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понеделник в Белград беше открит Междуна- 
С/с/родният панаир на книгата, най-голямото от
рода си мероприятие в Югоизточна Европа. Тема на
изложението е Доситей Обрадович и просветител-;нт ството, а поводът - 200-годишнината от идването на
Доситей в Сърбия.

52-ият Международен панар на книгата беше от
крит от най-известния сръбски драматург Душан Ко-) са^а^Т1 вачевич, а след него към посетителите се обърна ита-, лианската книжовничка Флер Иеги, като представи-
телка на страната - почетен гост на изложението.

До 28 октомври почитателите на изящната словес-кньига мост ще могат да видят, и да си купят с отстъпка, кни
ги на около 800 издателски къщи от страната и от 
чужбина.

На панаира в Белград с най-новата си продукция се 
представи и Издателство "Братство"

г
Разговор с посланика на Сърбия
в България Данило Вучетич

БългарскиятПисателят Душан Ко вачевич
открива Панаира на книгата опит за нас е

от голямоСтановище: 
Българското 
гражданство и визите 
миро и контра

значение“ИНТЕРТРЪСТ”
се разраства в Сърбия

Диллитровград

Купена е
иФАМ

Приобщаване 

се постига само 

с усвояване ИБосилеград
на европейските: Хуманшрен
Ц6НН0С11 I ученически крос ]

Започна ?5ШЖЛЖЖШ 

ТЕАТЪР ФЕСТ”шшш шмш
Нашите села са на прицел 
на изллаллници

Пазете се 

от престъпници!
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Сърбия в България Данило ВучетичРазговор с посланика на

Българският опит за нас е от голямо значение

кг-.-.*™-- ■=,“
ми сближава. дипломат е работил в посолствата
*Къде в този контекст определя- ^ Бразилия, Швейцария, Египет, бил 
те мястото на българското мал- е п0СЛ(ШШ< в Португалия и сега в Со- 
цинство В Сърбия? фия.

- Българското малцинство е мост, 
мо-скоро един от елементите на сътруд
ничеството, за което пие особено водим 
сметка. Има обаче един проблем, а това е 
фактът, че става дума за икономически 
недостатъчно развита територия. Що се 
отнася до законовата база на малцинство
то мисля, че тя е добра, но онова, върху 

[бва много повече да се работи, е

На 16 октомври в София бе открита излож
ба на димитровградския скулптор Димитър 
Илиев. На откриването присъства и послани
кът на Република Сърбия в София г-н Данило 
Вучетич, когото помолихме да ни отговори на 
няколко въпроса.
*Г-н посланик, срещаме се тук по 
един хубав повод, който нагледно 
показва връзките на двете съсед
ни страни в областта на култу
рата. Как Вие оценявате съвкуп
ните отношения между двете 
страни?

- Мога да кажа онова, което е официал
на наша, а и оценка на нашите български 
приятели, че от известно време имаме 
наистина един изключително добър пе
риод в нашите отношения. Общо мнение 
е, че никога в историята отношенията ни 
не са били толкова добри, как то сега.
*Какво характеризира тези добри 
отношения?

за не удари ли спирачки в контак
тите на хората от двете страни 
на границата. С цел да се подобри 
положението беше подписан и дого
вор за откриване на граничен пун
кт на Петачинци. Докъде се стиг
на с това начинание?

- Бих изтъкнал, че България показа 
максимално разбиране към нас и до пос
ледно отлага визовия режим и ние няма- 

иравото да се сърдим за това. Ние тър
сим начини за преодоляване на положе
нието и според мен има два начина: пър
во, България е носител на идеята при ев
ропейските институции на хората в гра
ничната зона да се разреши да минават 
границата само с лични карти. Другият 
начин е, че Сърбия настоява, а България 
й помага час по-скоро да се намери на 
т.нар. бяла Шнгенска листа. Надяваме се, 

да стане до средата на 2008 година. 
Подписахме определени споразумения и 
сме готови да ги прилагаме на практика. 
Заради визите тази година по-малко на
ши туристи посетиха Черно море, което 
България усети. Но надявам се по един 
или друг начин проблемът да бъде ре- 
шен.

което трл
икономическото развитие на тези прос
тори. Във всеки случай малцинството е 
мост за сътрудничество и днес присъства- 

изложба па един художник от Ди- 
в Бълга-

се развиват, но можем да бъдем доволни 
от постигнатото.

ме на
митровград със силни корени тук 
рия, защого тук е следвал, афирмирал се 
и присъства на художествената сцена в 
България. Мисля, че това е точният пътна 
малцинството като онзи елемент от сът- 

са на второ място. рудничествого между двете държави.^гд.хг.вг.дг: «,«* б““гсътрудничество, което е в постоянен въз- български бизнесмени купиха много на- купуват фирми в Сърбия, а това 
ход. Мисля, че тази година ще осъщес- ш]] п^едпр1,1ятия. Неотдавна пък "Делта вече се случва и в Димитровград ( 
твим около 700 милиона долара обмен. И ХОЛд11НГ" от Сърбия купи 80% от акциите т.е. сред малцинството). Не е ли 
двете страни са заинтересовани за реали- на "Пикадили" в България, което дава до- това истинския път за развитие
които ще дадат нов тласък^в тазгГнасока” пълнител,ш възможност за пласмет на на малцинството и за сътрудни- които ще дадат нов тласък в тази насока. Хранителни стоки от Сърбия в България. чест^01
*Предполагам, че става дума за га- *да се върнем /съм днешното съби- 
зопровода, магистралата Ниш-Со- тие _ излоМата.
фия... _ Присъстваме на едно истинско кул- малцинството. Бих споменал, а и

- Да, газопроводът трябва да мине през турНО събитие - изложбата на г-н Илиев, знаете, съвместния проект "Западна Ста- 
България към Сърбия и за неговата реа- Дично мисля, че в миналото са ни липсва- ра планина" (при нас това е проект на 
лизация сме изключително заинтересо- ли хакива събития, за да се опознаем сръбското правителство), който обектив- 

. Разбира се, че постоянна тема на на- по-добре. В този смисъл културното сьт- но трябва да допринесе за развитието 
шите разговори е и магистралата от Ниш рудНИчество може да бъде от изключи- тъкмо на територията, на която живее 
до София. Готовност за реализация има телно значение. Сега вече е друго и мога малцинството. Разбира се, Сърбия мина 
от двете страни, но под въпрос са финаси- да ви съобщя, че наскоро в София и Па- през труден период, България има ста- 
те. България усилено и дооре ремонтира зардЖИК ще гостува "Ателие 212" от Бел- билна политическа позиция, каквато 
пътя от София до границата, а и участъ- фад> а знаете, че става дума за реномиран Сърбия все още няма, но в икономичес- 
кът на нашата територия е ремонтиран, театЪр ^ една дума сътрудничеството във кия план на България й предстоят години 
включително и тунелите в Сичевашка всички области върви по възходяща ли- на развитие и новината, че българският 
клисура. Правим го заедно, защото счита- ния капитал навлиза в Сърбия говори за ико-
като връзка към ЗападнГЕврщга.6 СТраН11 *От началото на годината Бълга- номическите възможност“ на Б 

Ние както ви е известно, ремонтирах- рия е член на Европейския сък>з. 
ме линията от границата до Димитров- Какво значи това за Сърбия като 
град, където пак направихме обща гара, с неин най-близък съсед?

- Да, България е в Евросъюза и в НАТО 
та около контрола на пътниците и стока- ( бих подчертал първото). Нашата амби- 
та в жп транспорта. Икономическите от
ношения не са лимитирани, те постоянно

ме
- Преди всичко това са контактите и ди

алогът на най-високо политическо ниво: *Според някои официални данни 
обмен на посещения на ниво президенти, най-много инвестиции в Сърбия 
премиери, министри; контакти, които ни идват от Словения, а българите 
подпомагат да посочим възможностите 
за сътрудничество. От друга страна онова, 
което е от значение, е икономическото

това

- Абсолютно сте прав. Интерес за ин
вестиции в Сърбия има и там, където е

вие го

*А преходът Петачинци?
- Добре де, споразумението е подписа

но и първата крачка е направена. Същес
твува политическа воля и сега е проблем 
да се намерят финансови средства, за кое
то европейските институции могат да по
могнат. Макар че от друга страна се чуват 
гласове, че съществуващият преход на 
Калотина трябва да бъде много по-добре 
оборуден, за да се спре движението на не
желани неща от Изток към Запад. Всичко 
е свързано едно с друго, но факта, че има 
споразумение е крачка напред. Сега оста
ват технически детайли и да се намерят 
пари. България има свои икономически 
приоритети, има ги и Сърбия и от това 
зависи кога преходът ще се реализира.

Разговора води Алекса Ташков

вани

ългария,
които с всеки изминат ден са по-големи. 
Значи с икономическото заякване и на 
двете страни по-лесно ще се разрешават и 
проблемите на териториите, които са 
икономически изостанали.

1рисьединим към Евро- *Въвежданетона визов режим с 
оьлгарският опит за нас близането на Ьългария в Евросъю-

което значително съкратихме процедура-

ция е и ние да се п 
па и в тази насока

Нов управител на митницата 
в Димитровград___________

На граничния преход "Градина"
Във вторник в следобедните часове служители- 

те на сръбската митница осуетиха трафик на 161 
килограма хероин. Дрогата била опакована в 

(^3) пликчета от по един килограм и укрита отстрани 
кабината на турски ТИР.

Камионът бил шофиран от турски гражданин, 
който карал вещи за преселване на частни лица в

ДСБ се масовизира

Общински съвет 

в Нови Сад
Иван Стоименов 

начело на клона сШ>
В началото на сед

мицата за нов управи
тел на митницата в Ди- 
мит

Покрай тези в Босилеград, Цариброд, Враня и Сурду- 
лица, Демократическият съюз на българите в Сърбия не
отдавна формира Общински съвет и в Нови Сад. 5а пред
седател на ОО на ДСБ в Нови Сад е избран Зоран Манчев, 
лекар - специалист по спортна медицина, по потекло от 
МУ9^- Председателят на Главния съвет на ДСБ Драго
люб Иванчов изтъква, че с формирането на общински съ
вети във вътрешността на Сърбия партията настоява да 
разширява дейностите си на цялата територия на репуб
ликата и много по-активно да се включва в политическия 
живот в средите, в които живеят по-голям брой българи. 
1 ои подчерта, че по този начин ДСБ си създава условия и
за участие в парламентарни избори.

Говорейки за останалите дейности на партията, Иван
чов заяви, че ОО на ДСБ в Босилеград вече прави подго
товки за участие в предстоящите местни избори. "Без ог
лед, че планираме самостоятелно да участваме на пред
стоящите местни избори в Босилеград, винаги сме гото
ви да сключим следизборни коалиции с други партии, 
предивсичко с онези, които подкрепиха предложената 
от ДСЬ декларация за развитие на общината", изтъкна

ю
ровград бе назна- 
Иван Стоименов от 

, . с. Желюша. Роден е 
^ \ през 1948 г., а по про- 
■уД;: ] фесия е инженер по 

мениджмент. 33 годи- 
ни работи
ничар, 30 от които в 
клона в Димитровград. 
25 години е бил шеф 
смяна, докато през 

последните 4 години заема поста самостоятелен

чен

:
[

като мит-

Шж на

инспекто>р за митническо разузнаване в т. нар. 
5", чиято задача е борбата с контрабан-"Сектор

дата, разузнаването и разследването.
Стоименов е постигнал изключителни резул

тати в осуетяването на трафика на наркотици. В 
кариерата си е участвал в изземането на около 2, 
5 тона наркотици - в един камион - 630 кг, в друг - 
300, в един рейс - около 120 и т.н.

Постигнал е изключителни резултати и в 
обучаването на млади кадри. Практиката показа
ла, че младите матничари, на които той бил шеф, 
междувременно станали най-дисциплинирани и 
най-качествени служители.

е——., Австрия, Холандия, Франция 
ропейски страни. и други западноев- тои.

В ОО на ДСБ в Босилеград неотдавна се извършени 
кадрови промени. Вместо Стефан Димитров, гимназиа
лен учител от Извор, който поради здравословни причи
ни си е подал оставка, за член е назначен Иван Борски, 
бизнесмен от Босилеград.

ПЛР•Б.Д. Б.Д.
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_____ _ Щг'Становища т
Сърбия по пътя към ЕС Българското гражданство и визите - про и контра

България помага, ние Приобщаване се постига са» с устояване
и европейските ценности

о • •
му. Не се съгласяват с факта, че 
обучението в предучилищните 
заведения, основните и средни 
училища е на сръбски език (ос
вен в две паралелки в основното 
училище в Босилеград, в които 
децата се учат на български 
език), че майчиният език е из
хвърлен от държавната админис
трация и черквите. Затова преди 
няколко месеца представители 
на ДСБ, КИЦ, Матицата на бъл
гарите, СПО и на ДДП от Боси
леград изпратиха деклерация до 
Скупщината на Сърбия, Народ
ното събрание на България и до 
Европейския парламент, от кои
то поискаха да се създават 
по-добри условия за всестранно 
икономическо, политическо и 
културно развитие на общината. 
Покрай другото те от Сърбия 
очакват тя да загърби миналото, 
да уважава националната и кул
турна идентичност, да насърчава 
икономическото развитие и мал
цинствените ни права и свободи.

Но за разлика от някои други 
малцинства, които са единни, ко- 
гато става дума за националната 

разделено, така 
" ориентира

ните партии смятат, че българ
ското малцинство има всички 
права. И така, вместо всички да 
са на едно становище и да търсят 
нерешените въпроси да бъдат 
разрешени по цивилизован на
чин, всеки бие в свой барабан. А 
от това кой от барабаните ще се 
чуе по-силно и по-далече ще за
виси и чие становище ще приеме 
Европа. Ако тя приеме "истина
та'' на просръбските партии, 
въпросът за правата на българи
те и занапред ще бъде висящ.

В.Божилов

Сърбия настоява възможно 
по-рано да влезе в Европейския 
съюз, но по трудния и неизвес
тен път е изправена пред редица 
предизвикателства и проблеми. 
За да се справи с изкушенията по 
този път, е необходимо да прие
ме повечето закони и предписа
ния, едни от които и за малцин
ствата, преди всичко да увери 
Европа, че спазва правата им.

Сърбия по европейския път 
ще се нуждае и от различна по
мощ от страните, които са вече 
членки на ЕС и които 
в това отношение. Ще й е необхо
димо и съдействието на специа
листи от различни области от те
зи страни. В това отношение осо
бена помощ могат да й окажат 
България и български специа
листи. Това е съвсем реално и ес
тествено, не само поради това, че 
са съседи, но и затова, че са 
най-близки по език, култура, 
обичаи и пр.

Когато обаче става дума за 
българската помощ и за положе
нието на българското малцин
ство в Сърбия може да се стигне 
и до парадокси-докато България 
може да помага, нейното мал
цинство може да "тегли назад". 
Защо? Поради това, че една част 
от малцинството, преди всичко 
Националният му съвет и някои 
политически партии и неправи
телствени организации, смятат, 
че Сърбия не спазва изцяло него
вите права. Те са убедени, че тя 
не отпуска достатъчно инвести
ции за Босилеградска и Димит
ровградска общини, в които 
главно е концентрирано мал
цинството и които от години са 
изостанали и че не предприема 
нищо за запазване на идентитета 
и за спиране на асимилацията

СА323НА РЕПУБЛИКА
]УГОСЛАйИ]А

Далеч преди България да гарското гражданство. Каква какво 
стане членка на ЕС от десети- е тази майка България дето сме ви
ната български организации не ни дава визи и българско новни 
в Сърбия само КИЦ в Боси- гражданство?! Унесени в ние, 
леград непрекъснато предуп- псувните си, те забравиха, че обик- 
реждаваше за трудностите и до вчера псуваха България за- нове- 
изпитанията, които щеше да това, че тя даваше българско ните 
ни донесе неизбежният визов гражданство. Само че тогава я граж- 
режим. Тогава като че ли ни- псуваха за намеса във вътреш- дани на 
кой сериозно не се замисля- ните работи на суверенна Сър- 
ше върху това нещо. Сърбия. Времената се сменя- бия за

В интерес на истината бъл- ват, но не и хората. това?
Най-напред се изпусна Ние

ПАСОШ
РА83РОЯТ

РА55ЕРОКТ

имат опит

гарската външна политика 
проточи прилагането на ви- кметът на Босилеград Влади- сме виновни най-малкото за- 

режим към Сърбия до мир Захариев, който в интер- ради това, че сме си избрали 
последния момент - 1 януари вю за "Вечерне новости" в и покорно служим на една 
2007 година. Точно заради стремежа си да се хареса на власт, която е антиевропей- 
българското малцинство в Кощуница нарече България ски настроена. Щом ние мис- 
Сърбия, България направи и "мащеха", която не ни дава лим, че нямаме нужда от 
втора отстъпка - предложи визи! Това първо, не беше Европа, тогава защо Европа с 
безплатни визи на всички вярно, а второ, той нямаше колосалната си икономичес- 
сръбски граждани. Както зна- морално право да го каже, за- ка мощ да има нужда от нас? 
ем, безплатен обед няма, ви- щото по същото време мък- Тя ни е изолирала с визовия 
зите бяха платени от българ- неше пълни чували с паспор- режим и ни е оставила да си 
ския данъкоплатец. Това оба- ти в българското консулство в помислим поне едно десета
че никой не го забеляза и ни- Ниш и изнудваше българска- летие дали да играем по пра- 
кой не се запита колко струва, та държава да лепи визи не вилата, които тя ни предлага, 
Изправени пред най-голяма- толкова за нуждите на хора- или да витаем из нашите "не- 
та изолация в историята си, та, колкото за неговата поли- бесни царства" от косовската 
българите в Сърбия протес- тическа реклама! След това митология. Следователно в 
тираха яко. Но най-яко про- "българинът с най-много конкретния случай няма сми- 

които функции в Сърбия" Ангел съл да пишем писма и да ис- 
най-много мразеха България. Йосифов, според "Братство", каме облекчения за визовия 
Свикналите да псуват Бълга- се обърнал с писмо до бъл- режим от българския външен 
рия без повод сега вече си гарския външен министър министър Ивайло Калфин. 
имаха и повод - визовия ре- Ивайло Калфин, в което го Визовият режим с България, 
жим. После извадиха и бъл- упреквал, че визите "Д" за убеден съм, е един от най-ли-

ученици и студенти много се бералните в света - визите са 
бавели. И най-накрая, "сред- безплатни, не се изискват 
ностатистическият българин много документи, не се чака 
от Сърбия" Тодор Петров, повече от седмица. Няма 
който има и българско граж- по-лесен начин от тоя. Само 
данство и е незасегнат от ви- че си е визов режим.

„ я зовия режим, в "Братство"да ви кажа, че Сърбия нямаше г г
шанс да се оправдае. Затова пя- отвоРи огьп сРе1ЧУ визовия нем с едно писмо към Кощу- 
махме друг избор, отколкото да режим и тригодишното чака- ница, с което да поискаме, в 
спазваме правото им и да регис- не за българско гражданство! интерес на нашето европей- 
трираме Националния им съ- И ни предложи не каквото и ско бъдеще, да приеме, че 
вег. Нима е възможно само по- да е, а направо "гръцкия Трибуналът за нас "не е деве- 
ради страх от съда в Страсбург и принцип" за издаване на ви- та дупка на кавала" и да се от- 
поради "липсата па избор да се зи. тропаш, влизаш в консул- тегли от власт!? Или да сне- 
^сиазваг техните (пашите) мра- и получаваш виза, без мем политическото си дове-

покаиа, без гаранция от род- рие от него? Това май ще бъде 
мини?! Много просто, само че по-добре, отколкото да во- 

падмо малцинство, неговото ме е вярно: освен стандартни- дим антибългарски кампа- 
ираво на идентичност и избира- те документи за издаване на ни и. 
не па собствени представители.
Затова очакваме от такива стат га

зовия

кауза, 
че, "просръбскн

нашето е -

теста раха ония,

Реагиране

Оспорват влашкото малцинство
Може би трябва да се обър-В Скупщината на Сърбия 

продължава езикът на омразата, 
непризнавапето и унизенията 
към националните малцинства. 
Само няколко дни след обидни
те думи за сметка на ромската 
национална общност, наред дой
де влашката. С обидни и унизи
телни становища към легално 
избраните представители на 
влашката общност, както и към 
самия мен, депутатът на СРС 
Александър Вучич и депутатите 
на СПС Милетич Михайлович и 
Нинослав Димитриевич про
дължиха да оспорват съществу
ването на влашкото национално 
малцинство. Вучич обвини ле
гално избраните лидери на 
влашката национална общност, 
които "продължават да разбиват 
сръбското национално битие и 
да унищожават влашката група- 
ция", като подчерта, "а вие знае
те какво всичко ни очаква". "Са-

призив за изгонване, което е от 
арсенала на най-черния фаши
зъм. Тези обвинения и обиди 
чувстваме като отворен призив 
на линч към легално избраните 
представители на Националния 
съвет към влашкото национално 
малцинство, на политическите 
партии, изтъкнатите научни и 
културни дейци и представите 
ли на неправителствените орга 
низации, занимаващи се с проб 
лемите на власите и които наето 
яват да се запази и афирмира съ 
жителството им с всички народи 

Сърбия и в Европейския съюз. 
От трибуната в Народната скуп
щина се чуват обвинения за 
сметка на Румъния, "която има 
амбиции към това население" 
(М. Михайлович), както и за 
сметка на Съвета на Европа. Чу
ват се обвинения и по адрес на 
националните съвети на остана
лите малцинства в Сърбия, "кои
то подтиквани от други влиятел
ни центрове, действат в тяхна 
полза, а не в полза на държава та 
Сърбия". Особено изтъкваме, че 
всичко това се случва без реак
ция от народните представите
ли. Министърът за държавно уп
равление и местно самоуправле
ние Милан Маркович само ко
ментира: "Трябва да кажа, че ко
легата Вучич, както и обикнове
но - прекалява". Регистрирането 
на Националния ни съвет той 
оправдава с факта, че то било по
вод Сърбия да бъде заподозряна 
пред Европейския съд 
ки права в Страсбург". Той каза: 
"Добре изучихме делото и же/ая

Изненадани сме от такова от
ношение към влашкото иацио-

Ииаче напълно съм съгла-визи за граждани от страните
извън ЕС- за гръцката виза се сей, че "Приобщаване не се 

вища да се дистанцират всички плаща и такса 0т 36 евро, а постига с визи с тригодишно по-важни институции, полити- г ' - г
чески партии и пеправителстве- българската е гратис! чакане за българско граждан-
ни оргаиизции па единствената Нямам никакво намерение ство . Да така е, приобщава
ни сръбска държава, както и да да оправдавам българската пето към съвременните евро- 
вземаг ясни становища към ко- външна политика към бълга- пейски държави може да се 
лективиите и индивидуалните рите в чужбина и специално постигне само и единствено с 
права ма влашкото малцинство.
Нали

в

по отиошенние на българите усвояване па европейската 
равнището на демокраци- в Сърбия. Според мен тя в ис- ценностна система и изпъл- 

споредто*4’^каГвоеапгашеТйето торически план има много няване на стандартите и кри- 
й към малцинствените общнос- по-големи грехове от визовия териите за пълноправно

режим и тригодишното чака- членство в ЕС. Затова трябва 
Уверяваме всички, че въпреки пе за българско гражданство, да помислим, а не да хленчим 

поговорката "Власите да пе се И съм го казвал неведнъж. от визовия режим, който 
досетят" все пак се досетиха за Но нека да сме наясно. Ви- между другото сами си из- 
своя идептитет и че ще спазват 30вият режим е вид наказа- брахме, гласувайки за нацно-
бГа”о3иаРрамичаиетоТОще ',ие' което ЕС иалага 11а СъР’ надисгически партии с антп- 
направяг всичко да афирмират бия, защото тя, първо, не спо- европейска 
своите качества, като при това Аеля европейските ценности Вместо да обвиняваме други, 
ползват всички легални методи за правата па човека и права- крайно време е да си дадем 
пред държавните и междума- та па малцинствата и второ, сметка за грешките, 
родните институции и оргапиза- не изпълнява критериите и направихме и все още про-

стаидартите, които са задъл- дължаваме да правим, 
житлепи за страните-членки 
па ЕС. Някой що попита: ами

мопровъзгласилите се лидери, 
които прекалеио много водят 
сметка за човешките права, пове
че отколкото пие за нас самите, 
С1.с съдействието па определени 
влиятелни извън нашата страна 
центрове, ще използват този 
въпрос, положението на влаш
кия ентитет и ще го злоупотре
бят, понеже и в този ентитет има 
различни хора, които, като ня
кои в сръбската държава, за па
ри, за онова, от което имат полза, 
Ще се съгласят влашкият ентитет 
Да се идентифицира като нацио
нално малцинство, като Румъ
ния".

Това

ти.

ориентация.

които

за човеш- ции.
Председател па ИС 

па плиткото малцинство 
Жпвоелав Лиши

Иван Николовтълкуваме като отворен
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Христо Ковачки - елин от най-големите български 
бизнесмени и купувачи в Сърбия_______________

България ще дава 

помощи на шест 

държавиЛидер на ЛИДЕР за нищо свързано с чужбина 
(?!), а само за партийни неща, 
"тъй като е предизборно вре
ме.,."
* Г-н Ковачки, налагало ли 
Ви се е през годините да да
вате пари на дадена пар
тия, за да Ви оставят да 
си вършите работата и да 
продължите с бизнеса си ?

- Не, конкретно с такава 
цел да давам пари за някаква 
бизнес сделка не ми се е нала
гало. Може би сме помагали 
на някои пратии с дребни 
мощи, но не сме го правили с 
определена специална цел, а 
сме го првили просто защото 
сме решили, че тия хора имат 
нужда от помощ.
Без политици-приятели

България ™зеисик3вбР,аиЛтае от Евртпейски/тато помощи

ЗИКъм?1фаяна,20101година за развитие на тези страни Бъл
гария трябва да отделя 0,17% от брутния си вътрешен про- 
дукт (БВГ1), а към 2015 година - цели 0,33/о. Целта, опреде- 
депа от Брюксел, е 0,7%, но сега само пет от 27-те държави 
членки са я изпълнили, разкри зам.-министър Кючуков. 
Той изтъкна, че сред получателите има глезени деца и
"странни сираци'. „„„

[3 момента България дава 0,08/о от своя БВП, което е 
крайно недостатъчно, заяви евродепутатът Атанас Папа- 
ризов. Той изтъкна, че ЕС е най-големият донор за развива
щите се страни, който осигурява над половината от пре
доставяните на Третия свят помощи.

Последните публикувани данни за БВП на България са 
27,19 млрд. долара за 2005 година. Сега отделяните °т Бъл
гария средства за развитие се изчисляват на 21 752 000 до
лара. Тази сума трябва да се удвои до 2010 година и още 
веднъж - до 2015 година. Българските помощи за развитие 
обаче не са наливане на пари, а съвкупност от дейности, 
подчерта зам.-министър Кючуков. Те включвали изпраща- 

експерти, обучение и други форми за развитието 
на демокрацията, гражданското общество, правната систе
ма, образованието, здравеопазването и инфрастуктурата.

Българска
та компания 
"Брикел", ко
ято е собстве
ност на биз
несмена 
Христо Ко
вачки, е нап- 

~ .к» равила тези 
дни предло

жение за купуване на сръб
ския производител на арма
тура и амбалаж "ФОПА Бла- 
дичин хан". "Брикел" е пред
ложила 8 евро за акция. 
Обект на предложението са 
онези акции, конто работни
ците са получили безплатно 
от фабриката, представлява
щи 60% от общия капитал на 
компанията. В момента 1156 
акционери притежават общо 
538 000 акции. По данни на 
брокери повечето от акцио
нерите вече са взели акциите

концентрира

по-

* А онези милиони, за кои
то се говори, че от големи
те бизнес корпорации по
тичат към партиите под 
различна форма?

- Да потече 1 милион към
При преговорите с потен- Д*аве Бургас, Сливен, Враца, една партия е все пак едно та- 

циалния стратегически пар- Велико Търново, Перник, Со- кова рисково дело, защото 
ньор от България ръковод- фия. Тези дни разбрахме, че има данъчни служби, които 
ството от Владичин хан е пое- най-вероятно той ще стане и контролират движението на 
тавило като условие осигуря- собственик на състезаващия паричните потоци. Така че 
ването на оборотни средства се в първа лига отбор на бъл- трябва да има една много се- 
за производство, поемането гарското футболно първен- рИозна схема как тези пари 
на мажоритарния пакет ак- ство - старозагорския Беро- ще постъпят в партиите, 
ции, инвестиране да се защи- е"- Крупният български би- * Политици приятели ня- 
ТИ околната среда, изплаща- зенсемен освен цяла империя Така ли е?

в България притежава и ня-
осигуровки на работниците, колко дружества и предприя- “ бнлоТмешнодТсе
Мениджментът на "Брикел" Л^На п^и™ка° твърди че... за вече 15-16 го- 
приел сръоските искания. и в к-ъроия. па политическа- откакто се занимавам с Българският холдинг "Интертръст', притежаван от оив-

Бъдещите собственици на та сцена в България името на бизн'с не сьм си изградил ШИя собственик на металургичния комбинат "Кремиковци" 
завода обещали инвестиции Христо Ковачки също така о ' на контакт с минис- Валентин Захариев, продължава да се разраства в Сърбия. Те- 
от 2 милиона евро и закупу- трщ форма на контакт с по- зиднистанаясно,чекомпаниятаепридобпласръбскатафаб-
ване на суровини, както и да с^А^таноъа дитици. Така че познавам рика за златни машини (ФАМ), която е част от структурата на
оъде увеличен ороят на ра- ™я.която!бе: наречена .Лиое- много политици Те просто базирания в Ниш холдинг МИН.
^ОТ^^лЦИТе, които сега са око~ пятмчнп рвпппрмгкп тппмтм- ми трябват в работата, която ФАМ е само една от общо петте придобивки, които българ-

Души* Р„ МТ/Т 7|рр? р пткпкпягтпптп извършвам, но приятели не ският холдинг е спечелил от търгове за подразделения на
Брикел иска да купи и й ^ ^ " Р9П бих ги нарекъл. МИН, като останалите ще бъдат обявени твърде скоро, заявик, -и„,Р.

Иначе предишните два опита ““^Т^овабеповод.. по- бизнеса™™ СдеакатазаФАМепосгигеатанатъргсявноналдаване.ор-
-Понятието честност е тол- ганизиран °т сръбската Агенция за приватизация. Интер- 

тръст е поел и дългове на предприятието за близо 1,3 млн.

монтни предприятия, верига 
магазини... в бъгарските гра- нето наси.

“Интертръст” се разраства 
________ в Сърбия________

Купена е и ФАМне на неплатените данъци и

се провалиха.
Кой е Христо Ковачки? искаме среща, за да напра

вим интервю с господин Ко- кова много философско. Аз 
Да припомним, че "Бри- вачки. Оказа се, че известният политиците ги измервам по евР°и ангажимент за инвестиции от минимум 300 хиляди ев- 

кел" вече купи в Сърбия вто- български бизенсемен пове- един-единствен критерий, за-
рия по големина произволи- чето време прекарва в чужби- щото, отношенията, които ФАМ раооти с 20-а0 на сто от капацитетите си, като амби- 
тед на гуми "Траял" за 12 на отколкото в България. Все имам с тях, се опитвам да бъ- циите ни сада инвестнрзме в него далеч повече от изисквани- 
млн. евро. Българското дру- пак журналистическата упо- дат чисто делови - като поли- те СУМИ' &а увеличим натоварването и да разширим пазари- 
жество и холандската финан- ритост доведе до (частичен) тици, които си държат на ду- те,Ъ1а които се пласира продукцията му , каза още Младенов, 
сова компания "Елкор хол- резултат. Именно пресаташе- мата, и политици, които не ,, последните придобивания холдингът на Валентин
динг" бяха единствените кан- то му Десислава Филипова ни си държат на думата. Захариев вече беше сооственик на няколко предприятия,
дидати, подали документи за свърза по телефона с изрич- 7". Петров
участие в търга за "Траял", ната уговорка да не го питам 
Офертата на "Брикел" беше 
за 12,1 млн. евро. Освен "Бри
кел" и "Елкор" тръжна доку
ментация бяха закупили още 
словашкият производител на 
гуми "Матадор", както и бъл
гарската Общинска банка, но 
в крайна сметка те не подадо
ха оферти. През април т.г. 
друга компания, собсвеност 
на Ковачки - "Корником", 
спечели мината за кафяви 
въглища "Ковин" за 16,1 млн. 
евро. "Корником" се е обвър
зала да покрие задълженията 
на "Ковин" от 312 хиляди ев-

Т. Петров

Изложбата на Димитър Илиев в София като повод

Само визите 

ли са "виновни"
откриването на изложбата да присъстват и предста

вители на общината, за която на поканата пише, че е съорга
низатор, както и на хора от местната телевизия. Все пак 
Илиев там представляваше нашето малцинство и от тази 
гледна точка заслужаваше повече внимание, да не речем 

димитровградския художник и скул- признание. Наградата по повод празника на общината за 
птор Димитър Илиев в София Радио Цариброд осведомя- Димитър Илиев наистина е признание, но тук в нашия град, 
ваше почти две седмици преди събитието. Време, което е в присъствието на хората на откриването на изложбата му в 
достатъчно интересуващите се от него да се сдобият с виза. една от престижните галерии в София - Галерия "Средец" 

0ц ■ сградата на Министерството на културата, би било призна-
па откриването на изложбата от Димитровград бяха са- ние пред хората от министерството и художествените среди 

мо няколко наши студенти в София и представители на в София. Защото Илиев е скулптор-художник от по-младо- 
Ьратство . 1 азбира се, имаше доста хора от София, пред- то поколение, който може би най-много твори, организира 

ставители на Министерството на културата, художници и изложби и т.н. (Не)присъствието на откриването на излож- 
Илиев, негови състуденти. бата означава и това колко ценим не само неговото творчес-

Сигурно е, че много хора в общинското управление и в тво, но изобщо нашите хора, които ни представляват извън 
местната телевизия нямат визи за повече преминавания на границите на общината и страната 
границата. Но все пак сред тях има поне един или двама с 
такива, а някои и с български паспорти. Значи имало е на

чин на

За изложбата на

РО-Да добавим, че покрай дру
гото Христо Ковачки купи и 
вестник "Наша реч" в Круше- 
вац.

познати на

Христо Ковачки е един от 
най-големите български ин
веститори. Той притежава 
няколко централи, мини, ре-

А.Т.
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Ц1Ц Народното събрание 

8 отхвърли вота на недоверие
С 61 гласа "за", 160 "против" и един "въз- рие на Министерския съвет беше внесен в 

държал се" Народното събрание отхвърли 40-то Народно събрание на 15 октомври от 64 
вота на недоверие към Министерския съвет, депутати от опозицията. По предложение на 
поискан заради "разпада на държавната по- Атанас Мерджанов от левицата парламентът 
литика в областта на образованието". Проек- реши гласуването на проекторешението да се 
тът за решение за гласуване на вот на недове- предава пряко по БНТ и БНР.

Сергей Станишев:

________ __ Дебатът - повод сериозно да се отнесем
Света литургия И КЪМ ПроблШИТС Н& ООрйЗОВсШИСТО 

на Димитровден Министър-председате- - в областта на образовани- сили от управляващата ко
лят Сергей Станишев из- ето и науката, посочи Ста- алиция. Очевидно всеки от 
рази увереност, че дебатът нишев. Той отбеляза, че вотовете има за цел да тес- 
по вота на недоверие към всеки от вотовете е отпра- тва и здравината на коали- 
правителството ще даде вен на базата на политика в цията и както виждаме те- 
повод сериозно да се отне- един от секторите, който се зи опити са безуспешни, 
сем и към проблемите на ръководи от министър от каза министър- председа- 
образованието, и към него- една от трите политически телят, 
вите перспективи, за да 
имаме образователна сис- ("'ДС'- 
тема, която е модерна и га- ^ 
рантира качество. След ка
то парламентът отхвърли 
проекторешението за гла
суване на вот на недоверие 
към МС, Станишев благо
дари на всички народни 
представители, които са

В България щебъдесъзда- ЮНЕСКО Коичиро Мацуу- Парламентарното мнозин- от заместник-председателя
ден регионален център под ра. На разговора двамата са Д с ство на БСП, НДСВ и ДПС от- на ОДС Иван Сотиров,
егидата на ЮНЕСКО за нема- обсъдили идеята за създаване 33 вота на недоверие, не за- казва да прояви достойнство Вотът на недоверие, ини- 
териалното културно наслед- на регионален център на не- РаДи самото правителство- и да признае, че носи главна- цииран от СДС, помогна за
сгво в Югоизточна Европа, материалното наследство в т0> а заради по-цялостната ха отговорност за безпреце- смислена дискусия за рефор-
който да обединява усилията България, която е подкрепе- ситуация в страната. Това е дентната криза в българското мата в сектора и постигна сьг-
на организацията в тази об- на от Коичиро Мацуура. В третият вот на недоверие средно образование. Това се ласие за разглеждане на об
ласт на страните от Югоиз- разговора е станало дума за към действащото прави- посочва в декларация на СДС разованието като първосте-
точна Европа, Черноморския домакинството на страната телство - първият беше във връзка с приключилото пенен приоритет, пише в дек-
регион и Черноморието. Това ни на втората извънредна се- към политиката в областта гласуване по вота на недове- ларацията. Според СДС, в де-
каза президентът Георги сия на Междуправителсгве- иа бедствията и авариите рие към правителството. Дек- батите управляващите са
Първанов в словото си при ния комитет за опазване на ^ _ областта на лаРаЧията беше представена признали, че не изпълняват
откриването на 34-ата сесия нематериалното културно г /с ‘ пред журналисти от трибуна- собствените си програмни
на Генералната конференция наследство през февруари здравеопазването, третият та в кулоарите на парламента намерения. Явно е размина
ва ЮНЕСКО в Париж. 2008 година, какго и инициа-

Президентът Първанов по- тавата на българския прези- 
сочи, че България цени ре- дент за културните коридори 
шимостта на ЮНЕСКО да се в Югоизточна Европа. След- 
ангажира с предизвикател- ващият регионален форум за 
ствата пред съвременния свят културните коридори ще се 
като неграмотност, задълбо- състои в Атина догодина.

Президентът Първанов по- 
ция, социална нестабилност, дари на ЮНЕСКО копие на 
прояви на нетолерантност и икона па Св.св. Кирил и Ме- 
дискриминация, унищожа- тодий от 19 век па Банската 
ване на околната среда. школа, а на Коичиро Мацуу-

В рамките на форума Геор- ра - копие на бронзовата гла- 
ги Първанов се срещна с гепе- ва на тракийския владетел 

на Севт Трети. БТ А

Завърши реставрацията на уникалния мраморен иконостас на 
храм "Свети Великомъченик Аимитър” в Пловдив. След три 
години ремонт и реставрация иа храма на Димитровден тук ще 
се отслужи Света литургия.

Президентът Първанов на сесията 
на ЮНЕСКО

Регионален център 

за нематериално 

културно наследство
Мнозинството отказва 

да прояви достойнство

Преговорите продължават
Преговорите между Министерството на 
образованието и науката /МОН/ и синди
катите продължават но проекта за спо
разумение на Министерския съвет. В про
екта на споразумение, качено вечерта в 
понеделник /22 октомври/ на сайта иа 
МОН, се казва, че през втората половина 
иа 2008 г. средната брутна работна зап
лата на педагогическия персонал ще дос
тигне 650 лева, без средствата за дифе
ренцираното заплащане.
Според говорителя на ЕНСК Николай Ни
колов около 93 на сто от стачкуващите 
учители не подкрепят проекта на спора
зумение с МС в частта за заплатите.

чаваща се бедност, експлоата-

ралния директор

Българските лекарски 

дипломи признати 

в Европа
ваието между самодоволство
то на управляващото мнозин
ство и очакванията на българ
ските граждани.

От СДС настояват в 
най-кратък срок правител
ството да постигне споразу
мение със стачкуващите учи
тели, което да удовлетворява 
страните в спора и да гаран
тира изпълнението па поети
те ангажименти.

Настоява се също, минис
търът на образованието и на
уката да представи в Народ
ното събрание план за орга
низация па учебния процес, 
който да преодолее пропус
натото от учениците.

Германия отвори 

пазара си за инженери 

с български паспортБългарското министерство па здравеопазването в бъде
ще ще удостоверява квалифицирането на лица, придоби
ли медицинско образование в България, които желаят да 
упражняват професията си в Европейския съюз.

Това предвиждат приетите от правителството промени 
в нормативите, свързани с признаването на професионал
ната квалификация и специализация в областта иа здраве-

ение е необходимо

Германия разреши достъпа на български инженери до 
трудовия си пазар. Наредбата за това е в сила от 16 октом
ври т.г., съобщиха от българското външно министерство. 
Назначаването ще сгава без преди това да се прави пазарен
тест за наличието па местни специалисти със същата ква
лификация. Поканата важи за инженери в областта на ма
шиностроенето и електротехниката и освен България, за
сяга и гражданите на всички държави от Централна и 
Източна Европа, за които преди имаше ограничения. Съ
щата наредба разрешава вГерманияда работят свободно и 
абсолвенти в съответните висши училища. Т.П.

опазването. За пдучаване на удостовер 
заинтересованото лице да подаде в българското здравно 
ведомство следните документи: диплома за професия и 
стаж, копие иа личните документи, както и свидетелство, 
удостоверяващо, че съответното лице не е съдено или ли
шено да упражнява лекарската си дейност.

Т. Петров
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Министерството на културата отпусна пари 
набиблиотеката в Босилеграл___________

Книги за децата
Министерството на култу- книги, излезнали от печат Директорът на ведомство- 

рата и медиите на Република през 2006 година, най-голям то Асен Михайлов заяви, че 
Сърбия отпусна 323 хиляди брой от които са от областта средствата са получени в рам- 
динара на Народната бпбли- па детската литература, еп- ките на акцията на министср- 
отека "Христо Ботев" в Боси- циклопедии, речници, пауч- ството, чиято цел е увелича-
леград за купуване па 450 па литература и пр. вапе и осъвременяване па

книжния фонд в библиотеки- 
| те в републиката. Той под- 

.1 черта, че при избора 
1 гите, които ще бъдат купени 
I от получените пари, са се ръ- 

«I ководели от интереса и жела
нията па читателите.

■ I ) "С новите книги най-мпого
| ЦйЙ ] 1:ла.,\ ще осъшаеменим книжния
: I фонд в областта на детската и

па кпи-

ггв
9НИ

Е-ад.1 научната литератури, за кои
то съществува особен интерес 
стзед по-младите читатели. 
Една част от новите издания, 
предназначени за учениците, 
ще бъдат предоставени и на 
подведомствените библиоте
ки в Бистър, Горна Лисина и 
Горна и Долна Любата", уточ
ни той. ПУ1.Р.

т
В Босилеград е в ход мон- до полето, на мястото, къде- 

тирането на нова съвремен- то Изворщица се влива в 
на телефонна мрежа, към ко- Драговищица. През тези 
ято до края на годината ще тръби е планирано също да 
бъдат привързани около 600 се прокара телефонна мре- 
домакинства от кварталите жа, която догодина да про- 
Ясиковец, Породин, Блат и дължи до Радичевци, където 
Магурка. Стойността на про- ще се свърже с вече монтира- 
екта, който изцяло се финан- ната през миналата година 
спра от "Телеком Сърбия", мрежа от селото до гр 
възлиза на около 200 хиляди ния преход "Рибарци 
евро. Провеждането на рабо
тите е доверено на белград- та "Енергомонтажа" е анга- 
ската фирма "Електромон- жирала и общинската Ди

рекция за строителни пло- 
Десимир Петкович, пред- щи и пътища, чиито екипи 

ставител на "Електормонта- попълват каналите с чакъл, 
жа", задължен за реализаци- .върху който слагат настилка 

Според проекта за строи- ята на проекта в Босилеград, от бетон, а след това ги ас- 
работи ще са необхо- казва, че мрежата почти из- фалтират. 

дими около 16 хиляди евро, цяло е подземна и че на все- Кметът Владимир Захари- 
докато за изработката на ико- ки 70 до 100 метра над земята ев казва, че реализацията на 
ностаса и за обзавеждането се монтират специални раз- проекта е резултат от дого- 
на църквата ще трябва да се пределителни уреди, чрез вора между общинското ръ- 
подешурят още 12 хиляди ев- които домакинствата се ководство и Драшко Петро- 
ро. Църкавата ще бъде с раз- свързват на мрежата. Еднов- бич, генерален директор на 
мери 10 х 6,5 метра и с камба- ременно с монтирането на "Телеком". Вече е договоре- 
нария в една от кулите. телефонната мрежа в кана- но тази есен общината да из-

Свещеникът сочи, че ще лите се слагат и пластмасови

Инициатива на отец Йоан Отец Йоан изказва голяма 
благодарност към Дирекция
та за вероизповедания при 
Министерския съвет на Ре
публика България и лично 
към директора й Иван Же
лев, подпомогнали финансо
во изграждането на храма. 
“Междувременно исках по
мощ и от редица други ин
ституции в България и на
дявам се, че ще успея да оси
гуря предвидената сума за 
изграждане и за обзавежда
не на църквата”, поясни 
той.

В Паралово ще 

се строи църква анич-

В реализацията на проек-* Дирекцията за вероизповедания при Минис
терския съвет на Република България отпусна 
10 хиляди евро за изграждане на храм в селото. тажа".

телните

д л&шШГ
готви нов проект за продъл-

настоява да не се организира тръби, през които в бъдеще жаване на монтирането на
тендер, на който да бъде оп- ще може да мине система за мрежата към Радичевци,
ределена фирмата - извър- кабелна телевизия. както и към останалите час-
шител на работите, понеже в в проекта е включено и ти на града и село Райчилов-

Доколкото времето позво- Рилски, изтъкна той и доба- юеме^астие Уместното нъ полагането на пластмасови ци. Очаква се новият проект
ли през следващата седмица ви, че този светец за българи- селение на лобооволни пача- ТРЪ®И на Дължина от около 2 да бъде реализиран през
ще започне строежът на цър- те представлява това, което е ла ” п д р километра, от телефонната следващата година,
ква в село Пралово, посветена Свети Сава за сърбите. ’ ’ централа в центъра на града
на най-големия български 
светец Иван Рилски. Църква
та ще бъде построена в мес
тността Църквище, което Съ
ветът на местната общност
предоставил на Църковната Снегът, който ма 20 октомври в следобедните часове заваля в 
община Босилеград. Според Босилеградско, до голяма степен затрудни движението по пъ- 
преданията, на това място, на ™Щата и причини огромни щети на овощните дръвчета, които 
което и днес параловчани се се чупеха под тежестта на мокрия сняг. Въпреки че в по-високи- 
събират на селските служби те Райопи снежната покривка достигна над 30 сантиметра, тя 
на Гергьовден и Спасовден, н<Це заДъРжа много и вече в понеделник се стопи, 
някога съществувала черква, лагодарение на бързата намеса на екипите от босилегра- 
която била разрушена от тур- П^'1КП1'за П04Държане на пътищата, всички регионални
ците пътища на територията на общината бяха проходими. Освен

Идеята за това начинание е механизаЧияР и екипите на пункта в почистването беше анга-
„а о^"йоац ^“ик на X и ДИр6КЦИЯ 33 СТР°“
йпгилегпялгк-ите енппии Щ и пъ™ща. Особени трудности на кантонерите им зада- босилеградските енории, ваха счупените клони и паднали дръвчета на регионалния път 
които досега е иницирад въ- Рибарци - Божица. ^ рииишияялш
зобновяването на редица Снегът изцяло спря движението по регионалния път Боси- 
църкви в общината. деград - Враня през Весна кобила и от 21 октомври

- Гордея се, че хората в Бо- Автотранспорт’' вече не я поддържа. В предприятието изтьк- 
силеградско ще получат цър- ват, че доколкото времето позволи, тя пак ще бъде възстанове- 
ква, посветена на най-голе- на. 

български светец Иван

Част от панорамата па Паралово

П.Л.Р.

Зимата направи щета и «6 5©си отиде

П.Л.Р.мия



На панаира ‘‘Рогал” в Ноки Гмл
726 октомври 2007

Разговор с Елизабета Георгиева, лауреат 
___на общинско признание за 2007 г.

Усмивката ни цецата 

вдЕбНЗЗЕ © по-ценна ©т имот©списание и неправителстве- ционните ястия/хранителни ^ ШЯЩШЩ9 ШЯ Я
°Рга™зация Агропро- изделия, приготвени от гор- * За втори път получаваш 

фит , се представи и димит- ски плодове, млечни продук- °бщинско признание. До- 
ровградската природолюби- ти, везмо, ръкоделия и др. колкото си спомням пре- 
телска организация "Натура Продукцията си представи и ^ишното (тогава се казва- 
оалканика . На мероприяти- местната тъкачна работилни- г“е, Септемврийска награ- 
ето, на което по традиция се ца "Ненатекс", докато пред- си п0лучила още като 
представят успешни органи- ставители на Туристическата Ученичка и си най-мал- 
затори на туристическо-сто- организация на Димитров- кият лауреат? 
пански мероприятия във вой- град разделяха пропаганден - Това беше през 1994 годи-

на, когато бях в четвърти клас 
гимназията. Наградата бе 

----- заради осъществените ми ус- 
пехи в литературното твор
чество и затова, че три години 
заред бях най-добрата уче
ничка. Беше много интересно 
и много хубаво в смисъл, че 
изисква отговорност от този, 
който я получава. Тогава тя 
ме задължи да я оправдая по 
някакъв начин.

в

1:в",п;|- ...к.‘ --1 а
№■* У•г' X

Елизабета Георгиева с второто общинско прГ -' изиание\\ • * Надявате ли се, че пак ще
получиш такава награда? в театъра те взимат за в среда, където ще имам въз- 

- Честно казано надявах се, конкуренция, заради теат- можности за напредване. За- 
че в този град ще бъде за- ралните изяви на децата щото чувствам, че тук достиг-

белязано, че някой нещо ра- от работилницата? нах максимума и това започ-
боти. Не мислех, че ще се слу- - Незнам... поначало сме валека-полекадаменатиска. 
чи точно тази година, но бях намерили общ език, но Ца- * Какви са ти плановете . 
убедена, че това, което правя риброд е такава среда, в която Ниш Белград ? 
с хората около мен, го правя каквото и да се прави - се кри- - Честно казано Бел та л зя

, Натура материал, който са подготви- добре. Не само с децата, с ко- тикува. Ако някой вземе да се „.п™ ™ , !
оалканика ое единствената ли през изминалия период, ито най-много работя, но с издига със способностите си, Г? „ ‘ ‘ “едвала,
организация извън покрай- Своя изява на мероприятие- един по-широк кръг от хора, средата иска да го глътне. То- трж ^Бах по много
нината, която ^поканата за то имаше и местният кава- които също като мен обичат ва е огромна грешка на града п5„чях ‘ гава Н6 Г°
участие получи благодарение лист, гайдар и певец Алексан- литературата, театъра и из- и голяма грешка във неговото 11РНТГМ'СЬМ И пРотив
на добрите впечатления на дър Басов. куството изобщо. функциониране. Нещата Ц-а' но това е
организаторите на "Рогал", Организаторите на панаи- * Работиш много пеша Кп Г------------ -----------------------  Пр!ДЛаГа
придобити по време на неот- ра "Рогал" поеха разходите за Жи ни кои? Елизабета Георгиева е роде- начало чове^който^е
в ЛимитповгпТл ПР60ИВаВаНе РР67°ЯлНа ДеСе™ениия -Ръководя Поетичната ра- па през 1975 година. След обича с^тичн^ работа. БтГб-

Р Р д' екип от Димитровград, дока- ботилница и в момента с ней- гимназията в Димитров- лиотекарството много хора
ско0тГнНа“лГоаИРа”а“Г ™ РаЗХОДИ бЯХа ПОе' ните ленове подготвяме вто- град следва сръбски език в смятат за такава, но в светаТа-
трлмтр ня "Натт,™ и от местното самоуправле- рата ни книга, която надявам Белград с тогава югослав- зи професия е на доста висо
ка" се постараела гшелста" В ■4иМИТрОВГРаД- - „ « до началото „а следващата ските езици. Дипломира се ко /иьо и се смята за прес-

н р година ще излезне от печат. през 1999 г. Издържала е и тижна. Аз даже имам наме-
И сама много пиша. В момей- всички необходими изпити Рение Да се дошколувам, да

РТЧ/ГОТТИП^ПГ Та Имам матеРиали За една' м библиотекарството. мастеР на катедрата за\Г1УХШСХ 1 Ь1 дори дЕе стихосбирки и една ,, ‘ . библиотекарство.

сател, защо го за мен това с гимназията. Сега работи тозц гра'д< стигам до изво-
иещо много голямо! Бих била като библиотекарка в На- ба, че личния си успех ви-
доволиа това, което съм напи- родната библиотека “Дет- наги слагаш на заден план.
сала, да бъде отпечатано след ко Петров” в Димитровгра. - Колективният успех за

мен е много по-важен и мно
го повече

ВЯ
“Г ■ ...

водинските села,

Продължава р 

на пътя отг;адеина 

до Смиловци
Тези дни продължиха работите върху отдавна разровената

отсечка на регионалния път между Радейна и Смиловци. Това две ИЛМ ТРН години. Много_________________________
бе договорено между представители на Предприятието за пъ- усилено работ им и с театрал-
тища (ПЗП) от Ниш, в чиято компетенция е този път, и кмета пата трупа, в състава па която трябва на всяка цена да се 
Веселин Величков. За начинението отборниците бяха осведо- са пак Децата, от 11оетичната променят, трябва да ставаме 
мени от началника на общинската управа Велин Николов. работилница. Но тъй като те европейци!

Става дума за регионален път в компетенция на република- обичат написаното и да се * Ти си млада. Постижени- 
та. Участъкът е сравнително кратък и не е ремонтиран още от изиграе, станаха няколко, птатисаголеми.Цариб- 
времето, когато е построен пътя през Видлич до Вълковия и съвременно казано перфор- род наистна е среда с бога- 
Долни Криводол. Споменатата отсечка е доста натоварена, мъпса. Въз основа па техните та културна и друга тра- 
тьй като по нея се пътува до Забърдието и до Висок, а да него- идеи аз написах текст, който диция. Но не смяташ ли, че 
ворим, че минава покрай двете езера в Смиловско поле, които реализирахме па сцената и с градът Вече става “тесен" 
постоянно се посещават от рибари. пето гостувахме в няколко за възможностите ти?

От ПЗП обещали, че доколкото времето позволи, ще бъде града у нас и в България. - Мисля, че да! Тук съм вече 
сложена и асфалтовата настилка. Между другото в Берковица седем години (макар че офи-

Според изчисленията от проекта, стойноста на предвидени- получихме Сгап рп... И още циалио си живея в Смилов- 
те работи е около 60 милиона динара и се финасира от репуб- нещо, започнах да пея... ци) и всичките ми идеи и па
никата. А.Т.

му се радвам. Не 
мога да си обясня, но когато 
за успеха на участниците в 
проекта допринеса и аз, и ус
пея да ги зарадвам, тогава 
съм много по-щастлива 
много ми е по-леко.
* И всичко това без пари...

- Да, като в "добрите стари 
времена". Но в крайна сметка 
усмивката на децата значи 
много повече от парите и то
ва е най-голямата ми "запла
та".

II

* Четеш ли “Братство“?
- Непременно, защото съм

* Та ти пееш още от от
давна, пък и КХД търси 
певци...

- ...Да, аз ще бъда главната щя, човек да се досеща пос- 
певица! (Шегувам се). По тоянно да работи. А тези, ко- моите пъ^зви писания са пе- 
принцип работя всичко. Б ито трябва да го разберат иа- ',!?Та1и!,11 ДрУгаРче / после в 
библиотеката имам доста ра- пълно, с които той трябва да Мост , а чрез издателството 
бота, там си изкарвам запла- общува, са сравнително мал- сьм участвала в много мероп- 
тата, членувам в театъра, ко. Не твърдя, че аз съм нещо риятиявстраиатаипЬълга- 
фолклора... ходя па село, на- специално, по всеки човек рия. Обичам конкурсите, ко
ли съм и сеслкостопапски настоява да се приобщава ито издателството организи-

към себеподобни. Не бих же- Рл-

чинания вече са познати па 
хората, така че трябва посто
янно да се осмислят нови ме- сантиментално свързана с не

го и изобщо с издателството.Сняг спря тока
Макар че има и такива, които се изненадат от снега посред зи

ма/ все пак този, който валя на 20 октомври в Димитровград, на
истина си бе за изненада.

Сутринта градът осъмна с около десетина сантиметра снежна 
покривка и без ток! Мокрият сняг бе изпокъсал кабели и до осам 
'•аса в неделя почти целият град бе без ток.

Освен кабелите и много дръвчета посградаха от мокрия сняг. 
Угарите хора казват, че толкова рамо и толкова сняг не е имало 
може би от 50 години насам. А.Т.

производител, и ...
* Имаш ли впечатление, че ладп мви,и™ да иапУс"а Иа‘риброд, I ю бих се 11 ре местил а Разговора води А. Ташков
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СурдулицаОт семинара на медиците в 
социалните ведомства на Властна—

Оповестявят стачка! Канадска фирма изследва 

залежи от молибденМедицинските работници Подчертано бе, че заплатите 
на лекарите и медицинските «©де?в социалните ведомства не са ___

доволни от общественото си сестри в социалните веД°Ч" * Само през миналата го- 
положение. Това стана ясно ства са по-ниски с около 211 /о дииа фИрМата Ц1МОЕЕ е 
на семинара, състоял се тези от колегите им в здравното иивестИрала над 20 мли.

46 Председателят Муйович ^
лите от дистрофия на муску- каза, че преди повече от по- Представители па канал 
лите" и "Палиативното гле- ловим година синдикатът е ската миньорска корпорация 
дане на заболелите в Героите- отправил такова искане до ЦШОЕЕ посетиха мнимата 
логичния център в Зреня- Министерството на здравео- седмица община Сурлулица, 
нин" те най-много разисква- пазваието, но все още няма къдсто разговаряха с кме 
ха за собственото си социално никакъв отговор. Това бе по- Станислав Момчилович г о 
положение. Като използваха водът единодушно да се по- възможностите за изследване 
присъствието на председате- искат радикални мерки и експлоатация па редки ме
ля на синдикатите в здравно- "Стига сме си писали писма! тали - преди всичко молио-

деп и волфрам в района на 
Мачкатица. Тези редки мета
ли са експлоатирани тук през 
II св. война.

Корпорацията ОЦГхГОЕЕ е 
формирала свой клон в Бел
град още преди три години.
От 2004 година досега фирма-
Тае14%Г,ниРмУГа3вастра- жи и подготовката на проек- вече е подпомогнала ремонта
на, за което са инвестирани та са необходими 18 месеца °^овното^илшц ^
повече от 20 млн. щатски до- до две години. С пълна мощ- тал Бело поле 
лара, стана ясно па срещата в пост мината в Мачкатица би то на няколко кла 
Сурдулица. Най-обещаващи могла да започне да работи средното техниче уч

след около три до четири го- ще в Сурдулица.
- Представителите на кор- 

ЦЦКЮЕЕ са зап-

\‘УЕК?:*-
Ч; ( |.

ШШ' т
■

- . г\ /\\\ : а т
А ъ :» ■ чС.

ЖК
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ШшШ
Отляво: Л>кеймс Смол - подпредседател на риМИБЕ задъл
жен за връзки ш Сърбия, Никола Савич - директор шз белград
ския КЛОН и подпредседателя на корпорацията Лорене Марсланд с 
кмета Момчилович

на

засега са сондажите в окол
ността на град Бор и трите дини.
концесии на Църни връх, къ- Откриването на мината ще порацията 
дето сега работят около 130 поеме известен брой работ- ланували да инвестират

ници, а полза ще има и мес- Сърбия между 250 и 51Ю ' 
Подпредседателят на кор- тната среда, не само от нама- лиона щатски долара. Надя-

то дело Веселин Муйович, Щом не уважават нашите ис- порацИЯТа Лорене Марсланд ляването на безработицата и ваме се значителна част от тях
събралите се лекари и други кания, „време е да започнем заяви, че тази фирма е готова прилива на сигурни средства да бъдат вложени в нашата
медицински работници, зае- стачка!" - единодушно е зак- да за^очне експлоатирането в бюджета, но и чрез инвести- община, заяви кметът Мом-
ти в социалните институции лючението на медицинските на дките ИЗКопаеми, до- ции в другите области, с кое- чилович и добави, че откри-
в страната, отново повдигна- работници в Сърбия, работе- кол^ото анализът покаже, че то ще се повиши общият ването на нови работни места
ха въпроса за изравняване на щи в социалните ведомства. в рудата има достатъчна кон- стандарт на хората. Готови и подобряването на инфрас- 
заплатите с тези на колегите ^ центрация на молибден и сме да инвестираме и в соци- труктурната мрежа са неща,
им в здравните ведомства. * * волфрам. За цялостни из- алната сфера, каза Марсланд които наистина ни радват.

следвания на наличните зале- и припомни, че тази фирма Д. Мирчев

в
ми-души.

Нашите села са на прицел 
на изллаллници ________ Звонски район

Пазете се от 

престъпници!
За голямо съжаление и по на- напрягате и започвате да гадаете * ТеЗИ ДНИ геОЛОЗИ ОТ Белград връх Джидовац е с 1706 м надморска височина-

кръстосат планината Ветрен и X—
ме и узнаваме, че от църквата в никът бърза да премине към взимат РУДИ за изследване. планина в Родопския масив е много интересен -
Звонци откраднати най-ценните същността на измамата. Защото, Известно е, че в Звонски край има каменни състои се от десетина ридове със седловини и ед- 
икони; в Поганово човек бил вър- ако почнете да го разпитвате за въглища - антрацит. През 1960 година, близо до но плато. Ветрен планина е дълга У и широка 
зан за краката и висял с часове общи познати може и да се изда- гара Герен била открита галерията "Нова между и 3 километра. Нан-олизкият хълм до 
надолу с глава, докато не каже де. Обикновено предлага някак- Ерма". В продължение на три години от нея са Звонци се нарича Липово странъе, обраснал е с 
къде в къщата му има пари; в На- ва възможност за връщане на уд- изкопани въглища в дължина от около 400 мет- Дъбова тора, а вече в следващия - Липов рид, има 
шушковица нещо подобно; в воена сума пари. Уж някакви ра. Заедно със закриването иа мината "Ерма" в и буки. На този хълм преди около 150 години са 
Трънски Одоровци разбит мага- много дефицитни неща се про- ракита през 1953 п престава да работи и тази га- засаДе1™ първите борови фиданки в Дерекула, 
зин... и най-новата вест е от с. дават страшно евтино и ако сега лерия к ' к г от които са оцелели само двадесетина. Въпреки
Ясенов дел: маскиран пресгьп- му изпратите пари еди къде си ^тарият МИШ)0р Станой Савов от Ясенов дел имет0 си Дебели рид не е хълм, а плато, цялото 
ник влязъл в къщата на Илинка или ги занесете, или ги предаде- си СП0Ч11Я/ че освен въглища, там бил експлоа- обраснало с бук. (Следват Лиляче, Големо, Сред- 
Г- с клещи я стискал по пръстите те на негов човек, които ще дойде борит. Геолозите от столицата, които н0 и Малечк° бърдо, Попов камик и Сип - връх
и ноктите и измъкнал от нея 10 у вас, след седмица ще ви ги вър- Р кръстосват Ветрен планина камат че ос- на българо-сръбската граница,хиляди динара... не удвоени, утроени и т.н. кръстосва! острен планина, казват, шос Пъпният по-интензивен геч на лъпвегина въвОт влия гптна в притъпя ня Кълетв мипГп внимателни Не веи въглища и борит, в този край има завидни _ първият по интензивен сеч на дървесина ВЬВ От една година в центъра на Ьъдете много внимателни. Не ПИОИТ боксит кваешит и дпуги по Ветрен планина стана веднага след освооожде-Дерекула, Звонци, има полицеи- бързайте! Оставете нещата да залежи и на пирит, ооксит, кварцит и други по г гепманосЪатчигтките завоеватели през
ски участък и надеждата, че не- улегнат. Проверете дали наисти- лезни изкопаеми. Какви са изгледите за експло- 0 ,, Е т -
щата ще се успокоят и хората ще на познавате телефонния "прия- зтация, ще покажат анализите, които трябва да 1945 г. Новата власт беше мобилизирал д 
заживеят нормално се оказа нап- тел". Ако се усъмните, веднага се бъдат направени в софийския завод "Кремиков- кираджии от Пиротски окръг - Цариброд, Ьа- 
разна. Колкото и да си внушава- обадете в полицията, ако не ви ци". бушница, Бела паланка и Пирот, които с вол
ме, че по нашите села е пречупен работи телефонът, посъветвайте Склонът на планина Руй, чийто най-висок ски каруци докарваха дървата до гара 1ерен. 
гръбнакът на бандитизма, "дела- се със съседите си. Защото в слу- Влакчето 'Чира" ги закарваше
та" на престъпниците говорят чая в село Ясенов дел крадецът Д° Суково, а оттам продължава-
обратно. най-напред отсякъл кабела на те- ха към градовете из страната,

Неда плашим нашитечитате- лефона... които се нуждаеха от дърва за
предупредим и да им дадем съ^ се^ст^)дгвет^и ^ ^Планината ^Ветрен богата И

Йордан Миланов
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“Братство" в с. Пресека

I
У1

Ж ело Пресека в Бабушниш- 
^^ка община някога било

"Недей да пропуснеш да на ция помогнала училището да
пишеш, че съм ловец!" се ремонтира частично. Пад

нало обещание, че до извес-пресечено от границата меж
ду Сърбия и България и зато
ва го нарекли така. Понастоя
щем в него живеят около 230 
души в 100-ина домакинства. 
Някога то имало много пове
че жители: 1948 г. - 606,1961 г. 
- 647, 1981 г - 535... Над 60 на 
сто от населението е с българ
ски произход. До селото мо
же да се стигне откъм Звонци 
или откъм Бабушница. Аз 
пристигнах откъм Звонци. В 
това село можах да чакам 
рейса, който свръзва Бабуш
ница и Звонци, но не бях си
гурен, кога ще дойде. Инфор
мациите в колко часа присти
га и в колко тръгва бяха про
тивоположни. Имах късмет, 
че ме настигна пресечанинат 
Деян Станков, който с колата 
си беше тръгнал в родното си 
село. Той бе въодушевен, че 
журналист идва да пише за 
селото му, а аз безкрайно 
удовлетворен, че няма да вър
вя пеш около 6 километра. 
Деян е учител по професия, 
но не я практикува. На 35 го
дини е и живее в пиротския 
квартал Джерам, където, с 
помощта на родителите си, 
построил къща. Жена му е от 
с. Звонци и с нея заедно рабо
тят в цеха "Обувки" в рамки
те на пиротския "Тигър".
При Деян на кафе и 
разговор

Къщата на родителите на 
Деян - Ратка и Добрин, е ог
ромна. Според тях разполо
жена е на най-хубавото място 
в селото, на няколко десетина 
метра от асфалта, т.е. от реги
оналния път Звонци-Бабуш- 
ница. Домакинска къща, ня
ма какво няма: в двора до
машни животни колкото

При кмета Райче 
Стоянович тно време ще пристигне бас

кетболно табло и други
Деян и кметът на селото ръжения за рекреативни дей-

Райче Стоянович са комшии, ности. Сградата на училище-
За разлика от Деян, той не е то е строена преди 20-ина го-
женен. Три години е по-ма- дини, но има един сериозен Димитровград и започва да приемач. За Стоянов едно не-
лък от него, добър човек е и недостатък - няма вода. Всяко ме разпитва за определени що непременно трябва да се
силен мъж, но пропуснал да домакинство в Пресека по димитровградчани. Казвам подчертае - гордее се с бъл-
си намери мома навреме. Се- свойначинсиерешилопроб- му: "Ще ти разказвам, ако ми гарския си произход,
га и да иска в селото няма на- лема с водоснабдяването, дадеш ябълка". Той ми дава
чин да я намери, защото мо- Централен селски водопро- не една, а куп, и настоява да
ми за женитба тук вече няма. вод няма. Като такъв не може продължа приказката си... В

съо-

Комунални проблеми
Райче е кмет на селото от 

две години. Старае се, това го 
казаха всички пресечани, ко
ито срещнах този ден. По вре
ме на мандата му селото ку
пило кантар за измерване на 
добитък и построило парак
лис на гробището. Уличното 
осветеление е безупречно, 
снабдяването с ток също. В се
лото има две магазинчета с 
хранителни и други битови 
стоки. _

Комуналните проблеми 
обаче са още много и с тях 
Райче и сътрудниците му те
първа ще се преборват. Освен 
неуредените селски сокаци, 
сериозни проблеми им пра
ви лошото функциониране 
на стационарната и мобилна
та телефония, лошото качес
тво на сигнала на РТС. Кметът 
казва, че без органите на мес
тното самоуправление в Ба- 

Пресека е направил къща бушница тези проблеми едва 
"като казарма". Стоянов не ли ще могат да се решат и за
живее постоянно в селото си. това чрез нашия вестник от- 
Огива във Войводина, където правя молба за помощ към 
работи като строителен пред- тях.

Стоян Стоянов Райче СтояновичДобрин, Ратка и Деян Станкови

Да дойдат от други среди, то
ва вече е въпрос за дискусия. 
Завършил е средно техничес
ко училище. Занимава се със 
скотовъдство, от време на вре
ме отива на печалба. Бащата 
на Райче, Милойе не хвали се
лото си. Казва: "Ако не беше 
Звонска баня, щяхме да смс 
отсечени от света" и добавя: 
"Никой не ни зачита. Посе
щават ни само, когато дойде 
време за избори и ни дават 
празни обещания". По думи
те на чичо Милойе в селото 
просто няма как да се изкара 
динар. Природни условия за 
скотовъдство има и много от 
домакинствата се възползват 
от това. Откупчиците обаче 
не винаги предлагат адекват
на цена за добитъка. Както и 
огромна част ог мъжете в 
Пресека, и той е строителен 
работник, но е още млад и не 
се е "добрал" до пенсията. 
Семейството Стоянович от
глежда 20-ина овце и няколко 
крави. Озадачаващо е, че в се
лото (и в целия Звонски край) 
нито една фирма не изкупува 
млякото!
Разходка

С Райче тръгваме в обикол
ка. Разглеждаме четириклас- 
ното селско училище, в което 
тази година се учат 11 учени
ци. Неделя е и не можем да 
влезем вътре. През прозор
ците оглеждам учебните стаи 
и придобивам добро впечат
ление. Преди няколко месеца 
една хуманитарна оргаииза-

да се окачестви и този за 
30-ипата домакинства, който 
преди години те прокарали 
от един местен извор. Дома
кинствата финансирали на
чинанието и сега не искат да 
дадат вода на никого, дори и 
па училището. Казват, че въз 
водопровода и без това няма 
оптимален прилив па вода.

След училището идва 
редът па канцеларията 
местната общност. В окаяно е 
състояние, по пари за ремонт 
няма. Райче някога ходел на 
училище в тази сграда. След 
като построили новата, в пея 
се провеждали различни уве
селения. Сега служи за про
веждане па заседания па съве
та па местната общност.

По време па обиколката се 
уверявам в едно нещо - в оп
ределени сокаци наистина са 
нужни рибарски ботуши. 
Стигаме до къщата па Драги- 
ша Миляков, който е кмет па 
съседното село Берин извор. 
Чудна работа - къщата му 
"залепена" до къщите на пре- 
ссчапи, по била в мерата па 
Берип извор! "Така било ви
наги и така си останало", ко
ментира Райче, а аз правя ня
колко панорамни снимки на 
с. Берин извор, разположено 
в долинка па няколкостотин 
метра от пас,

И срещата ни с пресечани- 
на Стоян Стоянов се оказва 
интересна. Бере с жена си 
ябълки и се интересува кой 
съм. Зарадва се, когато науча
ва, че съм от "Братство" и от

Б.Д.

И комшиите като нас

Магазини на колела 

снабдяват 

тртьнските села
на

щеш, в къщата - складирани 
зеленчуци и плодове. Добрин 
е бил строителен работник 
във Войводина. Изкарал пен
сия, но каква - около 7 хиляди 
динара. Ратка получава земе
делска пенсия. Тема са ни ко
муналните проблеми. Деян 
споделя, че пътят от Бабуш
ница до Пресека с дължина 
около 21 километра е в лошо 
състояние, поради което от 
Пирот до селото си винаги 
минава през Звонци. Селски
те сокаци са в катастрофално 
състояние, оценява 
внушава: "Задължително да 
напишеш, че за движене из 
селото ни трябват рибарски 
ботуши." Добрин се тревожи 
най-вече заради неадекватна
та здравна защита. Обяснява, 
че при лекар трябва да се хо
ди в село Звонци, а след това в 
Бабушница или Пирот за ле
карства. "Дока го човек полу
чи лекарствата, може да се се 
пресели на оня свят", казва 
той.

"Пътуващи магазини" снабдяват граничещите 
с нашите общини български села в Трънско.

Както в повечето нашенски села, така и в малките селища в 
българската община Трън са останали по десетина трудно- 
подвижни старци, чиито къщи в махалите са сравнително от
далечени една от друга. Магазините в селата отдавна са затво
рени. Дори и да ги има, няма кой да ги поддържа, а и хората 
не могат всеки ден да идват до тях, затова комбита обикалят 
по селата и снабдяват хората с продукти два-три пъти сед
мично, уверихме се лично тези дни.

От години в трънските села не е доставяно прясно месо. 
"Който има възможност да гледа кокошки, овце или крава 
може да има късмет да се облажи по няколко пъти в година
та, останалите само мечтаем", каза 79-годишната Тодорка Ге
оргиева от разделеното село Петачинци, чиято по-голяма 
част се намира на територията ма Сърбия. "Хората бяха при
нудени да преминат на суха храна, защото продукти за при
готвяне на различни ястия липсват", разказва Стоян Фили
пов от крайграничното село Зелепнград.

Доставяните сега храни са по предварителна заявка. Пред
почитат се трайните и най-необходими продукти - освен 
хляб, сол, захар, ориз, кашкавал, понякога - и шпеков салам. 
През зимата, когато паднат големите снегове, вместо хляб се 
кара брашно в чували и хората сами си месят питки. 1 юняко- 
га селяните се презапасват, защото не сезапе дали няма да ос
танат без насъщния, ако пътищата бъдат затрупани.

той и ми

Напускам къщата на Стан
кови, Деян ми вика отдалече: Т. Петров
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1Представяме ви българското издателство "Просвета" Реагиране

Отрие нънетчко, 

знаеш ли т (вириш?
1Г |Два милиарда 

утайка 1
за 8 млн, ученИя

^ БУКВАР

Ш Ш5т
9 "Училището в Горно Тлъмипо работи , 

"Братство" бр. 2161
Въпв "Братство" от 5.10.2007 г. го види някой от пътя, понеже 

прочетох реагирането па учите- през нощта върви по търговия и 
ля Випко Христов от Горно Тдъ- е изморен. За неговото поведс- 
мипо и не можах да се въздържа, ние, за непрекъснатите разнра- 
а да не реагирам на тези негови вии с училищната служителка 
изявления. На първо място си Петранка Здравкова, на която на 
поставям следния въпрос: Кой 24.11.2003 г. Реше нанесял жесток 
ли се хвана на въдицата да му на- побой на работното й място, сви- 
пише този лъжлив гексг? В свое- детелства и присъдата на 
то реагиране той изтъква, че учи- Общинския сьд в Босилеград, 
лището в Горно Тлъмино рабо- №71/2003 от 30.9.2005 г., в която е 
ти. Да то се води, че работи, но посочено, че "е извършил нака- 

учениците в него!? Двете зателно дело, нанасяне на удари 
по тялото", за което е платил 75 

това училище, родителите им ги 000 динара глоба. В присъдата е 
изпратиха в с. Бистър, а можаха подчертано, че той и преди това 
да се учат и в с. Долно Тлъмино и два пъти е осъждан за наказател- 
да не изминават по 8 км път по но дело - нанасяне на обиди. В 
дъжд и сняг, но учителят зап- Общинския съд^в Босилеград се 
лашвал учителката в това учили- води дело за побой между Хрис- 
ще да не посмее да приеме тези тов и колегата му Бойчо Димит- 

С това е за- ров. Но тези, а и куп други при-

ШГк т
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През 2005 година Изда
телство "Просвета" отбеля- 
за 60-ата годишнина от съз
даването си. В равносметка
та по повод юби
лея се оказа, че 
най-големите спе
циалисти в педа
гогиката, образо
ванието, науката и 
изкуството са ра
ботили в издател
ството. През шес
тте десетилетия са 
издадени 16 000 
заглавия, с общ ти
раж около 2 мили
арда учебника, от 
които са се учели около 8 
млн. ученици. Като автори и 
редактори са били ангажи
рани 50 000 души, създатели 
на учебна литература.

Днес в "Просвета" рабо
тят 94 души в 5 отдела. Ката
лозите

} ПЪРВА читднкл
у*'

МИНИСТЕРСТВО ИЛ НАРОДНОТО НР0СВЩЕ1ШЕГО-Г ИИ « 194? кои са
деца, които трябваше да се учат вНачалото

С Указ номер 41 на Регенти
те на България от 15 февруа
ри 1945 г. “към Министер
ството на народното просве
щение се създава Държавно 
издателство, което има за 
цел: да издава учебници, учеб
ни помагала, тетрадки и бло
кове но всички учебни предме
ти за всички видове и степе
ни училища и за всички обра
зователни институти... ”

У К А 3 Ъ
К( 41

въ ИМЕТО НЛ НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАРЯ 
Ние, РсгентигЬ на България

1ССП.рт»- 
Л 67,

прелеела к-м оп. 2 Фслруз-ладз па Мш) 
година, нолт» .

Но док 
I* н1 1045 г

Постановихме и постановяваме!
те из Министерски* еъ- 
. 18 януарнП ИМ6 година. 

че ч.т. 47 отъ Консти*

Да 4>,ц|Лрнм1. Н'ро ностононлщ 
11СТ1*. 113010 М. Т.1ССДВННСТО МУ ОП 
иротоко.п. Х« II. съ което, на оснонани 
гоншга. с приета следната

деца в училището.
позната и полицията. Засгра- съди не промениха неговото по- 
шен от това, че ще остане без ра- ведение. Проблемите продъл- 
бога, Христов бил посъветван жиха. Остроумните народни 
"да си купи едно ромче" от мно- творци са казали: "Вълкът про- 
годетното семейство от с. Райчи- меня козината си, но нравите не 
ловци. То живее при него и пасе си променя", 
стадото му, а той го храни, осигу- Миналата година Винко Хрис- 
рява му дрехи и плаща на майка тов работеше като възпитател в 
му за овчарлъка, и след като за- училищното общежитие в с. 
вършат полските работи и нах- Бистър. Положението и там бе- 
ранят добитъка, за развлечение ше същото - проблематично, 

началото учебните програ- го закарва с колата си от Долно Непрекъснато до мен пристига- 
ми са се променяли на 10 - 12 Тлъмино, където живее, в учили- ха оплаквания за обиди към учи- 
години, а сега на 5 - 6, което е щето в Г. Тлъмино, по което вре- телите, децата, ползващи обще- 
обусловено от развитието на ме си иска, за да ги видят хората, житието, и техните родители, 

■* г- г , че ужким учат.науката, особено на инфор- ^ова се ' азва. ц„рк в наше се_
мационните технологии, до Г1о от друга страна това е и 
биотехнологията... В основ- добра идея за безработните учи- 
ните науки (математика, ли- тели. 
тература, езици...) се следи 
класически утвърден подход 
за усвояване на базисни зна-

НАРЕДБА-ЗАКОНЪ
Министерството и» народното 
щение

за Държавно издателство при I 
прост Ъ

гетоЧл. I. Създзш се при Министерството на иарод| 
1р«ооНиснис дз-ржапно юлитглсгио, което с и>ридп,г

новото, да се чувстват щас- 
тливи, когато учат", подчер
та Йончев. Той добави, че в

на издателството 
включват 943 действащи заг
лавия - учебници, учебни 
помагала, методическа ли-

Авторката на статията до 
септември тази година беше 
просветен инспектор в Бо- 
силеградска община, а сега е 
преподавател в основното 
училище в Босилеград.

тература, научни изследва
ния... Постоянна практика 
от създаването до днес е из
дателството да поддържа
тесни връзки с училищата в ния'
България, т.е. негови пред- Скъпи ли са учебниците в
ставители се срещат с учи- България?
лищни колективи, посеща- "За стандарта на нашите
ват уроци и представят нови р, ^ хора учебниците са доста
издания. Професионални Поико Попчев скъпи. За съжаление харти-
връзки се поддържат и с во- ренция на новосъздадени ята> която е вносна стопро- пращат децата си в друга учили-
дещи европейски издател- издателства, но с много ам- Центово, и печатането са на ^зи^ташв^Гпрепода! У™ли ли са, легнали ли са си, то-
Удва' .УТУУ „ко“™ са биция и професионализъм световни цени. Но трябва да ватед„Те от подведомственото ва проверявал по телефона. В
Ашет , Натан и Дидие успяват да създават добър се каже, че държавата прави осмокласно училище в с. Бистър, ученическата кухня донасял 

от Франция, 'Брокхаус" и продукт за българските уче- необходимите стъпки и от в което те сега се учат. Топ оста- ки от неговия магазин като карал
"Герстенберг" от Германия, ници, да стават образовани първи до четвърти клас вял сами децата и си отивал вкъ- родители да му ги плащат по
"Кеймбридж" - Великобри- и да бъдат добре реализира- учебниците са безплатни, Щи или по друга - търговски за- много по-високи цени. Често во-
тания, "Парамон" - Испа- ни в живота ка^оХрофесиХ- т.е. те са осигурени от прави-

налисти. телството. Съществува идея жение на 5 години на учителска- ДР- Когато родителите възразя-
,'Г^?еКТ0Рт1 На пРосве_ Колко често се менят да са безплатни и учебници- та ми работа не съм имал никавн вали срещу тези неща, той им от-

та Йонко Йончев, когото учебните поогоами? те за ученици от пети до ос- възражения и забележки от ор- прзвял закани и жестоки обиди,
срещнахме в Босилеград по ^ " ' ми клас", каза за "Братство" тачите на училището и други Училището не прилагаше към
време на честването на юби- основната ни идея, коя- дИрекх0рът на Издателство просветни институции, конто са него мерки, наложени от прос-
лея на КИЦ, каза, че днес то- то залагаме във всяка една "Просвета" Йонко Йончев следИ/Ш работата ми." Аз съм ветния инспектор и от закона,
ва издателство работи в об наша книга, е младите хора г съгасна с това, че от страна на ор- Винаги го защитаваха, а той се
становка на засилена кпн™ Да изпитват радостта от ус- _ , гамите на училището не е имал Фукаше и хвалеше как не му мо-сгановка на засилена конку- вояването на знанията „а М. Тодоров никакви възражения и забележ- же никои нищо, от никого не се

' ки, понеже те непрекъснато го страхува, понеже има "здрав
_________ защитаваха, но от просветния гРъб.

инспектор имаше и забележки и За него и за компетентните в 
наложителни мекри, които ком- училището много по-важно бе- 
петентните в училището не из- ше' че е оградил общежитието в 
пълняваха. До мен като просве- с- Бистър и за това постижение 
тен инспектор непрекъснато изпекъл едно агне, а как учи и 
пристигаха писмени и устни оп- възпитава децата и как се държи 
лаквания за неговото работно с ТЯХ/ с родителите им, учители- 
време, че работи по един-два ча- те и Дали спазва закона и прави- 
са, че отива в училището когато лата беше без значение.

"Там, където има дим, има и 
огън."

Също така в своето реагиране 
той изтъква и следното:...”преди 
две години аз съм учил деца на 
тези родители от първи до чет
върти клас и не е имало никакви училищната готвачка, т.е. към 
забележки и възражения от тях- всички. По думите на педагоги- 
на страна срещу работата ми." ческия ръководител в това под- 
Отговорът е много прост: ако ро- ведомствено училище Митко

Митов, за него не е важило ника- 
во работно време, идвал на рабо-

дителите са доволни от това как
и колко е научил децата им, сега 
нямаше да го бойкотират и да та ^ ^ отивал когато си поискал,

дали децата в общежитието ги 
има, дали са яли, болни ли са, на

ето-

Школа по балет в Димитровград

р талериниI

4
V . ' Г3 '>

г л ,г

т
При основното училище в Димитровград 

на 20 септември започна да работи школа 
по балет. Упражненията се провеждат под 
ръководството на Ана Томович от балетно
то студио "Фортуна" от Пирот, която е за
вършила Академия по балет в Русия.

Досега 40 момиченца са се записали в ба
летната школа. Две групи работят в основ
ното училище, а една в детската градина. 
Часовете се държат в понеделник и в сряда 
от 18 часа. г

си иска, за това, че не знае да учи 
децата, че спи в комбито или в 
учителската стая, на чиито про
зорци сложил картони, за да не

Дешка Георгиева
:

г 1К От следващия бройР
■ ^
■_ А

награждаваД. с.
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Започна третият “Балкан театър фест" Нови книги I
Димитровградчани откриха Гръцка антология 

на балканската 

поезияВ Димитровград на 19 
томври започна третият 
"Балкан театър фест". Ме
роприятието бе открито от 
заместник-кмета на община
та Васа Алексов.

Първи на сцената се качиха 
артистите на димитровград
ския театър "Христо Ботев", 
които изпълниха представле
нието "Д-р" от Бранислав Ну- 
шич. Постановчик на спекта
къла е местният театрален де
ец Слободан Алексич. В 
лите се проявяват Славча 
Антов, Славча Димитров, 
Делча Гигов, Зоран Андонов, 
Соня Станулова, Сърджан 
Христов, Александър Алек
сич, Соня Виденова и др.

В сряда Народният театър 
от Пирот изпълни представ
лението си "Скъпи татко" от 
Милена Бойович. Поставил 
го е на сцената Влада Лазич.

рамките на съпътстващи
те събитието културни проя-

Под патронажа на посла
ника на Гърция и министъра 
на културата на България не
отдавна в Централния военен 
клуб в София се състоя тър
жествена промоция на Анто
логията на балканската пое
зия "Хемус".

Повечето от балканските 
литератури за нас са "близки 
непознати". Провинциални
ят ми комплекс на малки и

българския читател бе пред
ставен (естествено) българ
ският том на Антологията 
"Хемус", а те са общо седем - 
за седем балкански държави: 
България, Албания, Босна и 
Херцеговина, Гърция, Маке
дония, Румъния, Сърбия и 
Черна гора. Отпечатан е на 
тежка и луксозна 135 грамова 
хартия тип "велвет" (кади
фе), подвързан луксозно, с об
ложка, множество интересни 
илюстрации и с тегло 1700 
грама!

Трудно е да се изброят 
всички преводачи, главните 
лица в представянето на това 
начинание, но ми се иска да 
спомена преди всички Ганчо 
Савов и Теодора Ганчева за 
превод на литературата от 
бивша Югославия. Мога само 
да кажа - перфектно. Преве
ли са прекрасно Алекса Шан- 
тич, Йован Стерия Попович и 
Петър Петрович Ньегош. За 
съжаление преведени са само 
творби на мъртви поети, без 
нито една съвременна!

Иначе Антологията "Хе
мус" е издадена в гръцката 
столица Атина през тази го
дина. Българският редактор е 
Малина Томова. В книгата 
могат да се видят отделни ва
рианти, да се избере нещо 
най-близко до сърцето. За- 
щото поезията говори първо 
на сърцето, нали? Това наи- 
ситна е уникална книга, из
лязла едновременно в седем 
държави на полуострова.

7. Петров

ш
ро-

изстрадали народи (главно 
поради турското робство, 
спряло развитието ни за ве
кове) ни кара да гледаме към 
всичко европейско и чуждо, а 
да не ценим нашето, балкан
ското. А то е доста интересно 
и богато, особено в сферата 

Да припомним, че автор на на изящната словесност. Това 
представление "Приключе- пиесата е местният литерату- показа и събитието във Воен- 
ннята на Бъбрица Дърдорко- рен деец Елизабета Георгие- ния клуб в София. Тук пред 
ва”-_Ще го изнесе детският ан- ва, а постановчик - Делча Ги- 
самбъл към Димитровград- гов.

рввгкяийьг-.г
ви тази вечер на сцената ще ския театър, 
бъде изпълнено детското

Б

В-Д. ГУ~ 7цс' 7^3 г1
& • * ХЕМУС ТАЗаседание на Съвета на КХД

Успешни дейности АНТОЛОГИЯ
йшкансша
ПОЕЗИЯкултура. А те са необходими „ Д'"( 

за възнаграждаваме на музи- ггАД 
раждение. Няколко момчета кантите, ангажиране на хоре- 
от фолклорните ансамбли се ограф, гостувания в страната Д.Г ,’Ь 
записали във висши учебни и в чужбина, посрещане на I 
заведения и не са постоянно в гости и др. От проекта "Ни- 
града. В предстоящия период шавски хоровод" е останала е* у ---- 
ще бъде обявен конкурс за но- известна сума пари, които не С"

би трябвало да се изхарчат за

На заседанието на Съвета 
на Културно-художественото 
дружество (К>СД) в Димит
ровград бе обсъдена дей
ността на дружеството през 
изминалите няколко месеца. 
Твърде положително бе оце
нено мероприятието "Ни- 
шавски хоровод", което през 
лятото се проведе в града.

Дружеството междувре
менно се е сблъскало с някол
ко проблема. Останало е без 
акордеониста Борис Реджич, 
който се оттеглил заради не
адекватно парично възнаг-

М»* .Ч» И «1М

ви членове и то за момчета, 
имайки предвид че броят на Други дейности в рамките на

ЦК, констатирано бе на засе-момичетата е задоволителен. 
Проблем са и певците - в гра
да едва ли някой желае да се

данието.
Прието бе заключението ^ 

проявява като такъв. КХД да има свой представи-
Членовете на Съвета заета- те/1 в Управителния съвет ма

ЦК, в рамките на който рабо- ^

/ I А 3

Светилища, 

разделени с граница”
наха на становище, че дру
жеството трябва да получава ти- 
повече средства от Центъра за Б.Д.

Скулптурите на Димитър Илиев Известната авторка от Димит
ровградския край Зденка Тодо- 

едната си 
ветидища, 

разделени с граница", в която го
вори предимно за верските обек
ти в Димитровградско, Босилег- 
радско и определени места в 
България край границата сьс

военен клуб в София. Представе
ни били и други нейни творби, 
както и документалният й филм 
за Цариброд, който със свой 
екип тя заснела преди няколко 
години.

След София "Светилищата, 
разделени с граница" ще бъде 
представена в Годеч. Очаква се 
представянето й и в Димитров
град

Сплав на модерното 

и традиционното
рова публикува пор 
книга под название "с

Чрез 
свързва
нето на

. традици- на на светлините и сенките.
О II II О Т О
виза и-

аз и пластичното моделиране, самото произведение.
'И това идва до постоянна смя- Скулптурите му са в печена Сърбия. Книгата е част от проек- 

на на формите и ритмична смя- глина, теракота, а някои от тях са та 'Документационен център на
изляти в бронз. българите в Сърбия" па Хел-

Голямо внимание художпи- Жалко, че в града, където тво- зинкския комитет за защита 
кът обръща па чертежа като ос- ри и работи, няма пито едно пе- правата и свободите на българи- 
повеи елемент на своето творчес- гоно по-мащабно произведение, те в Сърбия, председател па коя-

№
Първото издание от 1000 ек- 

змепляра е продадено. Издадено 
е от сдружение "Плиска". Сру- 
жепието е и спомоществовател 
на книгата заедно с Кметството 
па община Своге и фирмата 
"Стримонтур" от Перник.

тийско и
съвременното европейско из- тво. С линиите той успява да Но по-голяма скулптура струва то е авторката, 
куегво, Димитър Илиев гради оформи своята окончателна за- и повече пари. Както ни информира Тодоро-
своето успешно художествено мисъл, превръщайки я в скул- Д. Димитров, ва, книгата е представена в иача-
дело. Илиев се е учил в Художес- птурно произведение, а от път- художник лото на седмицата в Централния
звената академия в София. И решността на скулптурите му 
тъкмо в този град след 30 години лъха един сунтилен свят на спо- 
той

Б.Д.

организира самостоятелна койнидвижения. ИЗДОЖбО В ГраДСКОТа ГОДбрИЯ
изложба в галерията "Средец". За Димитър Илиев свободно-------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

На пръв поглед прави вггечат- можем да кажем, че припадле- -»—м* __ _____ тгч __ -——I
ление, че той в своите чертежи жи на плеядата художници, ко- I | О ТТ В 'Д Т? Т/Г ГР ТП/1" ^ ТТ Д "К ГкДТТТТ/ГХТ
прибягва към посгкубисгки ре- ито предпочитат обикновената 1у 1.1 А гАСЛИО ЯД ИЛИ гА X
тения, които след това умело фигурална форма. Той не посяга „
пренася на скулптурите. Така те към съвременните течения па 13 Градската галерия в Димитровград тези шич предизвикат чувството на притеснение и 
получават обективна реалност-, пластичния израз, а си остава ав- Дпи бе открита изложба от картини на худож- отразяват трепетите на съвременния човек и об
едно съчетание между древното тептичеп в съвременната скул- пика Братислав Башич. Той е роден преди 45 го- ществото, в което той живее. "Багрите са ярки и 
и съвременното изкуство. Г/ро- тура. дини в Ниш. Дипломирал се е в Художествена- интензивни, колоритът е експресивен и дипа-
изведениего има стабилна твър- Чрез своите скулптури, макар та академия в Белград през 1987 т., където три мичеп. Ходът па четката е свободен, бърз, като 
да конструкция с лирична обра- и малки по размер, създава години по-късно се и магистрирал. Член е па по тоя пачтш се изобличава формата и се довеж- 
оогка на повърхностите, което сложно произведение, което УЛУС от 1989 г. Записал е 15-шта самостоятелни да до карикатуралносг", каза между другото 
МУ придава особен и характерен свързва психологическо-физи- и пад 100 колективни изложби. Кирова.
израз. По такъв начин Илиев ус- ческата форма на самия автор с Изкуствоведката Злата Кирова сподели на Изложбата ще бъде открита още една седмп- 
пява да изгради хармония меж- неговата сгатичност и с лиричес- откриването па изложбата, че картините на Ба- ца. Б. Д.
лу сооствемия структураден ш- кого преподаване на формата в
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В събота и неделя в Бело блато
Седма "Българиада 

във Бойводина"

2. 2 я 4*НгШ&&2(Ь октомври 2007

Според най-новите археологически проучвания

Човекът стъпва в Европа през България _ центрове от Боси- 
I леград и Димит- 
I ровград, КИЦ "Бо- 
I силеград" и КИЦ 
I "Цариброд", пр 
I ставитеди на С 
I реиовац, женският 
I хор "Емолпея" от 
I Пловдив и женски- 
I ятхор"Дурмитор" 
I от Кула - каза Ма- 
я рия Пеньова, пред- 
I седателка на Бъл- 
9 гарското дружес- 
1 тво "Трендафер"
“ Бело блато. Тя до

бави: - Белоблатча-

Българското 
дружество 
дафер" 
блато и Дружес
твото за български 
език, литература и 
култура от Нови 
Сад организират 
на 27 и 28 октом
ври 2007 год. сед- 

*"Бълга- 
във Войво- 

Проявата

"Треи- 
Б(елоот

*В Испания има много V *! 
добри находища за га» 
присъствието на чове- Ш 
ка в Европа в далечно- К 
то минало, но и 
най-ранните не са тол- I 
кова ранни, колкото е 
това пещерата Козар- 
ник в Белоградчишко, Ь. 
Северозападна Бълга- К 
рия.

ЕЯ ■ш. ед-
'крЯН к о-

т|Нщя "
ШштЩШЯШ -пък-

; - - I- Гг, рите от Бело блато
' ,;:■/'>> • . ’ и въобще от Банат и цяла

*'У1тЬги ^ ; Войводина, е от голямо значе- гарска дума, песни, танци и
ч!'Ь ^ЛИЙВ ,ше тази културно-художес- ръченици.

! твеиа и забавна манифеста- От Дружеството за българ-
се с този период в България която вече 6 пъти бе про- ски език, литература и култу-

чТ !1 ■' ■ - * :• '• има ТВЪРАИ' неоспорими до- ведена в нашето село. Очаква- ра заявиха:
-ОШМйг|4' 1 казателства, които след доста ме и тази година/ освен двете - Подготовките са привър- 
ЖЙК “ - 4/'? '' Д дълъг дебат са приети от меж- кудтурно-художествени дру- шепи и сега само чакаме скъ-

“ТТ дупародната колегия - данни ж'ес/ва на банатските бълга- пите гости . "Българиада във
гЙИт^.3- ч* 39 човешко присъствие отпре- ри.палчани - "Трендафер' и Войводина 2007" може да за-

ди около милион и 600 хиля- %ваново 1868", в "Българиа- почне.
ли Г°АИНИ'а веРоятио и по-ра- дата" да участват културните

у мо, което се доказва със сечи-
вата, изработени от кремък, 
от камък, а също така и от 
кост. Този първобитен човек е 

‘ . разновидност на хомо еректус
■ —-*■» или на хомо ергастер - първи

те, най-ранните представите
ли на рода хомо в еволюцион
ната стълбица на нашия вид.

Тези данни показват, че заселването на на-

в[Ч!»'

ни с нетърпение 
очакват отново да чуят бъл-

$3

ямц
Ж. Е.ш . - ;...

От албума на наш читател■НС Бакалница отпреди 

един век
Входът е пещерата Козарник

Един от най-интересните проблеми в евро
пейската археологическа наука е кога за пър
ви ггът стъпва човешки крак на нашия конти
нент и откъде са влезли първите жители на 
Европа. По мнението на учените, занимава
щи се с тази проблематика, два са възможни
те пътища, по които е могло да стане това: 
през Гибралтар и Южна Испания или през 
Дарданелите - Балканския полуостров.

Според данните, с които разполагаме в 
днешно време, първите представители на чо
вешкия род възникват в Африка. Това става 
преди около 3-4 милиона години. Преди 
около 2 милиона години започва разселване
то на хора от Африка към другите континен-

Това е може би най-старата снимка на бакалница в Ца
риброд. На нея са Йордан Каменов - бакалинът, който седи 
на масата, и Костадин Бачевски, седнал "кръстато" на пода 
- маниер, наследен оттурцпте, което е разбираемо, понеже 
снимката е направена двадесетина години след освобож
дението от османското иго.

Йордан Каменов е един от най-старите царибродски 
търговци. Той е от рода Къшинн, стара царибродска фа
милия. Техните имоти и къщи са били под Рудината, на 
мястото, където сега е мотелът и под него.

Снимката е от семейния албум на покойната Милка 
Блаева, по баща Каменова.

шия континент със сигурност минава през 
Балканите.

- Имаме последователност от ловни лагери
- един върху друг, посочва Николай Сираков.
- Най-ранните се намират на дълбочина 9,5 
метра от сегашната повърхност на пещерата 
и нагоре в тази последователност има след то
ва смяна на този човек след неколкостотин 
хиляди години. Откриваме го през следва
щия период на средния палеолит с един из
вестен представител - т. нар. неандерталец, 
хомо иеандерталензис.

Пластовете от късния палеолит са интерес
ни с това, че за пръв път в тях има данни за по
явата на съвременния тип човек или модер
ния човек, когото антрополозите наричат 
"хомо сапиенс" - разумен човек. Това отдале
чено време, което изследователите на палео- 
лита отчитат в милиони и стотици хиляди го-

Сретен Иговти.
- Доскоро се смяташе, че първият човек 

стъпва в Европа преди около 600 - 700 до 800 
хиляди години в Южна Европа и преди всич
ко в Испания. В района Орсе в Андалусия, в 
южната част на Испания, има данни за отпре
ди около 1,1 милиона години, а в района Ата- 
пеурка в Северна Испания за около 600 - 800 
хиляди години, казва българският учен Ни
колай Сираков от Археологическия институт 
към БАН.

дини е зората на човешката цивилизация на з 
нашия континент и затова всяка находка пре- I 
дизвиква огромен интерес. Колко са обектите И 
в България от този най-древен период в раз- 
витието на човека в Европа? От старокамен- | 
пата епоха те са стотици, а по-известни са пе- к 
щерите Темната дупка при с. Карлуково, "Ба- | 
чо Киро" до Дряновския манастир и др. Ре
гистрирани обекти има и в Родопите - на от
крито. Естествено повечето от проучваните 
обекти са в пещерите, понеже там пластовете 
са на

Праисториюьт Ана Матеос от Саламанка 
датира човешкото присъствие в Испания 
според данните на изследванията, извърше
ни от техните учени:

- В пещерата Атапуерка има свидетелства 
и останки отпреди милион и 100 хиляди го
дини. В Южна Испания, в планинския район 
Гуадикс-Баса, в склона Леон и в залежите 
Орсе има артефакти на милион и 200 хиляди 
години, което доказва, че зоната е била насе
лена. Има теория, според която България и 
Балканският полуостров са вратите, през ко
ито първобитните хора са преминали от 
Африка и са населили Евроазия. Може би 
България е най-логичната посока, през която 
са проникнали към Западна Европа и Ибе
рийския полуостров.

Теорията за влизането на човека в Европа 
през България и Балканския полуостров на
мира опора в данните, които са получени 
през последните 10 години, откакто се проуч
ва пещерата Козарник в Белоградчишко, Се
верозападна България. В карета са открити 
находки от всички периоди на палеолита - 
ранен, среден, късен. Според занимаващите

закрито и са защитени от разрушител
ните действия на ерозионните процеси.

Накрая нека да се върнем към началната 
дилема: през Испания или през България ви
дът хомо завладява Европа? В Испания има 
много добри находища, но и най-ранните не 
са толкова ранни, колкото е това пещерата 
Козарник в България. Една от причините е, 
че Гибралтарският пролив е бил много тру- 1 
ден за минаване - много по-дълбок, с много 
силно течение между вътрешното море и 
океана. И втора причина - няма аргументи н | с: уйуу
данни от юг, т. е. днешно Мароко, които да 
регистрират материалното присъствие на па- 
леолитния човек.

Затова на този етап на проучванията кате- У- —
горично може да се твърди, че населяването 
на Европа започва през днешните български 
земи. ;
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Томислав Николов е най-старият 
ловец и рибар в Босилеградско

С цел да стимулира и утвърждава литературното творчество на българите 
в Сърбия, НИУ “Братство” и НС на българите в Сърбия

обявяват60 години по баирите 

и край реките Литературен конкурс
ЗА ПОЕЗИЯ, ПРОЗА И ДРАМА Конкурсът е анонимен. Непубликувани 

стихотворения, прозни творби и драми 
трябва да бъдат изпратени в 3 екземпляра и 
подписани с шифър. В плика с творбите 
трябва да има друг запечатан плик с името, 
адреса и телефона на автора. Крайният срок 
за изпращане на творбите е 29 ноември 2007 
г., а до 25 декември 2007 година ще се обяви 
кои творби са получили награди. Могат да 
участват автори от българското малцинство

2. за проза ще бъдат присъдени следни- в Сърбия с текстове, изпратени на българ-
те награди: ски език Решенията на журито се приемат с

Първа награда: . . 12 000дин. най-малко един глас повече. Работещите в
Втора награда:. . . 9000 дин Издателство "Братство" нямат право да
гт. . участват. Наградените творби ще бъдат от-
Три трети награди: 3000 дин. печатани в списание //Мост,/. Авторите на
Авторите трябва да изпратят непублику- наградените творби предоставят авторските 

вани кРатки разкази и разкази, чийто обем права на НИУ "Братство", 
не надминава 12 машинописни страници.

3. За драма ще бъдат присъдени следни
те награди:

Първа награда: . . 12 000 дин.
Втора награда:. . . 9000 дин.
Авторите на драматическите произведе

ния трябва да изпратят непубликувани дра
ми.

Томислав Николов, 78-годишен 
горски в пенсия, над 60 години е акти
вен рибар и ловец. Въпреки че е на 
преклонна възраст, този голям люби
тел на природата и днес редовно уп
ражнява двата спорта. Казва, че слухът 
му е отслабнал и краката не го служат 
като някога, обаче видът му все още е 
добър. Изтъква, че докато здравослов
ното състояние му позволява, няма да 
се отказва от лова и риболова, понеже 
за него та са нещо много повече от 
спортове и начини за развлечение.

Чичо Томо ни разказа, че любовта 
към риболова наследил от баща си 
Методий, който бил страстен рибар.

- В реките в Босилеградско преди 
имаше много пастърви, мрени, клено- 

Николов и добавя, че

му 1. За поезия ще бъдат присъдени след
ните награди:

Първа награда: . . 6000 дин.
Втора награда:. . . 4000 дин.
Три трети награди: 1000 дин.
Поетите т§ грябва да изпратят по 

повече непубликувани стихотворения.
едно или

да ■

;Ч. п [2
ве..., споменя си
добър рибар навремето е можа/1 да 
улови и по 40 до 50 бройки само за ня
колко часа. - Някога имаше и много 
по-големи риби. В Бранковска р 
веднъж улових пастьрва с тегло 1,3 
лограма, а и в Божичка река съм ловил 
трофейни екземпляри с тегло над 1 
килограм. За съжаление днес има 
много бракониери, които избиват рибите с ток, химикалии 
во ли още не. Смятам, че компетентните много по-сериозно трябва 
да се занимават с решаването на този проблем и жестоко да наказват 

шителите.

Творбите се изпращат на следния адрес: 
Издателство "Братство"
Кей 29 декември 8,18000 Ниш 
За литературен конкурс

ека
ки-

И. Д. директор 
Неоойша Иванови с как-

н, оЖ»ХиСХоЯ.гр<,д
винаги се подготвя пръв и чака останалите да се съберат. Отдел 30 комунално ЖИЛИЩНО дейност

- Така съм свикнал още от млад. Щом предишния ден сме опреде- 
времето кога ще тръгнем на лов, аз винаги половин час преди 

на крак. Макар че вече ми е трудно, катеря се по баирите, 
все още не се предавам. Здравословното състояние вече не ми позво
лява да отглеждам ловджийски кучета, а докогато бях по-млад, от
глеждах и по няколко от качествени породи.

Чичо Томо изтъква, че днес в нашето Краище има много повече 
дивеч отколкото преди, което е последица от обезлюдяването на се
лата.

щенията на компетентния 
орган за защита на околната 
среда - Отдела за комунал
но-жилищна дейност, в сгра
дата на общината, трети

Брой: 501-54/2007 
Дата: 22. 10. 2007 година 

. Димитровград
ЛИЛИ
това съм етаж, канцелария бр. 5 в пе

риода от 26.10. 2007 годинаСъобщение до 5.11. 2007 година от 11 до 
13 часа.

Компетентният орган за на влиянието върху Молим заинтересованите
защита на околната среда в околната среда за проекта в срок от 10 дни след публи- 

- Намножиха се глигани и вълци, които нанасят големи щети на община Димитровград съоб- Цех за изкупване, сортиране куването на съобщението да 
животновъдите и на земеделците. Допреди тридесетина години в щава на обществеността, че е и временно съхраняване на
Босилеградско нямаше глигани и ние основно ловихме зайци, лиси- подаден иск за решаване по метални вторични суровини, връзка с иска за решаване по

ПУ1.Р. необходимостта от преценка чийто носител е "Диметал" необходимостта от преценка
ДОО, на кадастралния пар- на влиянието на споменатия 
цел брой 945 КО Димитров
град, ул. "Пастерова" бб в 
Димитровград.

Заинтересованите могат 
да се запознаят със съдържа
нието на иска на споменатия 
носител на проекта в поме-

предоставят мнението си във
ци, диви гълъби, яребици и пр.

Кръстословица 347 проект върху околната среда 
на компетентния орган в об
щина Димитровград.Съставил: Драган Петров

Началник на отдела 
м-р Михаил ИвановВОДОРАВНО: 1. Град в Ита

лия. 7. Входно помещение в 
жилище. 13. Бивш вратар на 
"Партизан". 15. Боривой 
(гал.). 17. Град във Франция.
19. Бобан Истатков. 20. 16 и 
23 буква. 31. Пивоварна от 
Нови Сад. 23. Женско име.
25. Част от жилище (мн.ч.).
27. В старогръцката митоло
гия - богиня на утринната 
зора. 29. Американски пари.
31. Френски колоездач. 32.
Химически елемент.
Името на изобретателя Тес
ла. 36. Иван Николов. 37.
Госпожица (англ.). 39. Жен
ско име. 41. Неизлечима бо- Та. 12. Който е в сьответ- 33. Отсъствие на война. 35. 
лест. 43. Голям дървен съд за ствие със здравия разум. 14. Легендарен американски 
зеле и др. 44. Името на ак- Отрова от каменовъглен боксьор. 38. Мъжка горна 
тьора Пачино. 45. Вечнозе- катран. 16. Едноклетъчно дреха. 40. Олгица (гал.). 42. 
лено дърво. 47. Комитад- животно. 18. Другояче, ина- Яздитно 
жии, бунтовници. 50. Мине- че. 20. Съд за ястие. 22. Град в Най-голямото животно в 
рали, които съдържат гру- Източна Сърбия. 24. Мириз- днешната ера. 45. Ехо, екот. 
пата въглени киселини. 51. Ма, благоухание. 26. Лично 46. Мярка за площ. 48. Ми- 
Машина за вдигане на те- местоимение. 28. Рибасмус- рослав Антич. 49. Алексан- 
жести.
ОТВЕСНО: 2. Иван Берба- която влиза копче (мн.ч.). 
тов. 3. Който не е добър. 4.
Град в Румъния. 5. Черга- 
рин, скитник. 6. Уред за за- Мило. 4. Прах. 7. Вода. 11. Ав. 12. Палич. 14. Робии. 15. Ка-
силване слуха у недочува- тич. 16. Пола. 17. ПАСОК. 18. Съседи. 20. Никел. 21. Годен, 
йште. 8. Река в Сибир. 9. 22. Ко. 24. Анан. 25. Декан. 26. Хор. 27. Тон. 28. Винар. 29. Ке- 
Ооезправен човек. 10. Кръг- ни. 30. Ач.31.Тоник.32. Колос. 33. Етил. 35. Големи. 36. Ста
дото в окото. 11. Първата но- лян. 37. Мелания.

От следващия брой
:________________ ■

награждава
Реагиране

Не съм престъпник!34.
Обаждам ви се по повод информацията за контрабанда 

па цигари, публикувана в миналия брой на "Братство".
Аз, Милан Ставров, когото задържаха в полицията, по 

случайни обстоятелства този ден се намерих на пътя Долна 
Невля - Димитровград. Не искам да пояснявам тези обсто
ятелства, понеже вече ги казах на съдия - следователя.

Искам само да ви обърна внимание, че не трябва да пи
шете паушални статии, т.е. да превземате само съобщени
ята па полицията, които често пъти са предпмензионира- 
ни и с аб Ьос оценки. Такъв вестник, който преди всичко е 
вестник па малцинството, не трябва така стереотипно и без 
достатъчно аргументи да публикува статии, които обиж
дат, в конкретния случай мен и семейството ми. Аз не съм 
престъпник, каквато квалификация ми дадохте, но съм до- 

р студент в Юридическия факултет.
По принцип разбирам, че трябва да се пише за задържа

ни лица, обаче последното изречение много ме обиди, тъй 
като известният Б.Д. ме определя за съучастник в опита да 
бъдат укрити 1000 стека цигари, което също е паушално 
тълкуваме!

Пожелавам ви успех в бъдещата работа, с желание да 
бъдете по-предпазливи към всяка информация, а особено 
към онези; които ви дава полицията.

43.животно.

таци. 30. Прорез на дреха, в дър Рангелов. бъ

[Решение на кръстословица 346 - Водоравно:
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Но атлетическия финал за пионери в БелградБосилеград

Хуманитарен Теодора Кръстева първа на 600 м!
ученически крос п г г 1

В дисциплината гладко бягаме ма 600 м за 
пионерки, родени 1995 г. и по-млади, Теодо
ра Кръстева от Димитровград, ученичка в 
шести клас, спечели първо място и златен 
медал с време 1:51,93 във финала на Нестле 

I купата по атлетика, който бе проведен на 1/ 
I октомври в Белград. Втора е Стапкович от 
I Ниш с време 1:57,49, а трета Пупавацсъщоот 
1 Ниш с време 1:59,23 минути.
: В същата възрастова група Милош Браико-
1 вич спечели 4 място в дълъг скок с резултат 
1 4,17 м.

В категорията пионерки, родени 1993/94 г., 
в дисциплината тласкане на поле Саня Стан- 
кович спечели 8 място с резултат 8,70 м.

Наградите па победителите връчиха леген
дите па леката атлетика Франьо Михалич, 
Снежана Пайкич и Драган Перич, както и 
представителят па компанията "Нестле" 
Карстеп Бобек.

Организатори на проявата бяха Минис
терството на просветата и спорта, Атлетичес- 
кият съюз на Сърбия и компанията "Нестле".

Участваха близо 400 деца на възраст от 9-14 
години, които се състезаваха в шест дисцип-

* Преди началото на надбягванията състезате
лите "купуваха" стартовите си номера, а па
ричните средства, събрани по този начин, са 
предназначени за социално слабите ученици

Червеният кръст в Боси- Миляна Йовановска; Дани- лини. Надпреварваха се по 16 най-добри във общо са участвали над 3000 деца. Сред учас- 
леград със съдействието на ел Иванов, Миланчо Баси- всяка дисциплина от квалификационните илиците бяха и четирима ученици от основ- 
Основното училище "Геор- лев и Милян Андонов. турнири в Ниш, Сремска Митровица, Кру- ното училище в Димитровград,
ги Димитров" и АК "Мла- Трети клас: Десанка Кос- шевац' Нови Сад, Септа и Белград, па които 
дост" миналата седмица на тадинова, Йована Митова и .. .
"Пескара" организира хума- Анджелка Джурджич; Ма КрОСО В АуКОВИТ 
нитарен ученически крос Александър Веселинов, Йо- 
под название "За по-щас- ван Иванов и Неманя Мила- 
тливо детство". В състезани- нов.

ДС.

Кръстева първа 

и в ДряновоБранкович
ето, което по традиция се Четвърти клас: Любинка тттстлтгТ/Г гзт СТОП 71
провежда през октомври, Митова, Крисгина_ Бойкова А! Ъ191) IV1Д 1 СОЙ Теодора Кръстева постигна голям успех и
участваха ученици от цен- и Йедена Котева; Йован Ко- _ на 19 октомври в гр. Дряново край Велико
тралното и отподведомстве- тев, Любиша Божилов и Де- В X 00x4. Търново, където се проведе традиционният
ното училище в Райчилов- ян Георгиев. А уличен пробег "Кольо Фичето . На 400 м тя
пи Пиели началото на нал- Пети клас- Алекганлпя Ден след пробега в Дряново лекоатлетите на АК спечели първо място, златен медал и
бягванията състезателите Спасова, Бояна Йорданова и ̂ Луко^™^^ грамота' СРеД м0мчетата втоР° МЯСГ0 На 800
"купуваха" стартовите си но- Андрияна Господинова; Бо- постишаха голям успех. Милош Бранкович на 1000 м спечели връстникът й Милош Бранкович,
мера, а паричните средства, бан Рангелов, Звонко Мил- м спечели златен медал, докато Теодора Кръстева в КОрТО също получи медал и грамота, 
събрани по този начин, са ков и Славолюб Накев. същата дистанция бе втора сред момичетата. В проявата участваха състезатели от Лес-
предназначени за социално Шести клас: Саня Крумо- пРез последннте две години Теодора Кръстева ковац, Ниш, Пирот и Димитровград (Сър- 
Давит, у,™. Въпреки ... Александра Георги?,, и

грамоти най-успешните със- Йорданов и Горан Асенов, 
тезатели.

По трима най-успешни вановска, Спаска Владими- 
състезатели по класове бяха: рова и Драгана Станиславо

ва; Александър Динов, Мла- -р.
Първи клас: Наташа Джо- ден Василев и Деян Цветков. ОЗ.СОВ НОВ 

нева, Мартина Миланова и Осми клас: Миляна Алек- 
Катарина Манасиева (моми- сандрова, Радица Велинова 
чета); Добре Миланов, Да- и Наташа Стоичкова; Мили- 
нило Стоименов и Деян Ве- ян 
личков (момчета).

Втори клас: Кристина Ва- 
силова, Тамара Стойнева и

Д.С.д.с.
Седми клас: Кристина Ио-

Събрание на СК "Граничар"

нансови средства и че тя като треньор е отсъс
твала поради отпуск по майчинство.

Алексова представи програмата за работа

;з4а„2™д^асанеобход"и

Ва^ГГи.^ед^&гнЙГ *?»Р».»4л6."«т.'. залЙа Таен 
ров. Пред голям брой делегати, състезатели и състезателите започнат да тренират в

"д”Г4ф„1 Д- - занимават с го,и »орг.

председател
П.Л.Р.

Сдружена шахматна дивизия на 
Пчински и Ябланишки акръг

^Радан” оглави 

таблицата
Д.С.

Планински прабег "Сичево 2007"
В шестия кръг Босилеград- оттегли от състезанието, 

ска "Младост" беше свобод- След 6 изиграни кръга на- УСПбХ НЗ За най-добър колоездач в пробега бе определен

на, а в останалите срещи са чело на временната класация ТТТ4Г1\/ГТ/ГгТ'ТТО'СГ,ТЛС1 ТТ/г-гу-тжтд^» Иван Йованович, който триумфира в дисципли- 
постигнати следните резул- е "Радан" с 8 точки от 5 мача, /А ,11Н VI Т р/ ГЛ31 С1Д С1Ч. 111 С пата "Елит". Трасето с дължина 41 кмтойпремпна 
тати: "Долна Яйна" - "Преше- втора е "Младост" със 7 точки ТЛО ППР'} ДЯ1ТТГ за 2 часа и 20 минути. Да отбележим, че Йованович
во" 4,5:3,5; "Подгора" - "Един- от 4 мача, а на трето място е ^ спечели първо място и на третия димитровград-
егво" 5:3; "Ябланица" - "Брес- "Подгора" с 6 точки също от 4 Членовете на димитровградското планинаоско СК ■■ й
т" 7,5:0,5 и "Радан" - "Вранска изиграни мача. В следващия Дружество "Цариброд^Ивица Костов и Ина бей- триумфира Никола Цветков.Тот Ниш докато 
баня" 4,5:3,5. Свободен в този кръг на 28 октомври (неделя) неотГвн^септве0'“^3 Н3 МТБ Пр°беГа' КОЙТО ПРИ же‘'«те “Р“» място зае Ружица Шмелцеро- 
кръг беше и "Юг" от Буяно- босилеградчани посрещат Сарппр°ВВД! в Би4°° в Рамките на тради- Вич от Църна трава, която бе с най-добър резултат
вац. Според графика буянов- Подгора от Бойник. Сре- Коаов бе втппи я Дните на фоздобера . и на димитровградския МТБ маратон,
чани трябваше да играят сре- щата ще се играе в клуба на Пейчева втооаРв ко/орч.итт™ хо°и споРт ' а Пробега в Сичево организираха Агро-турнсш- 
щу "Радник" от Сурдулица, пенсионерите от 11 часа. ните. В проявата взеха участие 70 инастстезат^и колт™ ^Р^Ч?116 Г^нчево" със съдействието на
който преди две седмици се Г/.Л.Р. от цяла Сърбия. У състезатели колоздачмия отбор Железничар от Ниш. Д.С
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Сръбска лига - изток _ ЮФД - шести кръг_________
Обрат в последните мину ти ^Зелен” триумф
"Балкански" - "Слога" (Лесковац) 2 :1 (1:0) ^

вич. До края на първото полувреме домаки- стига до 16 метра и пращГтопкатав долния 
ните играха несвързано и не успяха да създа- ляв ъгъл на вратата! ? 
дат голови положения. Само Иванов в 31 
нута от 3-4 метра улучи вратаря, а в 45 Жив- 
кович избяга на отбраната на гостите, но не 
успя да се разпише.

Във второто полувреме същата приказка.
Домакините желаят победа, но не успяват да 
стигнат до нея. Освен шутовете на Алексов в 
65 и на Марков в 70 минута играеше се на сре
дата на терена.

Когато повечето от зрителите вече си 
леха, че гостите ще вземат трите точки, през 
последните десетина минути започна истин-

ми- Тача домакините зас
лужено стигнаха до три 
много важни точки.

Най-добрият играч на 
мача Миомир Пейчев, 
който няколко пъти зас
траши вратата на про
тивника, а в отбраната бе 
непреодолим, след мача 
заяви: "Започнахме доб
ре и бяхме решени да по
бедим, но голът на гости-

МИС-
Атака па босилеградчани пред вратата па гостите

те просто ни отряза "Зелените" биха с 4:0 "Мла- кът на "зелените" Бобан Арсич.
Трябваше ни мног0Рвре: нГудГр итоГи^тбеше“:
ме да си върнем играта, първенство на Пчинска футбол- рят Горан Величкович. В 43 ми- 
но с упоритост успяхме на дивизия. Покритият със сняг нута централният нападател на 
да победим. Върнахма си терен не попречи на босилеград- "Младост Владица Тасич засече 
самочувствието,
вече бяхме поза1убили. ^фир31” качествена игра и да на- страна и увеличи преднината на 
Победата даряваме на мРежата на гостите. своя отбор на 3:0.
нашите фенове, които ни Победителят беше решен още През вторите 45 минути и гос-

л през първото полувреме, което тите няколко пъти застрашиха 
помагаха през вси гките босилеградчани спечелиха с 3:0. вратата на домакините, обаче не 
УЦ минути. Още в 12 минута се разписа на- успяха да вкарат гол. Крайния

о следващия кръг в не- падателят на ^Младост" Мирос- резултат - 4:0 в полза на "Мла- 
деля "Балкански" ще гос- лав Георгиев, а в 39 минута съди- дост", оформи Мирослав Геор- 
тува на "Жупа" в Алек- ята Милош Анджелкович от гиев в 68 минута, 
сандровац Жупски. Враня отсъди дузпа в полза на "Младост' (Босилеград): Г. Ве-

Димитровград, 20.10.2007г., СЦ “Парк”, зри
тели около 500, съдия Владица Миланоеич 
от Ягодина — 7,5. Голмайстори: Ставрич в 
82 и Иванов в 85 минута за “Балкански”, а 
Милосавлевич в 5 минута за “Слога”. Жълти 
картони: С. Васов, Пейчев от “Балкански”, 
а МиодрагДжорджевич,Джокич и Милосав
левич от “Слога”. Червен картон: Гюров в 
86минита от “Балкански”.
“Балкански”: Петрович 7.5, Чирич 7.5, 
Джорджевич6.5 (Джунич 7), С. Васов 7.5, 
Марков 7, Пейчев 8, Живкович 7(Зекович 7), 
Георгиев 7 (Гюров7.5), Иванов 7, Алексов 7, 
Ставрич 7.
Играч на мача: Миомир Пейчев (“Балкан
ски”).

което чани и в тази среща да демон- с глава центриране от лявата

Враня отсъди дузпа в полза на 
босилеградчани, след като в на- личкович, И. Василов (от 68 мин. 
казателното поле на сувойнича- Б. Воинович), С. Стойков, Й. Гри- 

бе фаулиран полузащитни- горов, Д. Димитров, Б. Арсич, В.
Тасич, М. Алексич, М. Георгиев 
(от 68 мин. И. Зарков), Л. Динов 
(от 75 мин. М. Васев) и С. Дамня- 
нович.

Миомир Пейчев ДС.
ни

Две поражения и победа В останалите мачове от 7 кръг 
са постигнати следните резул
тати: “Пчиня”- “Левосое” 1:0; 
“Кондива”- “.Напредък” 4:2; 
“Челик” - “Трешневка”3:1 и 
“Джерекарце”- “Полет” 0:3. 
Покрай “Алакинце” свободен в 
този кръг беше и “Павловац ”, 
който според графика па състе
занието трябваше да играе сре
щу “Раднички” от Враня.
След 7 изиграни кръга “Младос- 
т ” остава лидер на таблицата 
с 18 точки от 6 мача и гол раз* 
лика 27:3. На второ място са 
“Челик” и “Полет ” с по 15 точ
ки също от по 6 изиграни мача.

В рамките на 9 кръг от пионерското пър- лич" от Ниш. Мачовете започват в 11, съот- 
венство на ФК РИС - група юг "Косаница" от ветно в 13 часа.
Куршумлия надигра "Балкански" от Димит- За разлика от пионерите и петлетата, ка-' 
ровградс2:0. В състава на димитровградчани детаият състав на "Балкански" победи като 
липсваха няколко титурляри. В рамките на гост "Младост" от Медошевац - 4:1. Мачът се 
същия кръг от първенството петлетата на игра в рамките на 7 кръг от Лигата на ФС РИС 
"Балканска" като гости претърпяха тежко по- за град Ниш. В листата на стрелците се раз- 
ражение от съответния състав на куршум- писаха димитровградчаните: Наков, Кирков, 
лийския футболен клуб с 1:5. Автор на един- Тодоров и Велков. В следващия кръг кадетни- 
ственото попадение за димитровградчани бе ят състав на "Балкански" е свободен.
Станоев.

И двата отбора на "Балкански" 
посрещат съответните състави на "Синдже- срочен.

"Младост" (Сувойница): А. Не- 
шич, Д. Филипович, О. Цветко- 
вич, Д. Радулович (от 68 мин. С. 
Стаменкович), Г. Станкович, Д. 
Стойкович, М. Станкович, М. 
Цветкович, Н. Лазаревич (от 68 
мин. А. Милованович), Б. Марко- 
вич и Д. Ристич.

В 8 кръг на 28 октомври (неде
ля) босилеградчани посрещат 
"Напредък" от Сурдулица.Да отбележим, че мачът между младежки- 

неделя те състави на "Балкански" и "Пърчевац" е от- ПЛ.Р.

д. с.
Баскетбол

Пиротска общинска лига - 6 кръг Катастрофални загуби
ДСелюшани се подхлъзнаха 

на снега
По-миналия уикенд бяха играни мачове в рамките на качествена

та лига Регион 8 в Сурдулица, в който се състезават и баскетболисти
те па "Радпик" от Сурдулица. В спортната зала на Основното уч 
ще "Бук Караджич' в Сурдулица кадетите на "Радник" претърпяха 
поражение оз Шампион от Лесковац. Крайният резултат беше 
73.107. Още по-катастрофалпа беше за!убата на пионерския състав 
па "Радпик". Пионерите-баскетболисти на "Здравле" от Лесковац 

Домаките се справиха по-добре на покри- щето на "Младост", зрители - около 100, ре- неправо ги разбиха със 112 точки срещу 37 попадения на сурдули- 
тия със сняг терен и още през първото полув- фер-Милош Стоилкович от Пирот (7.5). Гол- ча11четата- 
реме се сдобиха с недостижим голов аванс, майстори: Мирослав Митич в 5, Ицич в 25,
През второто полувреме желюшапи подоб- Кръстич в 37, Миодраг Митич в 75 минута за малпа-
риха играта си, поуспяха да стигнат само до 2 "Младост", а Боян Гогов в53 и Петров в 68 ми- Три точки донесоха и баскетболистките-кадетки на "Радник" 
: 4. нута за "Желюша". Жълти картони: Китаиов след като в Буяновац победиха сьперничките си от "Божур" - 58-54

Полска Ръжана, 22 октомври 2007 г., игри- и Йованович от "Младост" и Крумов от "Же- Д-М.
люша".

, ФК "Младост": Видаиович 6, Джорджевич 
5 4 1 0 11:2 13 6.5, Йованович 6.5, Тричкович 7, Кръстич 6,
5 4 0 1 31:11 12 я Златкович 6, Соколович 7, Китаиов 6.5, Ми-

3 2 0 127" ГГ* Рослав Митич 7, Ицич 7.5 и Миодраг Митич
------------------ ------- —41 6.5.

или-

ФК "Младост" (Полска Ръжана) - ФК "Желюша" 4 : 2 (3 : 0)

Едш 1Стве1 ката светла точка беше победата на младежкия състав на 
Радпик" срещу съперниците им от "Юг" (Враня). Макар и мини- 

65:63, по все пак победа.

Възпоменание
На 28 октомври 2007 г. се навършват 6 ТЪЖНИ ГОДИНИ 

от смъртта иа нашата незабравима съпруга, майка, сестра и

МИЛЕНА БОЖИЛОВА 
(1940 -2001)
преподавателка по български език 
от Босилеград

Нашата обич към теб е по-силна от смъртта 
и винаги ще бъдеш в нашите сърца.

Почивай в мир!
Съпругът Драган, децата Циници. Воислав и Елизабета със 

семействата си и братът Воислав

ЛОКОМОТИВА
ПОБЕДА
МЛАДОСТ 5
ТЕМАЦ 5 2 3 0 6:3 9____^ ФК "Желюша": Бобаи Гогов 6, Аигелаковб,

3 0 2 14:15 9 1 Миладипов 6.5, Димитров 6, Крумов 7, Пешев 
2 0 3 11:11 6 ■ 7, Боян Гогов 6.5, Иванов 6, Соколов 6, Петров 
V—2—п—. е | 6 и Марииков 6.
1———-—Играч па срещата: Боривое Ицич от "Мла- 

5 1 1 3 2:13 4 1 дост'.
5 0 1 4 5:9 1
5 0 0 5 6:16 -0—---------------- -----т------

—
ЖЕ/ЬУША
БУДУЪНОСТ

Як5
5

КАРЛО 5
СЛОБОДА
РЕАЛ В следващия кръг в неделя "Желюша" до

макинства на "Локомотива" от с. Бело поле. 
Мачът започва в 14,30 часа.

ПАДЕЖ

ДС.
Таблицата па ПО А



Забава

Манчин рабуш
Кумор Сатира16 26 октомври 2007

Анекдоти за философи и писатели
«

| Из Саару у Сибир
' У'"

Приятелите на Аристотел
Шекспир за 
плагиатстването

АГ
^^траогръцкият философ Аристотел бил 
^'предупреден от познат, че неговите I фия- 
тели говорели зад гърба му много лоши рабо
ти за него.

- Чудесно! - възкликнал философът. - В мое 
отсъствие могат и да ме бият!

* Видиш ли, Манчо, нийе сио ти 
най-убавото место на Балканат!

- Не видим кво убаво видиш? Я колко знам це
лият Балкан ти йе йедно проклето место...

- Айде-де, защо бъш проклето 7
- Защо ли? Па затова що не мину двайес-три- 

йес годин, а на това парче землю се воюйе. Та- 
мън нещо понапрайимо, ете ти ^ война и све 
побутамо, па после айде пак прайенье...

- Ма това Бог ни наказуйе! - отсече Ратко Вет- 
ренячата.

- Защо да ни наказуйе? Да не смо се с каменье 
гаджали по нъега, а?

- Ма кво ти гаджанъе, не видиш ли дека све 
убаво що йе напрайил нийе га улропастимо! А 
дал ни йе най-убз,вото парче землю: очеш ли 
пролет - те ти гъу, очеш ли лето - те ти га, очеш 
ли йесен - еве ти гьу, еве ти и зима...

- Ама кажи ми койе му йе убавото! Заборави 
дека летоска беомо права Саара, четиресе

градуса у сенкьу, изгори и испържи све живо...
- Па лето йе било, ти кво очеш?
- Не молимо ли Бога, за дъж, а дъж не калну 

ни капка, тешка суша!
- За,това па съга имамо снег!
- Ма кво се радуйеш на тия снег кико дете? 

Кво мислиш ако дуне Севернякат, за йедну не- 
делю че станемо Сибир. Че отидемо 30 поди ну- 
луту, че измързнемо кико компире!

- Па трийесе-четиресе и нейе млого за зиму. А 
Сибир не може да будемо, оти ни требу седам- 
десе градуса поди нулуту...

- Недай боже!
- Па и не дава! Нали си чул: “Дебел снег - го

лей комат”. И еве снегат се истресе, а кико съм 
чул от стари човеци - падне ли рано снег, зи
мата че се исаби, та може у януар или вебруар 
да буде права пролет...

- Тамън да излъже дървчетията и после пай 
че свиркамо у пърсти...

- Слушай, Манчо, дай да се разберемо! Я ка
жем жешко лето, а ти одма - Саара, я кажем 
добра зима, а ти - Сибир, а кита кажем снег до 
колена и Швейцария, а ти - Балкан йе прокле
та земля! Видиш ли дека не може да ни се уго- 
ди. Я погледай по свет, урагани, поплаве, по
жари... А нас, дал Господ, све това ни замину- 
йе. Малко поприпече, нийе: лелее - изгоремо, 
малко ни постегне, а нийе: лелее - измързоно! 
Па кво очемо нийе? А знайеш ли защо йе тека? 
Затова що на нас нема угоджа. Айде да не ти 
оратим, оти знайеш дека йе тека!

- Защо, айде кажи!
- Затова що улропастимо туя нашу землю! 

Преди оранье - пърскамо да нема трава, по 
оранье - пърскамо оди травуту, върлямо ве- 
щачко гюбре за било и за не било, сечемо гору- 
ту кико никой, пред сваку ижу дърва на кама- 
ре! Па кико мислиш, тая земля докига че ни 
търпи? Я погледе само колко автонобила има у 
йедно градче кико Цариброд! А они не пущаю 
ли отровни пушаци, а?

Видим дека Ветренячата седи до телевизорат 
и све що кажу, он га узима здраво за готово. Па 
реко да га питам: Я ми кажи кико си ишъл на 
село пеша?

- Защо пеша, нали имам автонобил! - рече он 
зачудено.

Критикували Шекспир задето една сцена 
буквално преписал от драма па непознат пи
сател, а гой се отбранявал по-следпмя начин:

- Това е вярно, ама тази снема е като младо 
хубаво момиче, което аз спасих от една лоша 
компания и го преместих в по-добра.

Доказателствата 

на Гьоте Кой слуша Кант?Германският поет и писател Гьоте една ве
чер седял сам в кръчма и си пил вино с вода. 
Около съседната маса се сьбрала компания 
от необуздани студенти, които пили само ви
но. Един от тях упрекнал поета:

- Защо разваляте виното с вода?
- Когато пият само вода, живите същества 

онемяват. Доказателство за това са рибите. 
Ако пият само вино, то ш кара да правят глу
пости. Доказателство за това сте вие, господа. 
Аз не искам да бъда нито едното, пито друго
то, затова пия вино с вода!

Веднъж попитали Имапуел Кант каква е 
структурата на хората, които идват да слушат 
неговите лекции. Той обяснил:

- Моите слушатели са предимно студент и, 
девойки и офицери. Студентите идват, защо- 
то знаят, че съм член на изпитната комисия, 
девойките идва т заради студентите, а офице
рите заради девойките.

Защо е сух Шо?
лиСократ за 

ухапването
Писателите Бернар Шо и Гилберг Честер- 

стон много обичали да се заяждат помежду 
си. Веднъж дебелият Гилбертупрекнал сухия 
Бериар:

- Когато погледне Вас, човек ще помисли, 
че в тази страна владее голям глад!

- А когато погледне Вас, човек ще помисли, 
че за този глад сте виновни Вие! - не му оста
нал длъжен Шо.

Когато попитали Сократ кое животно 
ухапва най-опасно, той отговорил:

- От дивите - клеветникът, а от опитомени
те - подлнзурката.

Коллшийски историйки

Черпушка Сърбин и
черногорец

Моля, без докачени![2

Испанци от
български
произход

Стоят двама цариброд- 
чани до общата ограда 
между дворовете и си го
ворят. Темите на разгово
ра често се сменяват, та 
стигат и до шегите.

- Ком ши, ти знаеш ли 
кига царибродчанин изла
зи трезан из кавену?

- ??!
- Ка га черпи пироча-

Разговаряли сърбин и черно
горец. По едно време черногоре
цът попитал сърбина:

- Къде ще летуваш догодина?
- В Турция - отговорил сърби-

- А защо не в Черна гора? - 
огорчено попитал черногорецът.

- Защото тяхното море е 
по-топло, техните плажове са 
по-хубави, цените са по-ниски, а 
и по-дълго време сме били заед
но с гях, отколкото с вас!

Когато председателят на ОС 
в Димитровград започна да во
ди заседанието на български, 
някои отборници излязоха от 
залата.

Разбираемо! Трябваше да го 
води на испански, защото този 
език е задължителен в основно
то училище, а българският е из
бираем!?!

I I 1.1 .

нац!

Разговора подслушал 
Сретен И го вА.Т.

пп
УУо

Някъде в джунглата 
живеело племе, 
говорещо само 
в сегашно време: 
“Сега от дървото 
откъсвам банана. 
Сега ни събира 
на танци шамана.
В момента се крия 
от лъва и пантера.
А вчера е някаква 
минала ера...
А вчера прилича 
на тъмното утре,

в което не трябва 
да пъхаме мутри.
Щом хапвам и дишам - 
животът това е.
Шаманът ни 
всичко останало знае..." 
Та имало племе 
със хора подобни.
Племе без име.
То своето име не помни.

МЪДРОСТ: Трябва да се учим 
грешките на другите. Не е възможно 
да живеем толкова дълго, че да ги 
направим всичките сами.

ош

Манчо
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