че те ще бъдат утре Щ 
още по-взискателни чита
тели, а някои от тях дори и 
творци. В това не се съмня
вам.
* Казвате, че литерату
рата, като вид художес- 
твено творчество има 
бъдеще. А какво е бъде
щето на книгата в ера
та на електрониката?

- Не се съмнявам, че 
книгата ще устои. На пър
ви поглед изглежда, че 
книгата ще загуби значе
нието си, което е имала 
през вековете досега. Това 
някак си е нормално, тъй като сега носи
телят се променя, а глобалната мрежа - 
интернетът, предлага неимоверни въз
можности за разпространяване и на 
произведенията на речевото изкуство. 
Литературните произведения ще могат 
да се дистрибуират и с друг носител. Във 
всеки случай творци и творчество ще 
има. Но, според мен, книгата ще оцелее, 
тъй като и тя си има своите предимства. 
Въпреки портативните компютри, кога
то един човек тръгне на път, той несъм
нено ще предпочете книгата пред лапто
па. Поради простата причина, че книга
та може да се сложи в джоба и не търси 
допълнителна енергия. Слагаш си кни
гата под мишница и поемаш планината, 
дивата природа.
* Преди вас в Сичево бяха зкивопис- 
иите, които на домакините си оста
виха по няколко свои платна. Какви 
следи остават след вашето участие? 
Имате ли подобни задължения към 
организаторите?

- Ние нямахме никакви задължения. 
Ог една страна това е хубаво - човекът се 
чувства волен - без обвързки. От друга 
страна погледнато единствената следа за 
пас са информациите в медиите. Сега се 
живее много по-интензивно, така че ог
ромна вълна от информации всекиднев
но залива хората. При такива условия 
твърде бързо се забрява, че е имало пле
нер, а да не говорим за това кои са учас
твали в него.

Според мен не бива да прекратяват 
връзките на авторите с организаторите 
на това прекрасно мероприятие. Хрумна 
ми мисълта, че би било добре по случай 
кръгли или юбилейни годишнини - 5 
или 10 години - да се печата сборник с 
творби па участвалите в предишния пе
риод пйгти и писатели. Не е задължи
телно те да са па тема Сичево или Ниш, 
просто нека творбата да е издържана в 
художествено отношение и да е създаде
на малко преди или след участието на 
автора в пленера. Поне па десет години 
би трябвало да се издава по една антоло
гия с творби на участниците в тези сре
щи, особено на лауреатите па голямата 
награда "Рамопда сербика". Алманахът

а
а - организатор 
българите в С:
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- Радва ме, че се явяват но
ви радетели, които търсят 
своето място на литературно
то поле. Повечето от тях са 
поети. Не мога да не отбеле
жа, че през последните 
15-ина години се стигна до 
известен застой, особено в

да
продукцията на Издателство 
"Братство", която едно време
беше по десетина книги на 
годината. Една от причините 

несъмнено са материалните средства, но 
смятам, че при всички случаи Издателство 
"Братство" трябва повечко да се ангажира 
за афирмацията на литературните творци 
- наши сънародници. Надявам се, че върху 
това ще се сложи по-силно ударение сега, 
когато основател ските права пое Нацио
налният съвет на българите в Сърбия.
* Имате ли и други забелезкки към на
шето Издателство?

- По принцип не обичам да се оплаквам 
и да упреквам, защото всеки най-добре си 
знае собствените проблеми. Но за един 
по-пълноценен литературен живот е необ
ходима литературна критика. Тя е необхо
димост за всички, особено за начеващите,
защото единствено критиката може да по
сочи слабостите, както и добрите страни 
на един автор. Струва ми се, че след Б. 
тимир Вацев като че ли никой не се осме
лява да пише очерци и есета на лиетарур- 
ии теми, което може да бъде пагубно за на
шето творчество. Като всички хора и твор
ците няма да се зарадват на негативните 
оценки, но по-страшното от това е да няма 

Първостепенна роля тук би тряб
вало да изиграе списание "Мост".
* Какво друго заплашва литературно
то творчество на сънародниците ни?

- Литературата е речево изкуство. Да 
твориш, това означава да боравиш с думи
те, да владееш езика, на който пишеш. 
Почти две десетилетия децата на нашите 
сънародници не изучават майчиния си 
език. При такива условия е невъзможно да 
се очаква каквото и да било, а да не гово
рим за издържано творчество на българ
ски език. Следователно, най-важната зада
ча на всички пи е да възстановим обучени
ето па български език в нашите училища. 
Всичко друго е празна приказка. Радва ме, 
че втора година вече обучението поне в ед
на паралека в Босилеград отново се про
вежда па български език. Очаквам такова 
нещо и от сънародниците ни в Димитров
град. Не съм далеч от мисълта, че паралел
ки на български език трябва да има и в гра
довете, с голям брой паши сънародници, 
като град Ниш, или в белградския квартал 
- "Калугерица", където има много бълга-

Разговора води: В. Богосв

никакви.

Тодор Петров

(В разговора са използвани и въпроси 
от други медии)

Милорад Геров на "Мелнишки вечери на поезията"
Известният поет от нашето малцин- душно и с тях успявам па конкурсите. На 

егво Милорад Геров, който живее и рабо- фестивала ще се срещна с много творци 
ти в Белград, ще бъде сред участниците в от всички бивши югославски републцки, 
реномирания международен поетичен както и от Чехия, Молдова, Полша и ре- 
фесгивал "Мелнишки вечери на поезия- дица други страни, с които ще уговорим 
та", който ще се проведе па 5,6 и 7 октом- взаимно сътрудничество", заяви пред вес- 
ври в българския град Мелник. "Това е тника ни поетът, 
второто ми участие във фестивала и се 
радвам, че стиховете ми се приемат ра-

В.Д. ри.
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И ние гме пали нещо на света Л■Шг- лIп1II &укШИТИЯТ1 УЛ «;

|№В българската история няма случаи двама бр я да с именно такива са Кирил и
лични области на науката, при това сь;С“Чм?Га° ,ия ипроучвания в балистиката матема- 
Методий Попови от Шумен. Със своите ™Тв «тии ова световната ракетна техника, 
тикът и астроном Кирил Попов двв“ "Р''Рв Германия и Франция. Методий Попов 
Научните му постижения жънат У™ех СТИмулацията па жизнените процеси. Той
пък става световноизвестен с разработките си за стимулацият би0Л0гия, издаден
е един от създателите и автор на втория в целия свя г учеоник поо 
през далечната 1919 г.

ЯК щ
% -. Л\/а.В Па-

Двамата академици са синове на шу- за"'";ва1^^."Тт“^ ВпсшетсГучилшце риж той се запознава | 
меиеца Атанас Попов, които през 60-те ческ я | ‘У 3 стипендия, но и пре- с бъдещата си съпру- ■яя» ” уягядата гвдаяг. .«»,«. . -
ЖЯД«си»««1 “™ошртр,"ро” Мт""

4».■»«» яг $1 ™ ч*™» • *";г-а™"ии™р»д5т&т«~*й!5ввяргкцггдаггжгггк зерт.',.™К”м“Г.«оДк„;г»р«-
че е първият в България. Брат му Геор- Хайделберг и Ница. Пмата за Д° 1 Хайделберг от^А. Масингер, прия- подава в Берлин. Двамата братя са ор
ги пък емигрира в Румъния и е извее- рат в Сорбопата му предла . ' 1 бзта и. Борис завършва инже- гапизирали т. нар. музикалн
тна личност сред хъшовете. И топ има известният астроном Анри Поа р , 1 Мганзсен Той е един от пър- ве", на които изпълняват Бах, Хаидн,
"литературно' приятелство - с дядо Ба- като при това българинът открива не- °Ис^йската по- Моцарт, на които твърде често не само
зов, които използва черти от характера точности в неговата теория за движе- ттпреполмгв,ел ,
му в "Хъшове". Георги Попов е добро- плето на планетата Хекуоа. г Кипил Методий и Коста се
волец в Сръбско-турската война през След завръщането си в Българи* - Р Ктлпшия за да участват в приятели.
1876 г„ а после е опълченец на Шипка, рил Попов пръв измерва магнитни връщат в' Бълг р ), На$_М^КИЯТ от Рв резултат на десетки антропомет- 

На 52-годишна възраст Атанас се же- аномалии по българското [ерпомо ‘ яипломиоан юрист легацио- рични изследвания Методий Попов
ни за Анастасия, която е завършила рие. Неговите изследвания в областта ™хве1еед_ Р ^ 3аГИВа 4 анализира расовия състав на народа ни
училището на Добри Войннков и Сава на небесната механика му носятуспех в не Р Р ^ одий Попов е ръко- и равностойното му място сред остана- 
Доброплодни. На 3 май 1880 г. се раж- Германия и Франция, а през 20-те годи- пп «а ™ологическата лабо- лите европейски народи, като доказва
да първият им син Кирил. След година ни на XX век той вече изнася лекции в водител р апмпя и абсурд1юстта на нацистката теория за
на бял свят идва и Методий. През 1884 Сорбоната и в Берлин по проблеми на Ра™Р” Р ^ та^прави превъзходството на "чистата северна
г. Атанас, Анастасия, двамата им сино- външната балистика. Неговата работа проу Р антимикрооно- германска раса". От 1938 до есента на
ве и дъщерята Катерина се преселват е оказала сериозно влияние на немски- изследвания и 19^3 г той проучва 8862 българи, бъл-жхж

Кирил и Методий учат във Барнем- §>А?-1 и ФАУ-2. Така стават достояние вмте болници край Скопие разраоотва ска ““1Д™штвшсв в сГовакия 
ската гимназия. Кирил отначало се ув- приносите на акад. Кирил Попов за и метод за лечение на трудно зараства- ва, т°" В
лича по рисуване после взема уроци развитието на ракетната техника в Гер- щи рани чрез егимулационни разтво- където е принуден да емигрира. В края 
по цигулка ^Методий по виолон?ело. мания, СССР и САЩ. риЛой посвещава много години за на войната се връща и става председа-
Пръв завършва Кирил и става начален През 1922-1925 г. Кирил Попов вече създаването и обосноваването на тео- тел на Славянското дружество в Бълга- 
учител във*Варна. След година го пое- е завеждащ Катедра по диференциал- рия за стимулацията на жизнените рия и на Висшия медицински съвет, 
ледва и Методий. През 1898 г. Кирил се но и интегрално смятане в Софииския процеси.

Щ,

присъства, но и свири великият 
Айнщайн, с когото двамата братя са

Ейегенди и предания: Как София получила днешното си име (2) ,

Щ Целебно място за царска дъщеря
1&Й1Е ‘Царските пратеници стигнали до подножието на Витоша За София има предания и легенди, ко- 
ряКйчдааяеМ планина и седнали да си отпочинат от дългия път. Пили шпо са обнародвани още в XVI век.

бистра студена вода, а въздухът бил толкова чист, че глави- На 3 април 1879 година този красив 
те им се замаяли. И макар да били яли до насита, отново се древен град е избран за столица на 

йа усетили гладни и сладко си похапнали. Умората им изчез- България. Тогава е наброявал около 
МС нала... Така намерили лековито място за болната царкиня 20 хиляди души. Днес София има око- 
К1 София. ло милион и половина жители и е ед-
*“■ ’ на от метрополиите в Югоизточна

верни люде из голямото ря, че са намерили най-хубавото мяс- Европа.
си царство да намерят то за болната царкиня и наскоро след ------------------------------------------------------

ця* КОаСИВО МЯСТО това цаРската Дъщеря, придружена навреме разбрала и побягаала да се
ая ппипТяяппя ОТ близки приятелки и вярна охрана, скрие в църквата. Тъкмо пред цър-

Турците мног-т искали да убият И ТЛПЯВ РП-ГТЛУХ Д°шла и се заселила на това прекрас- ковните двери братът настигнал сес-
оата на бълхите в силата 1 покро ДР ДУ 1,0 мяст0' Не минало мн°го вРе“,е и тра си и замахнал със сабята си да я

вРит^^вото на църква"; Затова Рза- ЧаРят и стоРил- ЕД™ йаР‘ ™ “аТтГковабоГоа^силнТче по П0С6Че' Н° С°фИЯ МИГОМ ИЗче3наЛа 
почнали да разказват, че църквата ските пратеници стигнали до под,ю- „ °ДР1^ ™ ' ™ между дверите... Господ я спасил, за-
"Св София" Св селището от което жието иа Витоша планина и седнали цял Д®!1 обикаляла красивата окол- щото тя живеела скромно и правела
настанал! днешната столица на Бъл- да си ^починат от дългия път. Пили ™сг- При нея дошли много царед- добрини на хората. богато Господ я 
гария) не е българска църква и свети- бистРа студена вода, а въздухът бил орчи със семействата си, отначало въздигнал на небето, тя нажалено об- 
ня Според твърденията им тоя град и т“а чист' че влааите им се замая- «мо за да я навестят, но след това се гьрнала с поглед красивата земя, коя- 
тая църква били съградени от някоя ли' И макаР да били яли до насита, за“лили заЕинаги. Така към някол- то й дала здраве и много радост. Зап- 

царска дъщеря на име София (това отиово се У«™ли глаД'™ и сладко си кото къщички и малко местно пасе- лакала София с горещи сълзи, които 
била дъщерята или жената на рим- похапнали' Умората им изчезнала и леиие се прибавяли нови и нови за- се изливали от небето като из ведро, 
ския император Юстиниян). Тази излезли на весела разходка с конете селници, селцето набъбвало, набъб- От тия сълзи изврели топли мине- 
царска дъщеря дълго време лежала си,|-, ало и станало град, които приел ралниизвори,върхукоитосапостро-
болна и я лекували прочути доктори, рестояли царските хора в тази името На Паоската ЛТ-.П1РПЯ ени още в старо време водолечебнп
докарвани отразлични страни по све- ^егност, богата с гори, с бис- С0*ИЯ Р ДЩР бани в центъра на града, както и ми
та. Един стар лекар посъветвал царя Р Л 3яв°'а'а“Ъ11чеви полета, с ^ нерални извори в околностите на ня-
да изпрати дъщеря си да живее на ' л селища. Прекараните Ог благодарност за възвърнатото когашна София: Княжево, Овча ку-
място с хубав, здрав климат и добра 77 д ‘ “Ли ги подмладили, си здраве царкинята съградила цър- пел и Горна баня. 
вода - нищо друго не можело да я из- 1“™Ги Р "м с»“6 С“ И бй°ДЪр КВап 6вета СоФия"- ■ А бракът на царкинята не могъл да
лекува. Чудел се угриженият баща Ду ‘ Нотпябк!^ ^кЛ° П° обрат~ , Ведтж пристипгал братът на Со- живее в града на сестра си, защото
къде има целебно място, а лекарят, кълето п Р ‘ д ързатназад, фия, завидял и на хубавия град и на постоянно боледувал. Направил см 
който и самият не знаел такова място, ^ " а ^ 'Г’ ^1™ много се прочули, та замък край пъ^, който водел към
V,,; лтл оше един съвет - да изпрати с ™ДДЖДа' че са намерили целебно решил да ги направи свои. Затова Пирот и Ниш
му дал още един съне д у място за дъщеря му. Известили те ца- трябвало да погуби сестра си, но тя ? - Край -

СИ
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Разговор с Иван Христов и Андрей Арнаудов, продуценти на българското и сръбското издание на ТВ играта "Това го знае всяко хлопе"

Намерихме аюето място н на (ръбашя телевизокн шзар « $
Иван Христов и Андрей Арнаудов забавляват от собственото си незна- “троянски кон”, след като сте ус- ^ ^

са едни от най-успешните телевизон- ние и разбират, че в крайна сметка пели да пробиете в сръбската те- 
ни водещи и продуценти в България, един 45-годишен човек може и да е левизия?
Всички онези нашенци, които следят забравил материала от пети клас 
най-гледаната бългаска телевизия например.
6ТВ, ги познават от екрана, най-вече * Кажете ни някой примерен въп- 
от култовото им предаване "Сблъ- п0Сг 
сък".
* Каква е същността на ТВ игра
та “Това го знае всяко хлапе”?

Андрей: Моя "троянски кон" го от
крих, след като вече се бях договорил 
със сръбската страна. Първо свър
шихме работата, после минахме към

Андрей: Колко са учениците на Ки- удоволствията, 
рил и Методий? * Хората са ви виждали с нея - пре-

* Седем. гърнати по Черноморието, а също
Андрей: Това е най-новата успешна Иван: 5. Или например въпрос за така и на Адриатическото море? 

световна игра. В Америка оригинал- трети клас: Колко букви има глаголи- - Добре де казва се Даниела. Идва в 
ното име е "По-умен ли си от хлапе?" цата? София, но по-често аз ходя в Белград.
Там се излъчва от 2006 година. Сега * 28? Никой не знае. Може би са 28 Съчетавам полезното с приятното,
започва в 20-ина държави, между ко- или 30. Бяхме 6 дни на море в Хърватска...
ито и в България и Сърбия. Ние сме * Голяма излагация пада във В а- * Няма ли да станеш сръбски зет?
продуценти на българското и сръб
ското издание. В България стартира 
на 15 септември.

Иван: Голямата награда е 18 хиля
ди лева (9 хиляди евро). Парите се да
ват за отговори на въпроси от учеб
ния материал от първи до пети клас.
Всеки участник има право да си избе- * 
ре за помощник едно хлапе от група 
и специално подбрани ученици на 
различна възраст. Децата са истински 
находки. Подбират се така, че да има 
отличници и хулигани. Можеш да се 
откажеш по всяко време на играта и 
да си вземеш сумата, която си натру
пал до момента. Но трябва да се
обърнеш към камерата в крупен план „ ^ „
пред цяла България или Сърбия и да чен °7 Белгария. Там има 7 национал

ни ефирни телевизии, между които 
борбата е безмилостно жестока. Ние 
успяхме да намерим своето място, 
въпреки жестоката конкуренция.
* Андрей, извинявай, но нашите

шата игра. Андрей: Колко му е. Засега само ще 
Андрей: Ама защо излагация. Тая "прескачам" до Белград. Та от София 

всичкология, налагана от социализма до Белград разстоянието е по-късо от- 
п в България, и в Сърбия е излишна, колкото от София до Варна. Освен то- 
Съвременните професионалисти ва магистралата от Ниш до Белград е > .у, .
разбират от занаята си, но не са длъж- прекрасна, 
ни да знаят всичко. МАААИ И УСПЕШНИ:

* Какво са разстоянията за лк>- Иван и Андрей
Как успяхте да се “намърдате” бовта... 

на сръбския телевизонен пазар?
Може би ви помогна това, че 
Андрей е влк>бен в една сръбска те
левизионна водеща?

Становището на двамата: ИмаАндрей: Живеем в XXI век. Тя идва
често в България, когато може, аз та- много успешни и популярни хора, с 
ка или иначе ходя непрекъснато.
* Коментирате ли с Даниела рабо-

- Имаш предвид моята интимна щата си, давате ли си съвети един * Тъй като често отивате в Сър- 
приятелка от Белград... Така е, тя ни, на друг? бия, кажете ни какво ви прави
помогна много Водеща е в ТВ ЮХ. Андрей: Не. Говорим си лични не- впечталтение там?
Пазарът в Сърбия е доста по-разли- ща ^ И двамата се допълват: Завиждат

* Къде печелите повече? ни, че сме в Европейския съюз. Но
Иван: В Сърбия се печели по-доб- иначе доходите им са по-големи от

ре. Слава Богу, че и там имаме компа- нашите. Но няма как да не ни завиж- 
ния.

повече продукции и възможности от 
нас, но не са на нашата възраст.

заявиш: "Аз не съм по-умен от хла
пе!”
* Уж лесни въпроси, но играта 
крие не малък риск човек да се из
ложи.

дат затова, че допреди години за тях 
бяхме "краят на света", а сега пътува
ме свободно.* Не усещате ли завистта на ко-

.. читатели сигурно много ще се за- легите си? Само на по 28 години
Иван: Търсят се по принцип игра- интересудат за твоята приятел- сте, а вече толкова успешни теле- 

чи, които имат самоирония. Които се ка от Сърбия Не е ли тя твоят визионери.
Разговора води: 

Тодор Петров

105 6 7 82 3 4 сКръстословица 344 С цел да стимулира и утвърждава литературното 
творчество на българите в Сърбия Издателство 

"Братство" и НС на българите в Сърбия обявяват131211Съставил: Драган Петров

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС161514ВОДОРАВНО: 1. Мъжко име. 
5. Домашно рогато животно. 
9. Река в Италия. 11. Мюсюл
мански свещеник. 12. Футбо
лен отбор от Италия. 13. Име
то на тенисиста Сампрас. 14. 
Газ (сръб.). 15. Село в Пирот- 
ско. 16. Метален писец. 17. 
Мярка за площ. 18. Художес-

ЗА ПОЕЗИЯ, ПРОЗА И ДРАМА□ 191817

1. За поезия ще бъдат присъдени следните награди:
6000 ДИ11.
4000 дин.
1000 дин.

Поетите трябва да изпратят по едно или повече непуб
ликувани стихотворения.

2. За проза ще бъдат присъдени следните награди:
Първа награда...........
Втора награда...........
Три трети награди по

Авторите трябва да изпратят непубликувани кратки разкази \ 
разкази, чийто обем не надминава 12 машинописни страници.

3. За драма ще бъдат присъдени следните награди:
Първа награда 
Втора награда

Авторите па драматическите произведения трябва да из 
пратят непубликувани драми.

Конкурсът е анонимен. Непубликувани стихотворения, проз 
пи творби и драми трябва да бъдат изпратени в 3 екземпляра 1 
подписани с шифър. В плика с творби те трябва да има другзапе 
чатаи плик с името, адреса и телефона па автора. Крайният срок 
за изпращане на творбите е 29 ноември 2007 г., а до 25 декемврг 
2007 година ще се обяви кои творби са получили награди. Могат 
да участват автори от българското малцинство в Сърбия с текста 
ве, изпратени на български език. Журито приема решенията си 
мнозинство ог най-малко един глас. Работещите в Издателство 
"Братство" нямат право да участват. Наградените творби ще бъ 
дат отпечатани и списание "Мост". Авторите на наградените 
творби предоставят авторските си права па 1-1И У "Братство".

Творбите се изпращат на следния адрес:

2120 © Първа награда..........
Втора награда...........
Три трети награди по252423

282726 ©твен стил от края на епохата 
на възраждането. 19. Малка 
рекичка. 20. Вид колбас. 21.
Вързоп, пакет за изпращане.
22. Твърд жълтеникав взрив 
за бомби. 24. Парична едини
ца в САЩ. 26. Сръбски поет.
27. Софийско радио. 28.
Андон Милков. 30. Алексан
дър Чавдаров. 31. Обреден Словенско мъжко име. 15. Езе- дървета. 27. Пристанище за 
хляб. 32. Легендарен френ- р0 в Северна Войводина. 16. товарене, разтоварване или 
ски колоездач. 33. И тъй ната- Американски филмов режис- строеж на кораби. 28. Поло- 
тък (съкр.). 35. Помещение за ЬОр (Сидни). 18. Бивш срьб- жителен полюс на батерия, 
крьчма, кафене и др. 36. Ко- ски министьр на правосъдие- 29. Съкратеното название на 
ралов остров. 37. Испански то. 19. Словенски артист. 20. сръбската тайна полиция. 31. 
футболен отбор. 38. Град в Високопоставен функционер Пойна птица. 32. Иван Томов 
Северен Банат. на ре. 21. Неподвижни мор- Николов. 34. Тодор Литкалов.
ОТВЕСНО: 1. Великан, испо- ски животни. 23. Рангел Ива- 35. Латинка Ермеикова. 36.

24. Слезен. 25. Лепкав Първата и т ретата гласна.

323130 12 000 дин. 
9000 дин. 
3000 дин.363534

38с
12 000 дин. 
9000 дни.

Дин. 2. Името на актьора Ша-
риф. 3. Област в Сърбия. 4. сок, който изтича от някои 
Ангел Миладинов. 5. Матема
тически двучлен. 6. Град в
Хърватин 7. Строителен ма- г Малина. б. Коридор. 12. "Имола". 14. Кол. 15. Со. 16. Да. 18. 
териал. 8. Олга Ненова. 9. Аванс. 20. Дол. 22. Ари. 24. Остен. 26. Кило. 28. Гана. 30. Ираде. 
‘рад в Източна Сърбия. 10. 32.Кир.ЗЗ.Адети.35.Ен.36.Иа.38."Сони".40.Сс.42.Стил.45.

сгров (хърв,). 12. Правила за Ко. 47. Лора.49. Ат.51. Ита.52. Ада. 54. Киловат. 57. Ив.58. "Ра- • 
нравствено поведение. 13. ба". 59, "Синалко". :

НОВ,
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Издателство "Братство 
Кей 24 декември X, 1X000 Нии 

За литературен конк)рс



14 пктомври^007-И
На държавното първенство по лека 

атлетика за пионери 
в Сремска Митровица

Груба игра и шовшшзъм Крумова четвърта 

на стадиона във Враня в Сърбия
"След груб старт в 25 мин^а Бмсе "Петокласирани в своите дисциплини бяха

основа?! Кристина /овановска и Сашо Димитров.

"Балкански" прегърна първо- рович имаше сиаб ден и с греш- и°''ООО^рефер - ИгорКоцич Два.шдесетгоди^тта СаНЯ ™я™в
го си поражение като гост от па- ките си пря-^повд^върху «шоЩ ре ^ Го/майсто. лсградосия; а^еготески клуб Млад до 13.годишна
ГГвГГГмеЖ трябшГчас по-скоро да забравим ри: Адамович в 19 ,,40,Пеш*.: - първенство на Сърбия по лека ат-
раха грубо, в резултат „а което ти картони:АдамовТчТтас^т Жза пионери,"което на 29 и 30 септември се проведе в

болница, а игртът иа'домаки- срещу лидера па таблицата - от- "^.^°"^*°^ЖСВИЧ И ШЦ' С^останалит^босилетрадски лекоатлети, които участваха
б°^0Рсеитември 2007 «»

_____ № » Ао1Й№ “^момчетата до 15-годишна «ъзрастКристинаИовановска

—в™ !! Г> «пропуснаха да се разпишат в ДУБ0ЧИЦА. 5 2 1 1М 17 Адамович 7.5, Сгаи. / (иова.ю при моми а.а д гполе при момчетата до
гУкгагяг&явк ИВ" :-Ш=ВЧ “А—*п„Р»,, 5. ч«. г3“—™" н, “,,«то д. г«™ ■
28ЯйН,Лч-..- Ш=Щ±М ВЙЙЯ^ййК

1и II ай?®*'—ви—
в 25 минута, след контузията на иоРШЛ» 8 1 | е Тн—Г играе ут^е (в събота на боктом
Бане Гюров! тотално беше раз- ------------ -------- --------- — ври) в СЦ "Парк" от 15,30 часа.
клатена играта ни в средата на Временното подреждане 
терена. Вратарят Бранислав Пет-

Сръбска лига - група изток, 8 кръг: 
“Дмнямп” - “Балкански” 4: 0 (2 : 0)

11 медала и 2 купи 

за «урдуличани
ЯНИ Н1ВШЯЗВ1шш

Д.С.

-тНакраткоОбщинска лига Пирот

С 9 играча - 

катастрофа!?
"Победа" (Държина) - "Же- 
люша" 8 :1 (3:1)

*В рамките на лигата на ФС РИС - група юг пионерският състав 
; на ‘^Балкански” игра наравно 2 : 2 със “Слога” в Лесковац. Стрел- 
\ ци за димитровградчани бяха Петров в 60 и Кирков в 71 минута.
; *Петлетата на “Балкански” загубиха от връстниците си от същия 

лесковашки клуб с 1 : 5.
*В следващия кръг споменатите състави на “Балкански” ще дома
кинстват на съответните състави на “Радннчки” от Пирот. Мачо
вете ще се играят в неделя на 7 октомври от 11, съответно от 13 
часа.
♦Кадетите на “Балкански” загубиха като гости с 1 : 3 от “Новосе- 
лац” в Ново село.
♦Младежкият състав на димитровградския клуб като домакин на
дигра връстниците си от отбора на “Владимир Дуркович” от с. Бе- 
риловац с 2 : 0. Д С.

Ж-Ч шшп[зШ
.. :ЯШ I1

71 0 щ|Г|
ДУ

Държина, 30.09.1007 г. Зрители 50, 
съдия Милош Стоидкович - Пирот. 
Голмайстори: Красич в 34, 39, 50 и 60 
минута, М. Стаменович в 42, М. А 
в 65, Миялкович в 78 и Живкович в 86 
за "Победа", а Гогов в 36 за "Желю- 
ша".

нтич Бабушница АйII Щ«рт=
"Желюша": Б. Гогов, Димитров, Ма- КОМЧЙНИ НсЩИГрЯХс! 

ринков, Гигов, Крумов, Пешев, В. Го- А

г“вл,™’™Т. тр...™„ лужничани I
отборът на "Желюша" претърпя ис- "Лужница" (Бабушница) - "Ком 98" (Годеч) 2 :3 (0 : 2) ■йИ 1ДЮ2Ш1 ШЬЯ **•* 
тинска катастрофа в Държина. макар ' Ц
и с девет футболисти, гостите имаха По случай отбелязването Деня на община Бабушница КЦЦ -•_7 ‘0 о
няколко стопроцентови голови поло- “ 27 септември, в града се игра приятелска среща между ЕЦЩ ф —■>< _
жения. В състава на желюшани играха ветераните на ФК "Лужница" и ФК "Ком 98" от българ- ДД^Ц^ЦД
само деветима, понеже на останалите ския град Годеч. Гостите бяха по-добрият съперник и
играчи лекрските удостоверения са с заслужено победиха. Среща-реванш между двата отбо- На тазгодишните спортни ка и за второ място по фут-
изтекъл срок. Ра бъде играна на Видовден следващата година, кога- игри на културните радетели болдс йягзг- с.™™,

ница", зрители -около 100. Рефер - Драган Голубович от И медала - три злата, ни от Синдиката на култур-
Бабушиица. Голмайстори: Манич в 56 и Златанович в 72 ^ет сРе°Ра и ТРИ бронза, ните радетели в Сърбия, се
(от дузпа) за "Лужница'*, а Павлов в 30 (от дузпа), Дончев исвен това екипът на сурду- проведоха в гръцкото летови-
в 37 и Пейчев в 67 минута за "Ком 98". лишката библиотека спечели ще Ханиоти от 22 до 28 септе-

"Л1/жнш(я":Минич, Манич, Ракич, Александров, Слав- и Аве купи - Гордана Йович мври. 
кович, Николич, Йевтич, Милойкович, Златанович, като най-успешна състезател- 
Грозданович и Станев. Играха още: Искреиович, Игнято- 

ч, Ранчич, Ранджелович, Младенович, Панчич и Илич
о. ившго^А^ившш^^силе^георгаев^ От регионалните РСИ в Сурдулица

В четвъртия кръг босилеградска ^ ПаВЛ°В' ДеРУДЖа' ЧУшек' МаРков и
"Младост" оеше свободна, а в останали- ^ Я1* „
те срещи са постигнати следните резул- ^ ^ премериха и пионерските състави на двата от-
тати: "Челик" - "Кондива" 5:0; "Треш- 00Ра‘ АРиУмфираха малките лужничани с 2 : 1. През 
невка" - "Пчиня" 0:3; "Напредък" - първото полувреме играта бе равностойна, докато през 
"Джерекарце" 2:8; "Левосое" - Алакин- второто бабушничани бяха по-добри. Куриозно за този 
це" 4:0 и "Павловац" - "Подет" 1:0. Сре- ^1ач_е това, че в състава на "Ком 98" игра и едно момиче Над 250 работници-спортисти от всички общини в Пчински ок- 
щата между "Младост" (Сувойница) и (Воииова). За "Лужница" играха: Вацич, Милев, Д. Ма- Е^г' с изключение на Босилеград, се състезаваха миналия уикенд » 
"Раднички'" беше отменена по иск на нич, Виденович, Кръстич, Йованович, Иванов, Стоичич, сУРАУлиЦа на поредните регионални работнически спортни игри. 
гостите. Митрович, Боич и Митич. Играха още Лепоев Димит^ Най-добри резултати отчетоха работниците-спортисти от Враня,

След 4 изиграни кръга начело на вре- риевич, Адамович, 3. Манич, П. Манич и Джурич В от- !1ТОрИ са сурдуличани, а трето място заеха работниците от община 
менната класация е Полет" с 9, а след- бора на годечани бяха: В. Пейчев, Тодоров Йорданов Ге- ЬУян?вац- Работниците от Сурдулишка община бяха най-добри по 
ват "Младост" и "Челик" с по 6 спечеле- оргиев, Димитров, Александров, Войнова Евлогиев'Ве- волеи°ол 33 мъ>ке и тенис на маса, втори по шахмат, спортен рибо- 
ни точки. личков, Д. Герасимов и К. Герасимов Игоаха оше- Кягм” лов и спортна стрелба за мъже, а трети по футбол. За успеха на сур-

В следващия кръг на 7 октомври (не- лев, Атанасов, Д. Пейчев Григооов Раачапв ‘ п„2 ° „ дуличани заслуга имат и жените-спортисти, които спечелиха тре«
дедя) от 16 часа в дербито на кръга "зеле- и пионерските състави на двата отбооа тпе ге 1Г1 “Т п0 сп°Р™а стрелба и пикадо.
ните" посрещат "Челик от Бело поле. следващата година по случай Деня на обпгаю гГ»и «п”3 меРопРиятието присъства и председателката на Съвета на са-П.Л.Р. случаи деня на община Годеч. мостоятелните синдикати в Пчински окръг Мира Димитриевич.

Nшт

ШиШт

ПФД

В неделя 

"Младост" - 

"Челик"
ви

Вранските работници 

най-добри спортисти

Д. с.
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Пионерска лига по атлетика 
на Централна Сърбия

Шах На 6 октомври 2007 година се навършват 
40 ДНИ от смъртта на
ЦВЕТА СТОЙКОВА 
(1925-2007) 
от Босилеград

Панихидата ще отслужим на 6 октомври (съ
бота) на гробищата в Босилеград. Каним род
нини и приятели да ни придружат.

Дълбок поклон пред вечната й памет!

"Радник" - 

"Младост"Купи за 

пожаревчанки 

и нишлии
6:2

Босилеградска "Младост" 
за1уби с 2:6 от "Радник" в Сур- Семейство Стойкови

*ЗанапреД по-серизно трябва да се разчита на кръг о? тазРгод—щпърТещ 
Младост ОТ Босилеград, ЧИЙТО мъжки състав ство на Сдружената шахматна 

се нареди на трето място.
Тъжен помен
На 6 октомври 2007 година се навършва ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на нашата мила майка, тъща, баба и 
прабаба

дивизия на Пчински и Ябла- 
нишки окръг. Една от основ-

По 12 клуба от Централна става дума за състезателите на ните причини за поражението 
Сърбия се състезаваха в тазго- босилеградска "Младост", про- на босилеградския отбор е от- 
дишната есенна лига по атле- явиха се Сашо Димитров в дис- съствието 
тика в мъжка и женска конку- циплината хъвляне на копие шахматисти . от титулярния 
ренция. Най-много показаха (36,75 м), Марко Стоименов в състав, които по обективни 
пионерките от отбора ПАК от дисциплината хвърляне на по- причини не можаха да вземат 
Пожаревац и "Вожд" от Ягоди- ле (9,70 м), Кристина Йованов- участие в тази среща. Един
на, както и пионерите от ниш- ска в дълъг скок (437 см) и мъж- ствените две победи за "Мла- 
кия "Железничар". Повече се ката щафета с 54,21 секунди. дост" завоюваха новакът Ни- 
очакваше от състезателите на След втория кръг при пио- кола Остоич от Ниш на втора- 
Димитровград и Крушевац, нерките класирането оглавява та и талантливият Драган Бо- 
които през изминалите години ПАК от Пожаревац с 8382 точ- жилов на четвъртата дъска, 
отбелязваха добри резлутати. ки. Редуват се "Вожд" от Ягоди- Резултатите: С. Вукомано-
Лигата показа, че занапред на със 7986, "Кралево" със 7062, вич (км) - М. Ливая (км) 1:0, 3. 
по-серизно трябва да се разчи- "Нишки маратон" със 7044, Димитриевич (пк) - Н. Остоич
та на "Младост" от Босилеград, "Балкан" от Димитровград с (км)0-1'С. Милич(пк)-Н.Бо- 
чийто мъжки състав се нареди 6136 точки и т.н. Най-добър жилов (км) 1:0, С. Михаилович

при пионерите е съставът на ' А Божилов (пк) 0:1, 3. 
Най-добри резултати от ди- нишкия "Железничар" със (ТкП°0 ”м Джорджевич Пк!*-

митровградския "Балкан" във 7676, пред "Вожд" с 5362, "Мла- д Вели^ов\тк/и), И. Весели-
втория кръг регистрираха Са- дост от Босилеград с 4322, “ОВ (тк) - П. Стоянов (тк) 1:0 и
ня Станкович (27,65 м) и Ники Дубочица от Лесковац с 2544, м (тк). д Христов (тк)
Маркулев (24,13 м) в дисципли- Цар Константин с 2292 точки 2-0 г
ната хвърляне на копие. Когато и т.н.

ДАФИНА ЦЕНКО В А 
от с. Мъзгошна няколко опитни

По този повод ще отслужим панихида на 
обището в. с. Мъзгош. Каним роднини, 

лизки и познати да присъстват.
Ще я помним по добрината, с която ни да

ряваше. Поклон пред паметта й!
Опечалени: дъщеря Липка, зетРаша, внуци Зоран и Горан, правнук Никола и оста:Сали роднини

г

На 27 октомври 2007 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от 
смъртта на нашия мил съпруг, баща, тъст и дядо

РАДОМИР - РАДЕ МИТРОВИЧ 
от Димитровградна трето място.

По този повод на 13 октомври (събота) от 10 
часа ще отслужим панихида на димитровград
ските гробища. Каним роднини, близки прия
тели да ни придружат.

Живот, изпълнен с труд, усърдие и воля - 
смислен и достоен.
Опечелени: съпругата Нада и дъщерята Ирена 

със семейството си

Д. С. В останалите срещи от вто
рия кръг са постигнати след
нитеСпортен риболов: Първа мемориална 

купа “Момчило Андреевич - Моня”
резултати:

"Радан" - "Юг" 4,5 :3,5; "Ба- 
"Долна Яйна" 4:4;ня"

"Брест" - "Подгора" 4:4 и 
"Прешево" - "Единство" 
4,5:3,5. Свободен в този кръг 
беше отборът на "Ябланица". 

След два изиграни кръга на
временната класация 

са "Радан" и "Радник" с по 4 и
гт . "Подгора" с 3 спечелени точ-

"Сават?" семароведе първата ме° Пионери: Даниел Величков, ки- В рамките на третия кръг 
мориална купа по спортен рибо- който е и общ победител, Дамир на ^ октомври босилеградчапи 
лов "Момчило Андреевич - Мо- Димов (и двамата от Димитров- Ще посрещнат Прешево . 
ня" (известен царибродски ри- град) и Джордже Влаткович от Мачът ще се играе в клуба на 
бар, артист-комик, библиотекар Пирот. пенсионерите в Босилеград от
по професия). Организатор на Най-малкият състезател бе 4- 11 часа. 
състезанието бе клубът по спор- годишният Стефан Китанов от 
тен риболов "Карп" от Димит- Димитровград, 
ровград. Участваха общо 65 със- Всички победители бяха наг- 
тезатели в конкуренциите сенио- радени с дипломи и медали, 
ри, сениорки, пионери, пионер- Същата вечер на пазарището

бе организирано съревнование 
При сениоркте първите три по приготвяне на рибена чорба, 

места спечелиха: Миряна Димо- Първо място спечели отборът на
ва, Ясна Соколова (и двете от Ди- "Сидро" от Пирот, второ - еки- ШК "Цариброд" спечели с 3,5 

| и Миня Николич пътнаСърджанНайденовогДи- : -2,5 отсрочения мач от третия 
митровград, а трето - екипът на кръг от първенството па Цен- 

Сепиори: Деян Соколов, Игор Софроии Геров сьщо от Димит- гралпа Съроия - група юг срещу 
Митов и Саша Стоименов (всич- ровград. Като награди те поду- отбора па "Раднички" огТрупа-

чиха едногодишни безплатни ле. Единствената победа спечели 
шения за риболов на "Са- Драгиша Йонич на петата дъска, 

Д.С. докато осгапалите мачове завър
шиха с ремита.

Това бе първата победа за ди
митровградските шахматисти 
през този сезон.

След третия кръг "Цариброд" 
заема 7 мясго с 3 точки.

Тъжен помен
На 4 октомври се навършиха ТРИ ГОДИНИ 

от смъртта на
ЧДаниел Величков 

общ победител
МЕТОДИ КОСТОВ 
от с. Желюшачело на

На 4 октомври посетихме неговия вечен дом 
на желюшките гробища и положихме цветя.

Никой не умира завинаги, докато го помнят 
и обичат.

Опечелени: съпругата Мара, синът Никола 
и дъщерята Вера със семействата си

П.Л.Р. На 11 октомври се навършват ДВЕ 
ГОДИНИ от смъртта на нашата мила майка, 
тъща и бабаПърва

победа ЦВЕТАНКА БОЖИЛОВА 
от с. ДукатКИ.

С много обич и признателност ще пазим от I 
забрава твоята доброта, трудолюбие и просто- 
сърдечиост. Дълбок поклон пред светлата ти памет.

Твоите деца Коце, Калинка и Виданка със семействата си
митровград) 
от Пирот.

от Димитровград).
Пионерки: Маряна Величкова, разрег 

Лидия Ставрова (от Димитров- ват 2".

ки Тъжен помен 
На 9 октомври 2007 година се навършват ШЕСТ 

ГОДИНИ от смъртта на нашия мил съпруг и баща
НЕДЕЛЧА ВАСОВ 
от Димитровград, по потекло 
от Д. Криводол

Носим те с обич и болка в сърцата си! Пок
лон пред светлата ти памет!

Ветроходство

Софиянци най-добри 

в регатата 

"Цариброд 2007"
Д.С.

Семейство Басови"Ястребац" - 
"Цариброд" Изминаха 15 ГОДИНИ от смъртта на скъпата ни съпру

га, майка, свекърва и бабаМиналия уикенд на езерото В класата "470" първите две 
"Сават 2" бе проведена регатата места заеха екипажите о гсофий- 
"Цариброд 2007". Учасгваха ския отбор - Стоев-Василев и 
представители на отборите "Со- Стефанов-Николов, 
ларис" от Димитровград, "Зоран участвали на последното евро- 
Радосавлевич" от Ниш и "Цеи- иейско и световно първенство, 
трален яхтинг клуб" от София. докато трети бе екипажът ма 

В класата "Оптимист" първи- братята Милосавлевич от Ниш. 
те три места заеха състезателите Най-добрите получиха меда- 
от софийския отбор - Петър Сте- ли и награди, които им връчи 
фанов, Ралица Младенова и Пе- кметът ма Димитровградска об- 
тър Младенов. Димитровград- щина Веселин Величков. Отбо- 
чаиката София Ставрова бе шес- рът Ма "Соларис" се прояви като 
та- отличен организатор.

4:2 БОРКА СОКОЛОВА 
(1932- 1992)
от Долна Любата, живяла във 
Враня

4
които са В четвъртия кръг от първен

ството на Централна Сърбия ди
митровградските шахматисти 
претърпяха за1уба от "Ястре
бац" в Ниш.

За "Цариброд" една точка 
спечели Стоименов, а по поло
вин точка Кръсгич и Йонич.

В следващия кръг "Цариб
род" е домакин па ''Свитанье" от 
Ниш.

г —

С много обич и тъга пазим спомена за твоя
та благородна душа и любящо сърце. Почи
вай в мир и светлина!

Съпругът Сокол и синовете Анащ! иЛеопча 
със семеиствата сиД.С.



- Забава

Манчин рабуш
Кумор Сатира
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Всичко има край, само глупостта е безкрайна

Марин Леввджов става 

Манчестер юнайтед!
т {Съборджийскье 

^критикье*\т,
Десето дело за по-малко от 

пет години води един фу тбо
лен запалянко от българския 
град Свищов, за да 
името си!? Съдебното дело се 
гледа тези дни в свищовския 
районен съд, а решението ще 
бъде взето в 30-дневен срок.

Преди 5 години роденият 
като Марин Левнджов завеж
да дело, за да смени собстве
ното си име от Марин на 
Манчестър юнайтед - лгоби- 

футболен отбор от 
Острова. След като районни
ят и окръжният съд последо
вателно отхвърлят молбата 
му, апелативните съдии във

тзишето Кьевлията съв цъвнул.
- Дърнка, ама не дзъвнн! - дочека га

КРК^кГбДрТне дзъвни, кита целата долина от 
Калотину до Гоин дол се тресе от музику?

Това, ли йе бре музика? Чу ли влигорну, кър- 
не тупан, а? Биде ли младиню да се ие ватила 
у оро, барем на йедно место? Утрескали се 
кикви ми ти сандъци, не може да разбереш у ко
ве ли бию, тенекьетия ли кову, а одъпели гьи, 
та истина долината се тресе...

- Чекай бе, кикъв требе да буде съборат, та да 
ти се арекше?

- Къв ли? Епа щом сакаш да знаиеш, еве слу
шай: сакам да видим събор кико у онова време 
- девойкье с литаци и с кьиткье у косу, неие 
важно дали мушлякат йе пембав, розов или 
алев, цървен или бел. Па да видим най-малко 
на две, три места да се друса оро. Да видим из
докаран народ, насмеял се и весел! Да се задни- 
йе съборшцето, та да не може да минеш...

- Па народ има...
- Има, ама нейе кико йедно време. Има ли да 

сретнеш девойкьу с кьитку, с литак и кьенарну 
кошулю? Све некико парчелъци, опела дупетия 
у вармеркье, с голе мешине и да ме простиш на
половин истресене сисе, а и пупакат им се види, 
та не знайеш накуде и за кво су пошле. Никикве 
кьиткье, ама ни за лек...

- Кво си се бре ватил за тея кьиткье, па кьит
кье?! Това не йе изложба на цвекье...

- А, ка рече изложба! Биде ли изложбуту на 
стокуту, а? Докарали неколко пърча, неколко 
овна, малко овчице и козе, некикве мършаве 
краве, магаршца и коньи, позаградили гьи у не
колко йегрека - и това било изложба, това тре- 
бало да распали у народ волю да се върне на се
ло и да чува стоку! Па ти ка видиш тея мърцо- 
тине, че ти се огади стоку да погледаш, а камо 
ли да чуваш...

- Чул съм дека у Висок има варма със стотина 
расне краве!... - намеша се я.

- И я съм чул, Манчо, ама не съм видел! Чул 
съм и за стада овце, ама пак не съм видел. А на
ли йе събор за гледанье, да видиш и това и оно
ва,_ после да расправляш койе ти се арексало, а 
койе нейе... А не кико Кьевлията, види пет-шес 
човека, и одма: “Биде ли!”

- Пет-шес иляди, Кривоглед, пет-шес иляди...
- Посмали манго...
- Па и половината да су, малко ли су...
- Е, издокарани ли су? Има ли кьиткье и гьер- 

данье, мъниста и менгьуше...?
- Слушай Кривоглед! За текъв събор 

сакаш да видиш, че требе да се върнеш у пре- 
дишньият и по-предишнъият век! Съга йе оре 
двайесе и първият! Пълна демокрация и свак че 
се облачи кико си сака!

- Значи, демокрация без кьиткье, без гьердан- 
ье и без литачетия? Без влигорне, кърнетия и 
тупанье? Без друсанье на оро? А с голи пул- ци...!?

- Айде, Манчо, кво само кютиш и се сеириш! Я 
кажи кой йе прав и кико ти видиш тия съборйе, 
а. - обърну се къмто мене Кьевлията
-' Щ°м м„е питаш, че ти кажем: прави сте и дво- 

за йедно> ДРУгьият за друго! А
аи-дооре би било да поизмешате вековете, та за 

свакога да има по нещо!

смени

на нож

мия му < не-

Велико Търново се смиляват българския ексцентрик Ма- 
над строителния работник от рин Манчестър Здравков Ле- 
Свпщов и му дават правото виджов - Юнайтед е да убеди 
да промени името си. След магистратите да му разрешат 

г това обаче новопокръстеният да се казва Манчестер Юнай- 
Манчестър завежда дело, за тед Здравков Левиджов. 
да приеме като официално Строителят се заканва, че ако 
прозвище думата юнайтед. молбата му не бъде удовлет- 
След дълги съдебни битки ворепа, ще се откаже от хрис- 
той успява да се пребори със тиянството и ще приеме ис- 
съдийската неотстъпчивост. ляма!

Последното желание на Т. Петров

Сръбско-албанска смешна война
зят в комби. Кой го кара? 

- Полицай от УНМИК.
От зоопарка избягал лъв и чаше децата!" 

нападнал група деца, които * * * 
си играели. За щастие набли
зо се намерил някакъв човек, бедител на Евровизия дого- 
нахвърлил се върху лъва и го дина? 
убил с голи ръце. Следващия 
ден белградска "Политика" - Пак Сърбия. Защото до- нормално, 
осъмнала с голямо заглавие година ще получи 12 точки и * * * 
на първата страница: "Хра- от Косово! 
бър сърбин спаси деца от си
гурна смърт!"

Заглавието револтирало Швейцария? 
човека, който спасил децата.
Той дошъл в редакцията и 
сърдито казал:

- Аз не съм сърбин!
- А какъв си?

- Знаете ли кой ще бъде по-
- Какво е шовинизъм?
- Когато албанците мразят 

сърбите повече, отколкото е- ?! ;

Една сутрин косметски ал
банец се събужда много щас- 

- Какво е един шиптар в тлив. Веднага събужда жена 
си и й се хвали:

* * *

- Нарко-дилър.
- Какво са 200 шиптара в 

Швейцария?
- Нарко-мафия.
- А какво са всички шипта- 

ри в Швейцария?
- Най-доброто решение за 

осъмнала със следното голя- косовския проблем.
мо заглавие: "Шиптарски те
рорист уби лъва, който оби-

- Сънувах чудесен сън!
- Какво си сънувал?
- Сънувах, че пътувам за 

Белград!
- За Белград?! И какво е чу

десното в този сън?
А той й отговаря мечтател-

- Аз съм албанец.
На другия ден "Политика"

но:* * * - Взимам си косовския зад- 
- Сърбин и албанец се во- граничен паспорт и тръгвам!

Въпроси И
В живота на мъжа успехът зависи най-много ОТГОВОрИ

Как се лови риба?
Хвърляш незалепена цигара 
във водата и рибата излиза 
да ти поиска огънче.

Къде е най-сухо морето?
На картата.* * *
Коя гума на колата не 
се върти на остър ляв 
завой?

ната.

В каква чаша се налива 
вино1?

празна.

Кое е най-тънкото не
що?
Папа за зъби, използвана от

Успех в живота на мъжа * *
Как най-лесно можещ да 
преброиш жителите на 
Габрово?
Когато хвърлиш 1 лев на цен
търа.* * *
По какво си приличат бя
лата мечка и девствена
та мома?
И двете са на изчезване.* * *
Как се казва мелез между 
змия и таралеж?
Бодлива тел.* * *
Какво е зиг-заг?
Най-краткото разстояние меж
ду две кръчми.* * *
Коя врата не се затваря?
Футболната.

от възрастта му. А сто как:
КИКЪВ ТИНа 5 години - да се събуди в сухо легло. 

На 17 - да спи с жена.
На 25 - да намери добра жена.
На 35 - кариера и семейство.
На 45 - семейство и кариера.
На 55 - да намери добра жена.
На 65 - да спи с жена.
На 80 години - да се събуди в сухо легло!

речник Българо-унгарски: 
пенсионер - хсптеи-мске- 
чек

Българо-немски: 
касетофон - джангьр-сан- | пенсионер. ИСХабсп хуй

Българо-китайски: 
съпруга - чат пат чук (чу ма) 
любовница - ама че чук 
съпруг - ах мак (мух льо) 
любовник - ах пак.

IБългаро-турски: 
телевизор - сеир-сандък

дък
футболист - топ-серсемин 
алпинист - баир-будала 
парашутист - чадър-бабаит 
лебедово езеро - юрдек

В

гьол Манча
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