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На тържествена церемония в Страсбург вчера Пред срещата на държавните и правителствени 
ръководители от Югоизточна Европа_________

Белград ■ регионален център
*Темите на срещата: либерализиране на търговията, 
енергетика, инфраструктура и борба с организираната 
престъпност

На 9 април в Белград ще бъде ция, Албания, Румъния, Турция, 
проведена шестата среща на ст- Босна и Херцеговина, Македония 
раните от Процеса за сътрудни- и Сърбия и Черна гора, както и на 
чество в Югоизточна Европа и Хърватска, която има статут на 
това ще бъде най-голямото поли- наблюдател. В разговора им ще 
тическо събрание в столицата на бъде извършен обмен па мнения 
Сърбия и Черна гора през пое- и идеи за подобряване на региона- 
ледните десетина години.

През този априлски ден Бел- тетиите области, а те са: либера- 
град ще бъде регионален център, лизиране на търговията, енерге- 
тъй като на срещата се очаква да тика, инфраструктура, транспо- 
присъстват държавните или пра- рт, комуникации и борба с орга- 
вителствени ръководители на низираната престъпност, 
всичките осем пълноправни чле
нки на Процеса: България, Гър-

лното сътрудничество в приори-

Тържествената церемония по приемането на 
Сърбия и Черна гора за член на най-старата ев
ропейска организация - Съвета на Европа - започна 
вчера в 9 часа и 15 минути. Генералният секретар на 
Съвета Валтер Швимер поздрави нашата делега
ция, водена от президента Светозар Марович. В 
делегацията бяха още-външният министър Горан 
Свиланович и председателят на Парламента Дра
голюб Мичунович.

Приемането на нашата страна в Съвета на Ев
ропа беше приветствано и от председателя на Пар
ламентарната ансамблея на СЕ Петер Шидер.

След това, точно в 9 часа и 40 минути, пред Па
латата на Съвета беше издигнат флагът на Сърбия 
и Черна гора, с което тя стана 45-ия член на най-ста
рата европейска интеграция.

На пленарно заседание пред депутатите в Па
рламентарната ансаблея на Съвета на Европа се 
изказа председателят на парламента на Сърбия и 
Черна гора Драголюб Мичунович

По случай приемането на СЧГ в Съвета на 
Европа снощи в Страсбург бе организиран прием, 
на който със свои платна се представиха известни 
наши живописци, които живеят и творят в Париж.

(На 2 стр.)

Американският държавен секретар в Белград

Подкрепа за 

европейска СЧГ
Американският държавен секретар Колин Пауъл заяви в 
сряда в Белград, че САЩ ще подпомогнат Сърбия и Черна 
гора да стане интегрална част от Европа и изрази надеждата 
си, че през идващите месеци ще се засили сътрудничеството с 
Хага.

Парламентът на СЧГ 

прие Статута на СЕ
интеграционни структури”, заяви 
председателят па парламента 
Драголюб Мичунович.

"Решението на парламента 
представлява важен исторически 
момент, който отбелязва начало
то на евроинтеграцията на Сър- 

най-старата европейска органи- бия и Черна гора”, подчерта Ми- 
зация. чуиович.

"Нашето бъдеще е в Европа и Церемонията по повод приема- 
ние ще направим всичко необхо- пето ма Сърбия и Черна гора в СЕ 
димото, за да приобщим Сърбия и се проведе вчера в Стразбур. 
Черна гора към европейските

Парламентът на Сърбия и Че
рна гора ратифицира Статута па 
Съвета на Европа. Законът за 
ратификация на статута на СЕ 
открива пътя на Сърбия и Черна 
гора към пълноправно членство

в

Официално започна реконструкцията на жп 
линията Димитровград - границата

гора. С тяхното изпълняване ще 
се създадат предпоставки и за 
включването на СЧГ в Партиьор-

- Укрепването па сътрудниче
ството с Хагския трибунал е ва
жен елемент от международните
задължения па Сърбия и Черна ството за мир и в Европейския

съюз, каза Пауъл на пресконфе
ренцията в Правителството на 
Сърбия след разговорите си с 

______________ — премиера Зоран Жнвкович.
н « Той каза още, че е удовлетво-

ТОИбУНаЛЪТ В Хага НЯМа да рей от онова, което е чул от събе-
| ■. ш- У —I седииците си в нашата столица, а

преговаря С ЛеГИЯ преди всичко от непоколебимост-
Макар че почти един месец те- "Гордея се, че само една година Г Г Жив|С0в'ич отхвърли възможността ™ Д» продължат реформите за-

жки машини ровят па гарата, ре- след подписването на договора с Премиерът )за'1 а с Милорад Луковнч - Легия и да се почнати от убития премиер Зо-
конструкцията на жп линията и га- Европейската инвестиционна бай- Тфибугшлъ^ ^ самоличност в случай че той разкрие мястото, раи Джинджич. 
рата в Димитровград започна па 31 ка, която отпусна 70'хиляди.евро ^гласи д! У Д « об])„„яемите раДоваи Караджич и Ратко Младич, Сръбският премиер Зоран
март. Благопожелапия си размени- пие вече започваме да реа изирам къдетс Р .>дапас”. Жнвкович изрази убеждението си, чеТрнбу- Живкович каза, че борбата срещу

»=Е=— ====
„тели и представители на общин- град’, поздравлявайки присъсгва- сърби . От ^"^лар» р 1 то и сътрудничеството с трибу-
ската власт. Малкото тържество се щите иа тържеството. нямат коментар на нов • , палав Хага.
състоя в специалния вагон на га- (НаЗсгр.) (.ма з стр,;
рата в Димитровград.

Зоран Живкович
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оКолин Пауъл разговара 
с президента Марович Ж1 
ТТ \ 1: Президентът Първанов се срещна с 

финландския министър па отораната

Ключ за Европейския съюз
Поезидепгьт Георги Първа- средство по пътя кям икономиче-

компенсационни програми, взаи- 
По модействие в сферата на високи

те технологии са сред основните 
области, в които може да се

пистър па
Епсстам, съобщиха от прессекре- 
тариата па държавния глава, 
време на разговорите двамата об
съдиха перспективите пред двуст
ранното сътрудничество, усилия- развива сътрудничеството между 
та на България за присъединява- България и Финландия, заяви 

ЕС и НАТО и актуалии Енестам. Георги Първанов и 
Ян-Ерик Енестам изразиха наде
жда военната операция в Ирак да 

бъдещето завърши по-скоро, за да бъде

По време на краткия си пре
стой в Белград американският
държавен секретар Колин Пауъл
разговаря в сряда с президента на р
Сърбия и Черна гора Светозар
Марович. В разговор с държав
ния глава шефът на амернканска-

ие към 
международни теми. 

Между двете държави

та дипломация подкрепи усилия- й
та за нормализиране на търгов- са нали-ските връзки между САЩ и СЧ Г. р

це добри параметри за 
сътрудничество във всички сфе
ри, включително и в областта на МвМОраНДуМ 33 
отбраната, констатира българс-

държавен глава. Отправена- Г---- ---- ---------------

Както се посочва в съобщени
ето от кабинета на държавния Светозар Марович е казал, че е 
глава, Пауъл е казал, че Пента- оптимист относно успеха на ре- Президент!,т
гонът и НАТО ще подкрепят тра- формите в Сърбия и Черна гора и лил интереса на
нсформацията на войската на особено във връзка с интензифи- Сърбия и 1ерна гор д
СЧГ. Той каза още, че с посеще- цирапето па сътрудничеството в ючи в програмата по възстш 
ннето си в Белград е искал да из- Хага и трансформацията на во- ва,,е 113 Ирак след прикл! с
рази подкрепата на САЩ за ре- йската като условие за по-бър- то на конфликта, се казва в съоб-
формите и за категоричната бор- зохо ИИ включване в програмата щението, 
ба срещу организираната прест- Партньорство за мир. 
ъпност и корупцията у нас.

разбирателство
кият
та към България покана за член
ство в НАТО ще осигури още

Българският министър на от
браната Николай Свинаров и

===== =Ь==
сътрудничи активно с алианса. Енестам, който е в Бълга-
По време на разговора Георги рИЯ по покана на Николай Сви- 
Първанов определи темата за об- наров, заяви за БНР, че Фйнлан- 
щата политика на отбрана и си- дия би ее включила в мироопаз-

ваща операция в следвоенния
на страната ни за присъединяване дата на’ООН. Зк° 
към ЕС.

Белград - регионален център гурност като ключова в усилията тя е под еги-

(От 1 стр.) срещнаха министрите на телеко- МсЖДУ ИарОДНЯТа

общност подкрепя
Финландският министър на даден шанс за демократизиране и 

отбраната отбеляза изключител- социално-икономическо възста- 
ния напредък, постигнат от Бъл- нвояване на страната под егидата 
гария в хода на преговорния про- на ООН. Опорите на сигурността 
цес с ЕС и НАТО. Финландия ви- в света са в активното взаимоде- 
наги е била горещ привърженик йствие и консолидирането на по
па разширяването па Евросъюза зициите на ЕС и НАТО, заключи- 
и вижда в интеграцията мощното ха събеседниците.

муникацните, в средата па ноем
ври в Атина се проведе среща на 
министрите на енергетиката, а в Сърбия 
началото па март вътрешните 
министри обсъдиха мерките за 
либерализиране на визовия ре
жим и борба с организираната

СЧГ председателства Процеса 
за сътрудничество в Югоизточна 
Европа след петата среща, която 
се състоя па 28 март 2002 г. в Ти
рана. Оттогава СЧГ организира 4 
министерски срещи, които бяха 
оценени като важни стъпки към 
осъществяването на неговите це
ли. На министерската конферен
ция през юни в Белград бяха де
финирани приоритетните обла
сти на регионалното сътрудниче
ство, а срещата на министрите на 
външната търговия в началото на 
октомври м. г. беше посветена на 
премахването на търговските ба
риери между страните в региона. 
Към края на същия месец се

Посланикът на САЩ в Сърбия и 
Черна гора Уилям Монтгомъри 
заяви, че международната общност 
подкрепя борбата на правителство
то на Сърбия срещу организира- 

Освен ръководителите на ст- Ната престъпност, като посочи, че
престъпност.

раните от региона, на шестата това ще има голям отзвук в света и 
среща ще присъстват и предста- Ше допринесе за подобряване на
вители на ЕС, Съвета на Европа, “ТЛ ‘̂,-На,,<ГЪрбиЯ' пРедаде агенция г-г ТАНЮГ. Монтгомъри изтъкна, че
ООН и ОССЕ. По време на сдщ подкрепят правителството иа 
срещата шефът на делегацията Сърбия в неговите усилия за ста- I 
па СЧГ Светозар Марович ще билизиране на ситуацията в държа- | 
има билатерални срещи с шефо- вата след убийството на премиера

Джинджич.

София БСП

Мирно
шествие
иротив
войната

Оставки на 
министрите 
Паси, Кунева 
и Ковачев

вете на държавите или правител
ствата.

Няколкостотин младежи орга- На заседание на Изпълнително
то бюро на БСП бяха внесени 
предложения с искане на оставките

Обстановката в Ирак низираха във вторник вечерта по 
улиците на София мирно шествие 
против войната в Ирак и мили- на министрите Меглена Кунева, 
таризма, съобщи БНР. Организа- Соломон Паси и Милко Ковачев, 
торите не пожелаха да бъдат 33РаДн провалените преговори с

Европейския съюз, съобщи Дарик 
радио. Искане за освобождаване от

Войната взема 

много цивилни 

жертви
свързани с политическите партии
и да издигат политически лозун
ги. ”Не на войната” беше призи-

постовете на министрите иа енер
гетиката, на евроинтеграцията и на 

вът, който участниците отправя- външните работи внесе на заседа- 
ха към столичани да се присъе
динят към мирното шествие с 
гайди, тъпани и тамбури.

ние на Изпълнителното бюро на 
Висшия съвет на БСП замест
ник-председателят на партията Ру
мен Петков. Според Петков, моти
вите са грубо нарушаване на нор
мативната уредба на България и 
фактът, че тези министри с неза
конните си действия при решението 
за затварянето на 3-ти и 4-ти блок 
на АЕЦ "Козлодуй”, са подвели 
преговарящите от страна на Евро
пейския съюз.

Войната в Ирак продължава две седмици, 
обещанията на САЩ за минимален брой на цивилни 
жертви не се сбъдват. Партизанската тактика иа 
иракчаните кара войниците на коалицията да подо
зират всеки цивилен. Тази нервност даде трагичен те- 
зултат, след като едно цяло семейство бе убито край 

американската армия. Зачестиха случаите, в 
които умните бомби на Пентагона улучват цивилни 
цели и усложняват задачата на Вашингтон да си гради 
ореол на освободител. Министърът на информацията 

Ирак прочете съобщение на Саддам Хюсеин, 
войнствено призовава иракчаните да воюват докрай.

но

Станимир Зашев
пост на

Да
балансираме 
между ЕС и 
НАТО

на Над град Басра са изстреляни стотици фугасни 
ряда, предаде РИА новости.

Според телевизия ”Ал Джазира” това щяло да бъде 
началото иа мощни самолетни удари или на настъп
ление на коалиционните сили за окончателното зав- 
ладяване на града.

което сна-

Не можем да си 
позволим
антиамериканизъм

Ирак нямал оръжия 
за масово унищожение

Представител „а американското военно командва- ТГТш7онпитсси1 Та ТаТТХТ#!”*“* 6 ИРак 
не бригаден генерал Винсент Брукс заяви на преско- От тях 51 са амавоенн°с*-Ужещи. 
нференция в Катар, че военнослужещите от антии- Същевременно 14 човека се сч^тТоТТ4“' 
ракската коалиция все още не са манериди оръжия за безследно считат за изчезнали
масово унищожение в Ирак, предаде Би Бн Си По „ ’

Пеншагонъш се извниии

Българското правителство тря
бваше да се опита да постигне 
баланс между силните
настроения в голяма част от евро- _
пейските страни и потенциалната антиамериканизъм. Това 
връзка между тях и бъдещето ни ГеоРги Марков, ДчРеат°Р,^
влизане в Европейския съюз и Института по история към ЬАп, 
очакванията на Съединените цщти дРеДаваието 'Тази сутрин наО 
и Великобритания, с оглед присъе- Без да се Увличаме в крайност 
динителните процеси към НАТО М0 да РЪКОПЛЯСкаме, наиионал» 
Тази позиция на движението ни Ш1теРес е Да се възд-ърж^'® 
Гергьовден” за българското учас пРеРастване на антивоеиното » 

тие в иракската криза обяви ппеп жеш1е в антиамериакнеко, тъй ‘ . 
седателят му Станимир Зашев в това не е в 1штеРес ,|а Б'ьл Р 
предаването "12 плюс 3* на БНР добавн той.

антивоенни България не може да си позволи каза

зМаеДл": ТиТа ТТЖТГваТаТГТ*
чепне па поражения, причинени от оръжия за масово Та 1ер,ТТнС^ТнТТТМте “ и ВеЧа’ У^ти 
унищоение. Преки доказателства обаче Е,се още ли- в И^ТТрТаТТфП пР°пУск «телен пунш
псват. ’
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Трибуналът в Хага няма 

да преговаря с Легия
кото през последните 10 години. Официалните лица 
от съда в Хага отказват да коментират новината от 
дипломатическите кръгове в Белград, че Милорад 
Лукович - Легия

Делото "Иван Стамболич" 
пред специален съдсе е опитал чрез посредник да се 

предложи на Хагския трибунал за "защитен 
(От 1 стр.) свидетел”, предаде Радио-телевизия Б92 от Хага. 

няма да спре, ПРедставители на Трибунала отказват да разгова- 
след като бъдат изяснени убийствата па Зоран рЯТ И 33 това дали съдът може да приеме пред- 
Джинджич и на Иван Стамболич. ”Докато не бъдат ложеиие на главе” заподозрян за убийство на висш 
разкрити всички убийства през последните десе- Ръководител иа една държава. Говорителят „„ 
типа години, компетентните органи няма да бъдат РокУРатурата в Хага Флорънс Хартман преди то- 
доволни”, подчерта Живкович, като изтъкна че за ВЗ,Не М°ЖЗ Да комеитиРа тази новина, тъй като това 
15 дни са разрешени много повече случаи, откол- 6 прекале,ю чувствителна тема”.

Делото "Иван Стамболич” най-вероятно ще се разглежда от спе- 
циален съд, но в момента не мога да ви дам сигурна информация за 
това”, е казал председателят на Върховния съд на Сърбия Соня 
Бръкич, предаде агенция "Танюг”.

Съдебният процес срещу членовете на земупския клан 66 
убийството на сръбския премиер Зоран Джинджич трябва да за
почнат най-късно до един месец. Според Бръкич, за членове на спе- 
циалиния съд, който ще разглежда процеса трябва да бъдат избрани 
съдии с голям професионализъм и опит в областта на организи
раната престъпност.

Според Живкович разследването

винени в

Хърватското МВР: пише в. ”Данас”, позовавайки се иа в. "Вйесник”. 
Зинка Бардич заяви, че загребското бюро на 
Интерпол е получило искане от централата Бел
град да провери достоверността на два хърватски 
задгранични паспорта. "Първоначалната проверка 
показа, че лицата, на чието име са тези паспорти, не 

Говорителят на хърватското МВР Зинка Бардич съществуват в архивите на МВР, както и че самите 
потвърди информацията на сръбската полиция, че паспорти не са издадени от МВР, от което следва, 
Милорад Лукович - Легия, един от организаторите че те са 
па убийството на премиера Зоран Джинджич, 
имал фалшив хърватски задграничен

Акцията ” Сабя”Легия е имал 

фалшив паспорт
' 7»- - ■ - с.

Реализирани оРоъжГе°чтие?о0бр'
са около 70% «

000 бр. муниция са 
предадени досега на

Сърбия успя да реализира око- полицията и армията на
ло 70% от плама за борба срещу Сърбия и Черна гора, 
организираната престъпност. пРеДаДе агенция Бета, 
Това е заявил министърът иа от- позовавайки се на МВР 
браната иа Сърбия и Черна гора на Сърбия. Акцията за 
Борис Тадич, предаде агенция легализация на 
”Таиюг”. "Краят на мафиотски- неразрешеното и 
те структури в Сърбия може да се връщането на 
види сега, две и половина години забраненото оръжие 
след демократическите промени продължава ДО 9 април, 
в страната”, е подчертал мини- 
стьр Тадич. Той смята, че разби
ването на престъпната структура общност, а и за останалите стра- 
в Сърбия ще доведе до позитивни 
резултати не само за държавната

ене е

от плана
фалшифицирани”, каза Бардич. Фалшифи

цираният паспорт на Милорад Лукович е ма името 
на Владо Вукманович.паспорт,

Заседание на Общинската 
скупщина в Димитровград Й

Магистралата 

минава по 

северното трасе? ни от региона.
* На 28 март т.г. в Димиитровград се проведе 
редовно заседание на Общинската скупщина, 
на което пред отборниците имаше твърде 
богат дневен ред, съдържащ 23 точки. Момчило Трайкович:

След като почетоха паметта на гато бе приет градоустройствени- ща, високите сметки за улично ос- 
убития неотдавна премиер д-р ят план. Дали в съответното ми- ветление и строежа иа градската 
Зоран Джинджич, отборниците нистерство ще се съобразят с тоалетна. След всички изчисле- 
разискваха най-напред предло- мнението на ОС, до момента не е пия и корекции миналигодишни-

ят бюджет от 45 995 217 дин. е 
Отборниците приеха и предло- увеличен на 52 054 000 динара.

Освен това отборниците обсъди-

Референдум против 
независимостта на Косово

женото решение, с което община- известно. Председателят на Съюза за Косово и Метохия при сръбския пар
ламент Момчило Трайкович е предложил на сърбите и останалото 
иеалбанско население в провинцията референдум против независи
мостта на провинцията, предаде агенция Бета. "Референдумът трябва 
да покаже на света, че настояваиията за независимост на Косово ще 
доведат до усложняване на ситуацията в региона”, е заявил Тра
йкович. Той твърди, че сръбските лидери в Косово са импровизатори 
и смята, че страната трябва да засили позицията си по отношение на 
косовския въпрос.

та изказва мнението си по проек-
топространствения план на Р жения ребаланс на общинския 
Сърбия за инфраструктурен ко- бюджет за 2002 г. Корекцията се ха и пРиеха отчетите за работа на 
ридор от Ниш до границата. Това наложи, както беше посочено,
бе наложително, тъй като на 31 понеже през миналата година не бушница и Димитровград, на Исто- 
март официално започнаха рабо- са събрани заплануваните прихо- рическня архив в Пирот, на орга- 
тите по реконструкцията на жп ди от данъците на стойност 4 944 низацията на Червения кръст в Ци
гарата и линията до границата с Р 000 дин, а са увеличени материал- митровград. Те приеха и отчетите 
България. Отборниците предло- ните разходи на общината и на ™ ^ХшюкияТоЙет'“ато 
жиха трасето на бъдещата авто- общинското управление. Освен о,0рТНИЯ съюз, детската градина, 
магистрала да мине от северната това, разходите в комуналната и Народната библиотека, Общинско- 
страна на Димитровград, което пътна област също са увеличени то управление. Обсъден бяха и 
ще рече над болницата и ло ск- поради наследените задължения отчетът на "Комупалац” и планът 
леновете на Козарица. Да папом- иа "Комуналац”, "Градня” и "Ме- за работа през тази година, 
ним, че становището беше също- талац”, както и заради реконстр

укцията на някои локални пъти-

Оливер Иванович:

Сърбите ще излязат от 
косовските институции

Членът на председателството иа Скупщината на Косово Оливер 
Иванович заяви, че в случай че ръководителят на ЮНМИК Михаел 
Щайиер продължи да прехвърля пълномощия на косовските инсти
туции, сърбите ще се излязат от тях, предаде агенция Бета. На прес
конференция Иванович призова Щайиер да замрази за неопределено 
време процеса иа прехвърляне на пълномощия на временните инсти
туции за самоуправление иа Косово. Иванович каза, че е против 
организирането иа протести заради решението на Щайнер, тъй като 
се съмнява, че по този начин ще бъде постигнат желаният резултат.

то и преди десетина години, ко-

Защо е сърдит Стоянча Димитров, отборпик от

Никой не ни помага
•Хората в Клисурски район са изправени пред редица проблеми, но те 
нито са в състояние сами да ги решават, нито пък някои им съдейства 
подобрят живота си

"Към нашите села няма автобус "Всички работници на грани- производство на екологична храна и 
и десетки километри бием пеша, зд- чния пункт Стрезимировци са от за откриване на малка фабрика за 
ршшата зашита е организирана други места, включително и четир- бутилиране па чиста питейна вода 
както тоябва хората имат пробле- мата служители в бюрото за об- Хората казват, че би могло да се 

косато трябва да използват го- мяна на валута. Досега никой от открие и цех за обработка на дърво, 
рите си не се приемат програмите компетентните не иска или не мо- Димитров обаче казва, че основният 
на РТС’ нямаме телефони.. казва жа да ми даде отговор на въпроса проблем за всичко е - превозът. 
Стоянча Димитров огборник на защо това е така", подчертава Ди- Косато на една сесия иа ОС Д 
„ “ ‘ п общност Стрезимировци митров. Стигна се дотам, казва той, митров ..опита защо общината и- 
' ‘ че двамата лесничеи в Клисурско що ..е предприема, за да се реши

3™=Ь=.= гДГЛЙКГ:: «М-Л
яГсш, “ това че никГнЛ.и *Сборникът пояснява, че в зд- хбус и да" се открие редовна линия

с-ьдейства да ги преодоляваме и все равната станция в Клисура имало СУ^дица‘ ЗмяГтова0Цказва от повече се Убеждавам че са пи за- квартира за лекар, но в нея живеел Председателят това казва ог 
боавй^“казв1Смитпов „акакъв работник. Димитров е убе- дълго време, но досега плановете

Р селста в КлисурскиРрайон, осо- ден, че Здравният център в Сурду- ^“““^ХТ^енда^аиме 
бено онези край границата, остават лица, в състава на който е и ста- тава нищо■ друго, .освен да .акамс. 
без хора. Живеещите там са пре- нцията, не иска да реши проблема Дано идеята Д» “ рВЗ™ р3 ... пи 
димно стари хора. Млади има мая- В селата в Клисурския край 1дв"спк‘^
ко, но и те са без работа. съществуват природни условия за е забравила , надява се Димитро .

развитие иа животновъдството, за

Еврорегион Ниш-Скопие-София _

Бизнес форум в Кюстендил
В рамките па Еврорегиона Ниш - Скопйе - София в края на март в 

Кюстендил се проведе бизнес форум, на който участваха предста
вители на общинските ръководства, стопанските камари и успешни

НИШ'1М1 чцр|'|| IОт председателя на ОС в Босилеград Владимир Захариев узнахме,
! че освен от него, общината е била представена иа събранието и от пре

дседателя на ИС иа ОС Горан Стоянов, а сред участниците е имало

! съгласуват законите си в областта иа митниците, лихвите, данъчната 
полйтика и, други, предписания. Това е основното условие, в а дас 

| създаде възможност за по-иитензивно траисграничцо сътрудничество

ми

В.Б.



п
__________

4 април 2003

В

Нова Сърбия ие е в ДОС

Не бяха самокритичниПознавал се с престъпници
Преди няколко дни коалицията ДОС изхвърли от състава си пар- 

оглавява от Велимир Илич. Агенциятията Нова Сърбия, която се „
Бета предаде, че лидерите на коалицията констатирали, че нс 
съществува членството на Нова Сърбия ’ в ДОС.

Преди известно време в пресата се появиха информации, че 
мир Илич се познавал с някои хора "извън закопа . Сред инфор
мациите беше и тази, че Божко Радопич, съветник за сигурност на 
Илич, бил висок функционер в Държавната сигурност на Сърбия 
време на режима на Слободаи Милошевич. Някои вестници пре- 

Илич поддържал връзки и със Средоя Шлюкич Шлюка, 
който в обществеността беше известен с връзките си с престъпни

На 12 април в 
Димитровград

програмата за дейностите 
тгоричсския архив в Пирот.
- Не участвахме в разискваии- 
а тъй като щяхме да видим до 
ква степен парламентарното 
юзинство е готово да бъде са- 
жритично. За жалост, се пог- 
пггихя нашите очаквания и вси-

на
Вели-

Трибуна на
дссно

дадоха, че
Общинският съвет на Демок

ратическата партия на Сърбия 
Димитровград оповести, че на 12 
април т.г. в малката зала на мес
тния център за култура ще ор
ганизира трибуна, на която ще 
стане дума за актуалната поли
тическа обстановка в страната. 
Както изтъкнаха лидерите па 
съвета, на трибуната ще бъде 
особено акцентирано върху ра
ботата на медиите в условията на 
извънредното положение.

На трибуната ще присъстват и 
високи функцинери на тази пар
тия.

от вгрупи. на общинския бюджет 
ге на ползващите бгад-

Изявление на Иван Андрич, член на 
Председателството на ГСС________

жетните средства - бяха приети 
След 15-та редовна сесия на ^ каКвато и да е забележка. 

ОС в Димитровград към нашия Всъщ1)ост> имашс една забелжка, 
вестник сс обърне председателят 

отборническата група на ДСС 
Зоран Христов, като заяви, че от- 
борниците па тази партия този 
път не са участвали в разисква
нията. Със споите гласове те под- 
крепиха само решенито къде да 
минава магистралния път, отчета 
па местната червенокрътска ор
ганизация и отчета за работата,

Управляващите от бившия 
режим са отговорни за 
много убийства

мнението на об-отнасяща се до
на щипската комисия за явните слу

жби.
Излиза, че всички явни служби 

и ведомства в града ни са рабо
тили успешно, че са съставили бе
зпогрешни програми за дейност 
за тази година. Излиза, че всичко

”Няма съмнение”, че управляващите от бившия режим са пряко 
отговорни за убийството на бившия президент на Сърбия Иван 
Стамболич, на журналиста Славко Чурувия, както и за мпогобройии 
други злодеяния с политически характер, каза пред Радио Б92 Иван 
Андрич, член на Председателството на ГСС.

Той каза, че ГСС и останалите членки в ДОС не са се отказали от 
искането си за забрана на политически партии, в случай че съдебните 
органи докажат, че са оказвали подкрепа на престъпиически групи 
или пък са действали заедно с тях.

Андрич разкритикува изискването на Демократическата партия па 
Сърбия за формиране на правителство с представители от всички 
парламентарни партии. Същевременно той подчерта, че тъкмо едно 
такова правителство е задържало от октомври 2000 до януари 2001 
година Раде Маркович на поста шеф на Държавната сигурност и 
бившия началник на Генералщаба на ВЮ Небойша Павкович.

ни е идеално. За жал, ие е.
Б.Д.

Иванов - директор на КИЦ “Ца
риброд” от Димитровград.

По думите на Миле Миленов, 
председател на ОО на ДС в Боси
леград, на събранието е догово
рено електорите - отборници на 
ДОС от Босилеград и Димитров
град, заедно с електорите, чиито 
кандидатури
“Цариброд”, ДСБЮ и общинскн-

^ - те отбори на партиите, членки наОсвен отборниците на коали- ___ г -
та на Демократическата партия в ЦИЯта ДОС Босилеград, която ДОС от ДимитРовгРаД. “а Елек' 
Босилеград се проведе заседание, има 8 ДуШИ в местния парламент, ™Рската скупщина на 19 април в 
на което бяха обсъдени въпроси, на заседанието присъстваха и Ве- I?1™ яа пРеДложат единна листа, 
свързани с участието на Скупщи- Лимнр Костов - член на Ок- Тои Д°бави> че също така е до- 
ната на електорите и предлагане- рЪЖиият отбор на ДС от Ниш и ™В°ре“° представителите па 
то на членове в бъдещият Нацио- директор на “Братство” , Зоран Дос в Босилеград да съберат по
налей съвет на българското мал- Петров - председател на ОО на дписи 33 01Че 5 свои представн- 
цинство в Сърбия. дС в Димитровград, и Небойша телИ на електорската скупщина.

П.Л.Р.

ДОС в Босилеград и в Димитровград по повод 
сформирането на Национален съвет на нашето 
малцинство_____ __________________________

са издигнали КИЦ

Д-р Жарко Корач съобщи На 29 този месец в помещения-

СДУ отново е 
самостоятелна

че Корач е отказал да кандидат
ства за председател на тази пар
тия, понеже не е получил подкре
па от пито един местен отбор ма 
СДП.Главният отбор на Социалде

мократическата уния реши тази 
партия отново да действа само
стоятелно, съобщи нейният ли
дер д-р Жарко Корач. В съобще
нието си той добави, че са "груби 
лъжите кой има доверие на 
членствотото”. СДУ и Социалде
мокрация се обединиха през 
април миналата година и се 
регистрираха като Социалдемо
кратическа партия.

Същевременно говорителка- ДепУтата>от които трима от СД, а 
двама от СДУ.

Функционерите на Социалде
мократическата уния и на Социа
лдемокрация заявиха, че след 
разформиране на съюза двете 
партии ще запазят депутатските 
си мандати. СД на Слободаи 
Орлич в Скупщината на Сърбия 
имаше осем депутатски места, а 
СДУ на Корач- пет. В съюзния 
парламент СДП имаше пет

ОО на ДСС в Сурдулица и частната фирма ”Динчич” спорят за 
помещение

Игри на чужд гръб
* ДС9 и частната фирма "Динчич" се съдят за помещение, което е, както казват в ОО 
на СПС, собственост на социалиститета на Социалдемократическата 

партия Лиляна Несторович каза,
Представители на частната ли договор, в конто се подчерта- В ОО на ДСС не пожелаха да 

фирма Динчич и на Общии- ва, че частната фирма ще плаща коментират проблема 
ския отбор на ДСС в Сурдулица на месец 140 евро за ползване на 
се съдят в тукашния Общински помещението 
съд за помещение с площ 22 ква- пата площ пред сградата, 
дратии метра, а в ОО на СПС

, така че не
Арестуван Миланович успяхме да получим отговор на 

въпроса дали и защо партията, 
„ която претендира всички въпро-
Представители на ОО на си да се решават легално и по 

твърдят, че сградата, респектив- СПС ни дадоха ключ от помеще- законен път, не дава на фирмата 
1,0 п°м«Щениет°. е- тяхна. нието и ние започнахме да го под- да вземе помещението. Мая Ми-

Проблемът започнал да назря- реждаме, но на 9 март трима тич, председател на ОО на ДСС, 
ва на б март, когато Общинският души от ДСС с "демократични”
полТаемпЯПСпГ,„ч°МгЩеНИпТО СрСДСТВа СЧуПИХа бравата на ^явления, докато по въпроса не 

' ' С ДИ~ вратата и сложи*а нов ключ”, се изкажат съдебните органи. На
«Хг №н",бр™'

м намира спорното помещение, в
ОО на СПС казват, че е тяхна.

"Изобщо не трябва да се 
поставя въпросът чия е сградата, 
респективно помещението, поне
же тя е изключително наша” -

и на част от зеле-
Арестуван е Драголюб Миланович, бивш директор на РТС, който 

е осъден на десетгодишен затвор, но не се отзова да издържи 
наказането. Осведомени източници твърдят, че е арестуван и 
съдията, който е пуснал Миланович от предварителния арест. По
сочва се, че това не е основната причина за неговото арестуване, а 
преди всичко съмнението, че е имал връзки с престъпни групировки.

От източници в сръбското правителство
казва, че няма да дава никакви

се узнава, че
журналистът Градиша Катич, арестуван поради връзки с мафиотски 
групировки, се третира като техен член.

Писма на читателите даниетоим* М6ЖД^ Х0Рата> без оглед на националността 
спистН.1иГр0,'П>™11™ ?,извес™0' че Вашето издателство печата

Може 0и “7*" “" “ "Р™

ставетт по-кр^нви и^по-богеттш^аистина публикува',Гвъв вестник'"Братство” НаГРВДа Щ6 * ™Ва’ 46 творбата е м “ КЗК Ще “ реШИ СП°Р^

осве Рс прЬ.фесибнализъ^и^стго^ршст,Одобрите*вестниц^се^описват^и поздравя със съвсем „а ДСС до момента не е известно-
набират и със сърце и душа. Отговорност, защото написаната дума оставя занапред да растете и да хубавеете. В Сурдулица все по-често се чува.
”Бо"тст«?”и зантппеп°ше стапя" ЛеС"° Ю Се ДаВа' Аз вярвам' че Доц- л'р Славолюб Обрадович че двете партии си решават проб-
Братство И занапред ще,се старае да укрепва разбирателството п гр.Ниш леми "през гърбината” на час-

тниците.

и вероизпове-тш
Щ и детското

Визуално по -красиво и 
съдържател но по-богато

В.Б.
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Започна износът на ток от 
Сърбия Гара по 

европейски 

стандарти
вд”“',я„"зТР" ф""'” ™“' »»

•”*“ « “.»■ =4.0,
ще пласира закупената ел. енергия в Гърция, Македония и Ал-
ОЯНИЯ.

До няколко седмици бабушничанипът Драган 
Чирич ще открие и третата си фабрика

(От 1 стр.)

Бизнесменът, който 

говори малко
Председателят на ОС в Димитровград г-н Боян 

Давитков, изтъкна, че и по обема на предвидените 
работи, и по обема на 
най-голямата инвестиция, която досега се реали
зира на територията на общината. "Очакваме града 
да получи международна жп гара по европейски 
стандарти, с което и градът ще има по-хубав изглед. 
С реализацията ма този голям проект очакваме и 
определени финансови ефекти, преди всичко чрез 
ангажирането па строителните фирми от града (за 
което

нията от Ниш до границата ще се премахне 
единствената "черна точка” по трасето на коридор 
№10, която не е електрифицирана. От друга страна, 
гарата в Димитровград ще бъде оборудвана с 
най-съвременна електроника, каквата се използва 
в железниците в Европа, така че от тази гледна 
точка в Европа ще влезем от Димитровград.

Г-н Петър Сердар, директор на предприятието 
за строеж, ремонт и поддържане на жп линии 
"ЗГОБ" от Нови Сад изтъкна, че реконструкцията 
ще включи ремонта на 5 730 м линия и на гарата. 
Всичко това трябва да се реализира при прекъсване 
от 12 часа в денонощието на движението по линията 
(от седем сутринта до 19 вечерта), което е доста 
трудно. Междудържавното споразумение с Р Бъл
гария в това отношение трябва да бъде спазено, 
което означава че самата линия трябва да бъде за
вършена за 45 дни. Гарата ще бъде готова до 120 
дни. Г-н Сердар изтъкна, че за линията ще се из
ползват най-качествени материали, а механиза
цията, с която неговата фирма разполага, е за
падноевропейска и единствена в Сърбия и Черна 
гора. Всичко това гарантира, че предвидените 
работи ще се изпълнят качествено.

След разговорите в специалния вагон, всички 
присъстващи представители на ОС, ЖТП, на гра
нични служби и войската на СЧГ, минаха със 
специало возило трасето на линията до границата, 
откъдето започна реконструкцията.

средствата, това е

третата раб^а щ^^чатоще^^607" НВД 60 Рабо™^и. а в
Тези дни посетихме преуспява

щия бабушнишки бизнесмен и, как 
то казват бабушничаните, най-бо
гатия техен съгражданин - Драган 
Чирич. Чирич винаги 
приема журналисти, но за тях все 
пак
събеседник, защото

би трябвало да се изкажат главните 
строители), и в областа па гостилиичарството, тъй 
като 500-600 работници от страни ще бъдат тук, в 
нашия град. С оглед па факта, че бъдещата гара ще 
бъде както и досега международна и 
работа на много служби, свързани с границата, 
очаквам по време на работите пълна кординация на 
всички служби, включително и войската, за да

радушно

не представлява щедър 
на техните

въпроси често дава кратки отгово
ри, които понякога се състоят от 
една-две думи - "да” или "не”.

Това обаче подсказва за харак
тера на този човек, че той предпо
чита повече да работи, отколкото 
да говори.

- Такъв човек съм. Не обичам 
големите приказки. И не обичам да 
лъжа. Каквото кажа - това е, из
тъква Чирич.

В момента той има две фирми. В 
едната работят 60, а в другата 4 
работници. И в двете се произ
веждат интрументи за каучуковата ределено количество изнася в САЩ 
промишленост. Наскоро до ия- и Франция.
колко седмици, Чирич ще открие Заплатите на работниците в 
още една фабрика. Съоръженията неговите предприятия са "фирмена 
са пристигнали от Южна Корея и в тайна". Всеки работник накрая на 
момента се монтира. Според ду- месеца получава плик с пари, 
мите на Чирич, в нея би трябвало да заплатите им са различни, защото

зависят от конкретните резултати, 
дали от ангажирането им ма работното 

южнокорейският партньор не се е място. И работниците не искат да 
притеснявал от нестабилната поли- говорят за заплатите си. От тяхното 
тическа обстановка в страната ни. настроение все пак може да се

- Не, с тях поддържам от дълго отгатне, че те печелят добре,
време делови връзки, познаваме се 
добре, така че нямаше никакви Драган Чирич дали е заинтересован 
проблеми, отговори той. да вложи средства в Димитровград -

Чирич пласира инструментите ския ГИД и получихме категоричен 
за каучуковата промишленост пре- отрицателен отговор, 
димно на домашния пазар. Оп-

място за

гроителните дейности да се проведатмогат ст
успешно.

От името на Министерството на съобщенията, 
г-н Деян Ласица изтъкна значението на жп линията 
за Сърбия от икономическа гледна точка, тъй като 
с приспособяване на линията за превозване на 
тежки и габаритни товари се очаква пренасочване 
па транспорта на подобни стоки и товари към 
железницата. За тази цел ще се ремонтират и 
разширят и тунелите по трасето от Ниш до 
границата. Това ще има още по-голямо значение, 
след като бъде завършен жп тунелът под Босфора,

А.Т.след което се очаква значително увеличение па же
лезопътния транспорт. С елекртификация на ли-

работят 30 работници.
Попитахме бизнесмена

И нелоялната конкуренция създава проблеми на най-стария 
бабушнишки завод_____________________________

Накрая на разговора попитахме

Съсипват го оцет менте и фолио
Химическата фабрика "Лу- 

жница” в Бабушница, която ня
кога беше стожер на стопанско
то развитие на този град и 
общината като цяло, сега е едно 
от бабушнишки предприятия с 
най-много проблеми. Поради 
дългогодишните икономически 
санкции срещу пашата страна 
фабриката прекъсна търгов
ските си връзки с партньори от 
чужбина. На пазарите в Западна 
Европа междувременно си заво
юваха място други фирми от 
Средна и Източна Европа.

В предприятието от дълго

Б.Д.

В Сурдулишка община се увеличава броят на безработните

Работа чакат около 

три хиляди души
В Сурдулишка община се увели- инжинери, 15 възпитателки на деца 

броят на безработните, но за- от предучилищна възраст, 14 учи- 
тели по класово обучение, 13 ико- 

8 юристи. Сред безработ-
чава
сега не съществуват решения за ре
шаването па този проблем. Според номисти, _ 
списъците на тукашната служба на ните средношколци има най-много 
Трудовата борса, в края па мина- електротехници- 215, гимназисти - 
лата година работа са търсили 3280 150, селскостопански техници -155,
пуши Сред тях са и 410 лица па машинни техници- 120, химически 
временна работа, така че действи- техници - 50, лесничеи- 46, иконо- 
телният брой на безработните е мически техници - 53, медицински
2870, Данните обаче показват, че в сестри-25...
сравнение с по-мииалата година Узнаваме, че около 1900 безра- 
сега този брой е по-голям със 170 ботни осъществяват посредством

, 1 борсата право на здравна защита, а
1 около 200 души получават парични

време твърдят, че па домашния
пазар е налице нелоялна копку- оцет се продава па гражданите! - обърнат внимание, 
ренция. Така например тук от казва Мнтич. ната конкуренция
години се произвежда и се пла- Найлоновото фолио е още машните фирми. Според думите му. 
спра па пазара разредена оцетна един продукт, който "Лужница” тя особено се отразява на производ- 
киселина, което е забранено с произвежда, по напоследък той ството в заводите в малките градо- 
копкретпи законнови разпорел- трудно се продава па домашния ве, каквато е и Бабушница.

Директорът се опасява, че про-

понеже нелоял- 
съсипва до-

пазар. Причината за това е
Ние осъждаме това от проста: вносът на това изделие е цесът на приватизацията ще повли- 

дълго време, медиите също ин- неконтролиран, а чуждестран- яе върху преместването на капита- 
формираха, по компетените ното фолио е по-евтино от до- лите в големите градове. Ако не се 
държавни инспекции продъл- машното. предприемат конкретни мерки ще
жават да не се отзовават, из- - Внася се найлоново фолио се стигне до това промишлените 
тъква пред "Братство" дирек-го- от различни страни, така че фабрики в малките населени места 
рът на "Лужница” Драгомир нашето фолио излиза по-скъпо да започнат да изчезват една след 
Митич и допълва, че някои ин- на пазара. Понеже "Лужница” е друга" казва Митич, като подчерта- 
спектори дори са идвали при не- регистрирана и като фирма, ва, че все още не се насрочва аук- 
го да го питат защо не е съоб- която се занимава нетърговска цион за продажба на Лужница ,ко- 
щил това първо на тях, а след дейност, пее изключено и пие да ято според неговите думи струва 
това на журналистите!” - Като започнем да внасяме фолио, към 1,5 милиона евро. 

проблем да влязат в казва Митич.

би.
тел^шужбата на Трудоюта борса добавки, сред които и поради това, 
в общината казва, че най-много че са станали излишни във фирмите 

безработните са неквалифи-

=ш,иИ като утстпшва.^иГброят дина ще продължат да организират 
им възлиза на 1600 души. След тях семинари с безработните, преди им възлиза на м/ всичко с висшистите и полувисши-

им оказват

си.сред В сужбата казват, че и тази го-

-ите, на, които ще 
съдите на борсата са и имената на помощ активно да си търсят р 
86 души с полувисше и на 35 с бота". Никой обаче не предполага 
виеше образование. Дали и колко души в общината ще

Сред висшистите търсят работа получат работа и к0^к° 
петима юристи, четирима машинни чнат собствен биз,‘ес- " 
инжинери, -грима селскостопански да се предполага дали и колко хора 
инжинери, трима учители, по двама ще останат без работа, 
икономисти, машинни и строителни 
инжинери... С полувисше образова
ние и без работа са 18 машинни

че ли е 
магазините и да се уверят какъв Б.Д.Той е на мнение, че държав

ните органи занапред трябва даВ.Б.



Тапри/ГЗООЗ
” Нишавска долина” от Пирот се стреми да 
увеличи броя на кооператорите си в 
Димитровградско____________________

Местното 
самоуправление в 
Димитровград тези дни 
изпълни искането на 
димитровградски 
търговци ________ Изкупуването на реколтата 

е гарантираноСерги 

легали ператорите си в Димитровградска община, и да съживи производст- 
лото па тютюн в общината.

Според информация от тази фирма, кооператорите предварително 
ще получат семена и други селскостопански материали като кредит. 
Що се отнася до изкупуването па тютюна, Нишавска долина обе
щава че цялата реколта ще бъде изкупена и в това отношение няма да 
има проблеми, както миналата и тази година, когато недоволни тют
юнопроизводители от Пиротско няколко дни блокираха магистра
лния път. В началото иа тази седмица "Нишавска долина изплати па 
тютюнопроизводителите от Димитровградско сумите, които им дъл- 
жеше за миналогодишната реколта.

От "Нишавска долина” осведомяват, че с новия Закон за тютюна са 
увеличени премиите за тютюнопроизводителите и призовават заин
тересованите да им се обадят. Б. Д.

(освен хранителните),тилници
продукти на старите и художе
ствени занаяти, както и продукти
от домашното ръкоделие.

Търговците са дължни да сло
жат па видно място на сергиите 
или другите обекти фирмата иа 

(работилницата), както

Съобразявайки се с искането 
на дребните частни търговци от 
местния пазар в Димитровград, 
Общинската скупщина прие тези 
дни решение, с което се регулира 
продажбата на стоки на пазара.

Според това решение частните 
търговци ще трябва занапред да 
сключват договор с местното са
моуправление за взимане под 
наем или да имат разрешително 
за ползваме на място па пазара. 
Продажбата на стоки може да се 
провежда и на други обществени 
места в града, ако ИО на ОС в 
Димитровград позволи това.

Със сключването на договора 
дребните търговци всъщност ще 
формират търговски магазин за 
продажба на стоки на дребно или 
пък малка работилница за оказ

ване услуги па гражданите. Става 
дума за своеобразни фирми па от
крито (сергии, движими колички 
и др...), а не за помещения, в които 
стоките да се съхраняват. А сто
ките, които могат да се продават в 
тези магазини на открито, са: те
кстилна и конфекционна продук
ция, обувки, кожи, каучукови и 
пластмасови изделия (само кра
йните, предназначени за непосре
дствено ползване), изделия от ке
рамика, сътъкло и порцелан, кни
ги н канцеларски материали, ме
тални изделия и различни елект
роуреди, независимо дали имат 
гаранционна карта, техническо 
упътване и списък на съответни
те сервизи, продукти, които се из
работват в занаятчийските рабо-

магазипа 
и ценоразпис, на всички продук
ти, който предлагат иа купува
чите. В договора за ползване под 
наем на място в пазара, се виеся 
информация за седалището на 
магазина (работилицата), евиден- 
ционно-иомсрския брой, както и 
други белези па обекта за прода
жба на стоки, т.е. за извършване

В босилеградския Здравен дом

Превантивни 

мерки срещу САРС
на услуги.

Контрол как се прилага общи
нското решение за продажба на 
стоки иа дребно открито, ще вър
ши пазарната инспекция.

Тези дни в босилеградския Здравен дом са получени дописки от 
Министерството за здравеопазване на Сърбия и съответната ко
мисия към Здравния център от Враня, в които са посочени мерки в 
случай, че се появят заразени с тежкия акутен синдром на диха
телните органи - САРС.

Миряна Цветанова, директор на Здравния дом, каза, че в нашата 
община със сигурност няма индикации за наличието този смърто
носен вирус. Тя подчерта, че здравното ведомство се прилагат всички 
превантивни мерки. Редовно се дезинфицират помещенията в сг
радата, на персонала са дадени маски за лице, а персоналът в ста
ционара има и ръкавици и шапки.

Цветанова добави, че в Завода за здравна защита във Враня пос
тоянно има открит телефон, на който е задължително да се обадят в 
случай, че се е появил някой заболял от вируса САРС. Също така 
Здравния дом и в амбуланторииете в селата са приспособени отделни 
помещения, в които в начало ще се поместват пациентите, за които се 
предполага, че са заболелите от тази болест..

Б.Д.

Заседание на УС на Сдружението на 
пенсионерите в Босилеград_______

Сдружението на 
пенсионерите от 
Босилеград предложи 
председателя си Гоне П. 
Григоров за електор на 
електорската скупщина и 
избор на национален 
съвет на нашето 
малцинство.

Пенсионерите 

искат клубове
Членовете на Управителния така, че да има и кафе, и чай и др. 

съвет на общинското Сдружение Основни изпълнители иа всички 
на пенсионерите в Босилеград дейности трябва да бъдат пред- 
обсъди информацията за актив- седателят, секретарят, касиерът 
ността, състоянието и ролята на иа сдружението, както и скупщи- 
местиите организации на пеисио- пата на пенсионерите. Членовете 
перите и на органите, комисиите на УС настояват да се обърне 
и телата на сдружението. В об- особено внимание- на бойните, 
щината има 6 МО: Босилеград, стари и немощни хора и ца пен- 
Горна Лисина, Горна Любата, До- . сионерите с по-ниски доходи. Ще 
лно Тлъмино, Долна Любата и се формират и комисии и секции, 
Райчиловци, в които членуват които ще работят и взаимно ще 
около 2000 пенсионерите. Те нас- си помагат с остиали организа- 
тояват всяка да има помещения, ции. 
да се оборудва с мебели, радио - и 
ТВ - апарати, шахматни дъски, рите предложиха Елекроразпре- 
всстиици и списания, а по възмо- деление от Лесковац да проверя- 
жност тези клубове да работят ва и да изисква плащането на

използвания ток месечно, вместо 
на три месеца, а споразуменията 
за изплащане на досегашния дълг 
с пенсионерите да се подписват в 
местните общности.

За да подобри работата на сд
ружението, Управителният съвет 
избра следните комисии:

Комисия за социални въпроси 
в състав Радомир Йойич, Захари 
Сотиров и Стоичко Ангелов, 

Комисия за правозащитна по
мощ в състав Ранко Каранфилов, 
Васил Станчев и Иван Раденков и 

Комисия за обществен станда
рт, в която са включени Драган 
Тодоров, Винко Богословов и Не
йко Иванов.

/ П.Л.Р.

ОО на ЧК в Димитровград "изчезна” от 
тазгодишния бюджет на ОС_____

Нуждите се увеличават, 

финансите пресъхват
Представителите на пенсионе-

;уП0РаАИ липса на пари престана да работи и народната

Процесът на транзиция, в ст- кръст иа Сърбия. Не знаем още 
раната ни носи със себе си и мно- дали републиканската червено
то трудности. В почти всички кръстска организация ще финан- 
сфери на живота и труда се из- сира нашите материални разхо- 
вършват промени. Те не подми
наха и червенокръстките органи- ват в ОО на ЧК в Димитровград, 
зации. Както и в други общини в - Искрено се надяваме, казват те, 
страната, така и тукашната Об- че след 124 години няма да спре 
щинска организация на Червения дейността на тази хуманитарна 
кръст вече няма да се финансира организация в нашия град. 
непосредствено от общинския 
бюджет. Това бе причината пора
ди която на неотдавнашната се
сия на

Димитровград За секретар на Управителния 
съвет е избран Владимир М. Сто
именов.

Пенсионерите ще разпределят 
членския си внос така: 10 процен
та на касиерите, 10% на Ок
ръжния съвет, 40% иа МО и 40% 
на Сдружението.

иналия уикенд приключи пролетният семининар за значението за Освен членския внос сдруже- 
органичното селскостопанско производство, който беше организиран нието ще получи 20 000 динара от 
от местната неправителствена организация "Натура балкапика”. Общинската скупщина, 10 000 от 

1ред 20-ина димитровградчани, сред които бяха и членове на Съюза на пенсионерите на Съц- 
ъвета за устойчиво развитие на селата към ОС в Димитровград, бия, а разчита и на спонсори 

лекции за органичното селскостопанство изнесоха Слободан Мило- За отбелязване е и това че клу-
шевич, еколог, и Браиислав Милич, ветеринарен лекар. бът на Сдружението

Семинарът е част от проекта, чиято крайна цел е формиране на перите получил телефон купени 
Югоизточна^Стфбия. “ “ В ДиМИТРов^Дско и в региона иа са телевизор и прахосмукачка"

От "Натура балкапика” оповестиха, че ще продължат да органи- л^^йя^упТн^сТиечкГзГотои- 
зират семинари в Димитровград. Организацията се стреми да започне ление. 
да издава бюлетин, в който ще бъдат публикувани лекциите, изнасяни 
па тези семинари.

"Натура балканика" ще 
продължи да организира 
семинари

ди, както и заплатите ни, изтък-

От служителите на тази орга
низация научихме, че през после- 
дните години броят на димитров

че в Димитровград пред- градчаните, които се обръщат за 
ставителите на тукашната ЧК не хуманитарна помощ, се увелича- 
предоставиха програма за работа ва драстично. Организацията 
иа организацията за тази година, обаче едва ли може да им помог- 

е казаха, че не знаят дали въоб- не. Откачалото на този месец бе- 
ще ще бъдат в състояние да реа- дните димитровградчани останз- 
лизират програмата. ха без още една помощ. Поради

До момента още не сме тешката финансова обстановка 
получили официален документ, с престана да работи народната 
които да бъде потвърдено, че кухня 
ОО на ЧК “ '
бъде в

на пенсио-

Владимир М. СтоименовБ.Д. Димитровград ще 
на Червения

в
Б.Д-състава



Култура - Просвета
_____ Ч април 2бШ 7

Из новата стратегия за 
реформираното училище

ш ш В босилеградския филиал на КИЦ 
„Цариброд”____________________

ж
Качествено 

образование 

за всички
Представление за деца 
„Ледена приказка"т‘I \ ;

Театърът “Орфей” от Смолян, но представление и в детската гра- 
Република България, със съдейс- дина. Когато попитали директорка- 
твието на асоциация “Сириус”, ми- та на детската градина Любинка 
палата седмица представи в салона Глигорова, тя заявила по телефона 
на КИЦ за най-малките зрители на служител на КИЦ, че предста- 
авторския спектакъл “Ледена при- влението не може да се проведе, за- 
казка”. Постановчик на представ- щото за такова нещо било необхо- 
лението е Анета Танева, а ролите димо разрешение от общинска ко- 
изпълниха студенти от четвърти мисия. Нашата грешка бе, продъл- 
курс, членове на Учебния куклен жи Николов, че не подадохме нав- 
театър “Кръстьо Сарафов”от Со- реме писмено искане за разреше- 
фия.

;Г

г•Просветният министър Гашо Кнежевич 
оповести, че ученето ще се върне в 
училищата, което подразбира, че учениците 
ще имат по-малко домашна работа

С лозунга Качествено образование за всички” 
просветният министър Гашо Кнежевич 
помощници промоцираха измененията

ние.и неговите Във вързка със случилото се 
на КИЦ до последно място бяха Глигорова каза, че общинската Ко- 
възхитени от куклите и от играта мисия за крайгранично сътрудни
ца младите изпълнители в ”Леде- чество не е имала време да проведе 
пата приказка” . Членовете на теа- заседание и да разреши провежда- 
търа раздадоха на децата куклички, нето на представлението, 
балони, моливи, боички и други по-

Децата, които изпълниха салона
и ново

въведенията в основното и средно образование, 
ито ще започнат през септември и ще продължат 
през следващите няколко години.

Кнежевич каза, че нашите
неефикасни. Техните програми са застарели, 

в тях няма достатъчно пространство за такива съв-

.........
■■■ •ко-

училища сега са те- От Николов узнахме, че на ГПП 
"Рибарци” не е било разрешено на

минари би трябвало да минат около 30 на сто от 
преподавателите в гимназиите и средните профе
сионални училища. По време на учебната 2003/2004 
година в около 25 на сто от училищата ще се наб
людава как се реализира новата програма. В случай 
че се наложи, ще се извършват промени. Дотогава 
ще приключи и подготовката на програмата за вто
ри и трети клас, както и обучението на учителите за 
работа в първи, втори и трети клас, а и на още 30 на 
сто от учителите в средните училища.

Образованието в основното училище ще трае 
девет години, а от началото на учебната 2007/2008 
година ще започне тригодишното средно образо
вание. Медицинските училища обаче ще си останат 
четиригодишни. Първият випуск абитуриенти сре
дните училища по новата програма ще завършат 
през 2010 година, когато ще се включат в рефор
мирания университет.

Според думите на министъра, подсигурени са и 
необходимите пари за успешно провеждане на ре
формата.

жки и даръци.
Председателят на Програмния театралната група да внесе около 

съвет на КИЦ Иван Николов заяви, 20 кукли и книжки, предназначени 
че театралната група от България е за подаръци за децата в Босиле- 
помолила тукашния КИЦ да съде- град. 
йства при организиране на театрал-

ременни съдържания като екология, информатика, 
здравно възпитание, образование за човешките 
права, за медийно ограмотяване... Обучението в тях 
е остаряло, защото освен това учителят, а не уче
никът, е централната фигура в класа. Новата прог
рама би трябвало да улесни обучението, а знанията 
да могат да се прилагат в живота. Сега всички 
програми ще бъдат флексибилни и ще бъдат съоб
разени с възрастта на учениците.

Просветният министър оповести, че учителите 
занапред ще дават по-малко домашни упражнеия на 
учениците. Затова е предвидено учениците да 
бъдат повече време в училището и това ще започне 
от ноември.

Особейо внимание ще се обърне на професио
налната подготовка на учителите. Около 7400 учи
тели би трябвало да се подготвят за работа по но
вата програма в първи клас, а през съответни се-

П.Л.Р.

Гимназисти от Босилеград на ученически 
състезания

Ирена ще участва на 
републиканско съревнование

Ирена Вучкович, ученичка в - преподавател по руски език в гим- 
четвърти клас на босилеградската назията. 
гимназия, ще участва на 19 този 
месец в републиканско състезание ров 
по руски език в Панчево. Тя спе- иай-престижни 
чели първо място на окръжното ръжии, републикански и съюзни 
състезание, което се състоя на 29 състезания, а негови ученици са 
март във Враня. Ирена отбеляза из- участвали и на световни олимпиади 
ключителен резултат, тъй като за- по руски език. В гимназията се на- 
воюва 71 от общо 80 точки. Рамо до дяват, че Ирена ще продължи тра- 
рамо с победителката беше и вто- дицията. 
рият представител от босилеград
ската гимназия, съученикът й, То- проведе и окръжно 
шко Василов, който със 70 точки английски език за ученици от сред- 
спечели второто място. ните училища, на което взе участие

"Много съм доволен от пости- Джурджица Димитрова, ученичка 
четвърти клас на гимназията в Бо-

Години наред Станислав Тодо- 
печели със свои ученици 

отличия от ок-

Театрално 
представление в 
Босилеград

Дукатчани се готвят 
да ремонтрират 
черквата си________

известни поправки и въвшат
вътрешната й част.

Според груби преценки, за це
лта са необходими около 500 хи
ляди динара. Миналата година ду
катчани почистиха дворното мя
сто около черквата и подеха ак
ция за събиране на пари. Досега 
подсигуриха около 90 000 динара, 
от които 1000 евро даде съселя
нинът им Никола Стоянчов, ко
йто е на временна работа в Бел
гия. Набавени са керемидите, но 
трябват пари за останалия мате-

На 29 март, също във Враня, се 
състезание по

„Семе” на 
сурдулишкия 
театър 
„Бария”

Разчитат на 

децата си и 

на донори

в
женията на Ирена и Тошко, които 
оправдаха очакванията ми”, каза за силеград. 
нашия вестник Станислав Тодоров П.Л.Р.

В основното училище в Босилеград
Състезания по 
химия, 
история и 
география

На състезанието по история, в 
което участваха 7 ученика от шести 
и седми клас, първо място при 
шестокласниците спечели Деян Си
меонов, докато при седмокласници
те най-добър резултат постигна На
таша Стойнева.

Забележителни са резултати и 
на състезателите, участвали в об
щинското състезание по геогра
фия, на което се включиха 12 уче
ника от седми и осми клас. 
Най-убедителна сред седмокласни
ците бе Ивана Миланова, която спе
чели 91 точки, а на първо място 
между осмокласниците, се класира 
Павлица Андонова, която завоюва 
74 точки.

Дукатчани приеха инициатива
та на ръководството на своята 
местна общност да ремонтират

селото си и се очаква риал.

На 2 април в Босилеград гостува 
сурдул ишкият театър “Бария” с ко
медията “Семе” от Сърболюб Ари- 
тонович. Постановката е дебютан- 
тско дело на режисьора Зоран Пан- 
тел и ч - Панта.

Главните роли са поверени на 
Десимир Тасич, Мария Стояпович, 
Зоран Паителич, Миодраг Марко- 
вич и Найдан Стояпович.

Понеже гостуването на театрал
ни групи в Босилеград представля
ва рядкост, представлението на сур
дулишкия театър предизвика го
лям интерес сред босилеградчани.

П.Л.Р.

черквата в
до края на годината този памет
ник ма вярата и културата да бъде 
спасен от пропадане. Черквата е лна подкрепа ще им окажат изсе- 
посгроена през 1934 година, гла- лилите им се съселяни и децата 

майстор бил някой си Пейча им, които сега живеят в Босилег- 
рад, Враня, Лесковац, Ниш, Кра- 
лево, Обреновац, Белград... В то
ва отношение разчитат и на до-

Хората в селото се надяват, че 
в тази благородна акция материа-

Със съревнованията по химия, 
история и география, които се про
ведоха на 29 март, приключиха таз
годишните общински състезания в 
основното училище “Георги Димит
ров” в Босилеград.

Най-добри резултати по химия 
отбелязаха Александър Христов от 
седми и Ана Ангелова от осми клас, 
конто спечелиха 71, респективно 64 
точки ог общо 100.

вей
от Горна Любата, но времето за
почна да й се заканва и да я уни
щожава. Затова се налага спешно 
да се подмени покривът и се ре
монтира фасадата, като се извър-

нори.
В.Пиков

П.Л.Р.щето. Той подчерта, че библиоте
ката провежда тази акция вече вто
ра година и изрази надежда, че тя 
ще стане традиционна.

Сред наградените са десетина 
ученика от босилеградското Основ
но училище и Гимназията, безрабо
тните Перица Пенев, Ана Костова 
и Йелена Стоименова, както и 
пенсионерите Милан Стоев и 
Петър Дончев от Белу г.

В Софийската Народна библиотека
„Христо Ботев - в 
Босилеград _____

градска
художествена
галерия

Ценен подарък за
Димитровградската
гимназияНай-редовни 

те читателиИзложба 

на гравюри наградени с
Известният димитровградски ху

дожник Младей Йотов, който жи
вее и твори в Кладово, тези дни по
дари на димитровградската гимна
зия маслен портрет - "Майка ми”. 
Това е осмото платно, която спо
менатият художник е дарил на Ди
митровградската гимназия с поже
лание фондът на художествената 
галерия на това ведомство да се уве
личи .

П.Л.Р.
' ; КНИГИНа 2 април вечерта в 

Софийската градска
художествена галерия беше ; Босилеградската библиотека те- 
открита изложба от гравюри на ^ подари по една книга на пай - 
Христифор Жефарович, Захари ред0виите си читатели. 
ОрфелиниВелкоМихайлович. : • . д зависимост от възрастта и ип-

Организатори па проявата са ; еся [|а самите читатели, ги наг- 
Софийската градска палихме с книги от различни жан-
художестисна галерия, ; * . тучт литература, белетри-
ФоЯДация Елена и Иван ; егнка поезия, детска литература,
Дуйчеяи” и посолството на у.,сбиа литература и пр„ заяви Асен
Сърбия и Черна гора в София. Михайлов, директор на читали-

На 9 април т.г. двете училища 
и Народната библиотека в Ди
митровград организират състе
зание на рецитатори,което ще се 
проведе от 18 часа в гимназията. 
Победителите в трите категории 
(четирима иървокласирали се) 
ще се състезават на окръжното 
състезание на рецитаторите в 
Бабу шпица.

конкурса, организиращ от Черве
ния кръст.

Интересно е, че внучката па брат От името на, колектива на гам- 
му Кирил, Ивана Владимирова, в назията директорът Милисав Нн- 
момеита студентка в Юридическия колов изказва голямата си благо- 
факултет в Ниш, миналата година дариост към художника с пожела- 
спсчели втора награда за рисунка па ние за творческо дълголетие.

А.Т.



' "Тапрйл‘2С938 Ечн*НгСгг**&
В Деня на театъра

"одежда” иа жем, че тази задача е изпълнена 
пълноценно.

По мнението на нишкия поет 
Горан Стаиковнч, и предстоящия 
период ”Мост” трябва да използ- 

много повече символиката иа 
Списанието трябва да

11От представянето на новата 
нашето литературно списание Театър в театъра на 

димитровградска сценаЗапочна освобождаване на "Мост'1 
от оковите на миналото

ва
Танкред Дорсът е роден на 12 «е 

кември 1925 година в Оберат,. 
(Тюрингия). В Бамберг и МюихеЦ 
следва немска филология, истор^ 
на изкуството и драматургия. Ско*. 
позитора Уилхем Килаер основават 
марионетен театър, воден от стуДе. 
нти, за който пише и първите сите. 
кстове.: ;

Неговите многобройни пиеси се 
играят из цяла Германия и Европа 
Танкред Дорсът е превеждал и ада! 
птирал за театъра многобройни пи- 
еси на Дидро, Молиер и Ож Кейсц, 
Неговите творби са награждавани с 
много
най-значимите са наградата на Гер. 
хард Хаупман (1964), наградата от 
Флоренция (1970), наградата ”Мц. 
лхайм” за авторство на драми 
(1989), наградата ’ ЕТА ХОФМАН” 
(1996), наградата ”Макс ФринГ ца 
град Цюрих (1998) и др. Танкред Д0. 
рсът живее и работи в Мюнхен.

нште усилия, правени напразно... 
Вярвам, че театърът ще умее по
стоянно да се храни с живот, докато 
Хората имат нужда да покажат 
едни на други какво са, какво не са и 
какво би трябвало да са. Да, нека да 
живее театърът! Театърът е едно 
от големите открития на човечест
вото, голямо колкото откритието 
на колелото, колкото укротяването 
на огъня.”

Димитровградските посетители 
на театъра имаха възможност да 
видят сценичната драматизация 
'Театър в театъра”, подготвена по 
текст на Елизабета Георгиева и 
изиграна от младите артисти, глав
но ученици от гимназията. В пие
сата става дума за това какво се 
случва по време на подготовките т 
едно театрално представление, т.е. 
за това, което съпътства един та
къв процес зад кулисите - какво 
правят режисьорите, артистите, 
сценаристите и всички останали, 
които имат връзка с театъра. Де
йствието на тази пиеса имаше и ло
кален характер, на някои места 
текстът беше на местния диалект, 
което бе посрещнато от публиката 
със задоволство. Младите артисти 
се опитаха да подарят на своите 
съграждани в Деня на театъра 
нещо ново и по-различно, а пот
върждение, че са успели да пости
гнат това, бяха честите аплодисме
нти, с които бяха награждавани.

Пиесата "Театър в театъра” бе
ше гледана от около 300 зрители, 
сред които бяха сегашните и няко
гашните членове на театъра "Хри
сто Ботев”.

Световният ден на театъра съ
ществува от 1961 година и е избран 
за такъв от Международния теат- 

а всички нациопал-

името си. 
бъде истински мост между лите
ратурното творчество на българ
ското малцинство и сръбската 
литература, между литературите 
па сръбския и българския народ, 
мост между култури 
Именно тази роля на списанието

ралеи институт,
центрове на този институт, как- 

международната театрална об
щност, го честват всяка година на 
27 март.

По този повод се организират 
многобройни културни прояви, иа 
които се чете традиционното пос- 

което се написва по покана 
Международния театрален ин

ститут от световноизвестна театра- 
личност. Този път честта да на- 

посланието се падна на гер- 
писател Тан

ци
то и*Новото графическо оформление на списанието напълно 

отразява духа на промените в неговата концепция, беше 
изтъкнато на пресконференцията в нашето издателство

Книжка 174 на "Мост” с на
чало на освобождаването па на
шето списание за литература, из
куство, наука и обществени въп
роси от идеологическите, поли
тическите и други окови на ми
налото, изтъкна проф. д-р Марин 
Младенов па пресконференцията 
в Издателството, на която бяха 
представени промените в концеп
цията и новото графическо офор
мление иа списанието. В подк
репа иа оценката си той между 
другото посочи своята драма

и епохи.

лаиие,
на
лпа 
пише
майския драматичен 
кред Дорсът. Пред димитровград
ските любители на театъра посла- 

бе прочетено от Елизабета 
Георгиева, а в него между другото 
се казва:

"Две хиляди години театърът бе 
огладало иа света и разгадаваше 
положението на хората в него. Тра
гедията, а много често и комедията, 
представяха живота като даден от 
съдбата. Човекът е несъвършен, 
прави фатални грешки, съпроти
влява се иа обстоятелствата, които 
го последват, обича властта, слаб е. 
Готов е да излъже и е наивен, до
волен е в незнанието си и е забра
вил Бога... Обаче бъдещето ни не е 
известно. Мисля, че всеки от нас би 
трябвало да вложи цялата си енер
гия, за да може да отбрани от това 
неизвестно бъдеще нашето грозно, 
красиво и несъвършено настояще, 
нашите ирационални сънища и на-

отнагради, които

нието

На пресконференцията, 
на която за съжаление С нов дух в нови дрехи: Момент от промоцията на Мост
присъстваха само трима 
журналисти от нишките 
медии,беше оповестено

ме мотивира да се ангажирам в 
работата иа редакцията, каза 
Станкович и добави, че в рамките 
на по-нататъшния си ангажимент 
ще настоява за доближаването на 
"Мост” до всички среди.

Марин Младенов, който е ре
дактирал списанието от осиова-

издаването на специална ването му до чехословашките
книжка на "Мост" през 
май. Книжката ще бъде 
посветена на българския дакция 
и сръбския ПЕН.
Материалите за 
българския ПЕН ще 
подготви Георги 
Константинов, а за 
сръбския - Михайло 
Пантич.

събития, изказа надеждата си, че
предстоящия период новата ре- 

на "Мост” ще прояви 
по-голяма смелост по въпроса за 
темите табу от нашето минало, 
като при това допринася тези те- 

третира
политизации и "взаимни ухапва
ния”.

в

К. Г.

т без излишни Юбилей на 
Народния 
музей в Ниш

ми да се

Новата "одежда” на "Мост” 
напълно отразява духа на проме
ните в програмната му концеп- 

"Илинден 1951”, която е публи- ция, оцени нишкият писател Са- 
кувана в най-новата книжка иа ша Хаджи Танчич. Той похвали 
"Мост”. Става дума за произве- редакцията за стремежа й към 
депне, което за първи път в мал- "оспособяваие” на списанието да 
ципетвената пи литература "про- следи динамиката на новите тен- 
говаря” за голготата на българи- денции в литературата, публицп- 
тс в Сърбия в периода след обиа- етиката и пр. За постигането на 
родването иа прословутата Резо- тази цел е необходимо да се пол- 
люция на Информбюро. В дра- зват предимствата на съвремен- 
мага обаче няма реваншизъм, ните комуникации, пред 
напомни Младенов, а "всичко е на Интернет. "Мост” трябва да 
издигнато до нивото на една бъде "място”, на което ще се 
голяма метафора, съответстваща "събират” творци от всички по
па размерите на трагедията, коя
то сполетя 
шите хора”.

Тази година Народният музей в 
Ниш чества своята 70-годншнина. В 
редица изследователски планове и 
проекти на музея досега е била вкл
ючвана и територията на Царибро- 
дско, поради което юбилеят има 
значение и за културното и про
светното дело на българското мал
цинство в Сърбия и Черна гора.

Като илюстрация ви представя
ме снимката на група изследовате
ли от Нишкия музей при обикол
ката им иа петърлашката пещера 
Попова печ, направена през ноемв
ри 1977 година. Целта иа посеще
нието на нишкия екипаж, пред
вождани от тогавашния директор 
Воислав Девич, историк по изкуст
вото. и Слободан Дърча, археолог, 
е била да узнаят дали в петърла-

и всичко

Изследователите от Ниш в Попова 
печ
шкия пещерен комплекс има следи 
от праисторическа -цивилизация 
(рисунки, артефакти1, оръдия на 
труда и пр.).

коления, и аз съм уверен, че през 
нашите краища и па- 2005 година, когато трябва да че

стваме 40-годишмината иа списа
нието, ще можем с гордост да ка-

С. К. Д. Христова

Вместо коментар
:1Гее”М“™:,ЯЦеП1"РЗаКУЛТУГ'МеТОбе- Р”катУР»- да се превърне в тради- актьор,. Ицо Попов бе завещал някаква
ше известен карикатурист, добър живопи- ция. За такива прояви не трябват кой знае банкова книжка от която трябвало да се
старияВЦариброд°НОГРаФИЯТа °рисуики 33 какви средства. Биха се давали сравнител- теглят пари като награда за места»

Петко пък беше изта „пат "° СКР°М"И Пар?ч,ш ,,агРади на авторите самодейни актьори за постиженията им а»детко пък беше изтъкнат писател, на пяколкото наи-добри карикатури. Като
Най-добрият, който имаше този град. На награда би могло да им

Говореше ми 

един човек театралната сцена.
меи хора са ми разказвали колко много статуетка „а легендарния“^ нГ Ме™ тя ^Гна^Гто^и "лкаГГ ?С 
Детко е бил уважавай в Сараево, където е Петров - Бай Онзи. Изложбата би била Гайдаров, 
живял и работил. еДин голям плюс за града, който би тачил с

Седях тези дни в редакцията на "Брат
ство” в Димитровград и си мислех какво да 
напиша за културната страница. В редак
цията влезе един възрастен човек, мой съг
ражданин.

- Какво работиш?, попита ме той.
- В момента нищо, отвърнах и след това 

започнах да споделям желанието си да на
пиша статия за местни културни събития, 
но ми липсват идеи.

- Може би ти липсват идеи, но липсват, 
приятелю, и културни прояви тук, каза ми 
този човек, а след това започна един про
дължителен монолог, в който аз се вслу
шах, а след това го и записах.

- Навремето - започна той - предлагах 
да се изработят бюстове па Методи Пет
ров и Детко Петров, които да се поставят

Ах, а дали си спомня някой в този град за
Навремето предлагах Градската гале- иея споме™те за световноизвестния кари- световноизвестния кинорежисьор Злата» 

рия да носи името па Мето Петров, или катУРист Мето Петров. Тя би била голям Дудов?
пък да се нарича Братя Петрови-в чест на длюс и за димитровградчаиите, които раз- Защо, бре, така работиме' На култур- 
Мето и неговия брат Иван, който също 6ират и обичат карикатурата, за местните ните ведомства в другите среди им яа»ат 
беше чудесен художник. карикатуристи, които не са малко... „мена „а изтъкнати местни

И аз, и други хора едно време настоя- Навремето предлагах оркестърът към дейци. Виж Пирот например! 
вахме димитроврадската Народна библио- Димитровградската гимназия да получи Само какъв неблагодарен народ см» 
тека да получи името на Детко Петров. "а изтъкнатия местен музикант ние, димитровградчаиите! Странен нароД
™'е°Гп^Ра ТСХа ИДСЯТа ° въод,ГеВЛе' ТогавашнитеРги °Т ^ “ СТаНа НИЩО' СМе Ние!- каза човекът и видимо изнерве» ние. Сред тях бяха и някогашните общин- могавашиите силни на деня в тукашния си отиде

отци”. "Само е въпрос на време, само е комитет" не се съгласиха. А сега, ако оти- А аз останах още 5 минути Размислях*1
ряхате “а ВРеМС'"! ’ ИеПрекъснато повта- д® та отговоТ ВЯРН° ЛИ 6 Т°Ва’НЯМЗ ШЗИС ТОВа’което каза този възрастен мой съгр»' 
Р Л ”а ™ отговорят положително. Но вече жданин. И стигнах до същия извод: стр*~г; ~ -  ..—-г
организира международна изложба от ка- А спомням У

култур»11

ски

„ си и това, че един от
наи-добрите димитровградски самодейни Б. Димитр0”
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Андрей Славов Тошев (1867-1944)

Пионер в изучаването на Босилеградоко
В нау шите кръгове се смята, ва, че Захариев е пропуснал да 

че прочутият труд на Йордан За- спомене с какво и Тошев е дал лУчава в родния си град, гимна- 
хариев Кюстендилско краище” немалък принос чрез своя труд зиалн0 - в Одрин, а виеше, есте- 
е първенец между географските към опознаването на физикогео- ствепи науки - в Женева и Бр- 
(поселищните) изучавания на Бо- графското описание на Босилег- юксел (1891). Воден от патриоти- 
сплеградско. Публикуван е 1918 г. радския край и че тъкмо тези за- чни и родолюбиви чувства, през 
в книга XXXII на "Сборник за на- писки могат да се считат за първа 1888 г- Тошев прекъсва за две 
родни умотворения и народопис”, по-подробна география на обла- Г0ДИ,1И следването си и става 
БАН, София, В предговора За
хариев твърди, че до 1880 г. тази

учител в българската гимназия 
”Св. св. Кирил и Методий” в Со-

стта.
Андрей Славов Тошев е инте-

област е била означавана на геог- ресна фигура в българската нау- ЛУН- °т 1891 Д°1893 г- учителства 
рафските карти с бяло петно, ”бя- ка и обществеиополитическа сце- в СтаРа Загора и Варна, а от 1893 
ло поле”, сиреч като "непозната на. Предаваме извадка от него- д0 1895 г- отново е в българската 
земя” ”И тази "Тегга тко§пПа" за вата биография, съставена от гимназия в Солун. През учебната 
пръв пъг биде открита за култур- известния български историк по 1895/1896 г. за известно време е 
пият свят от д-р К. Иречек в не- ботаническите науки Стефан Уч,1тел в Пловдив, откъдето оти- 
говнте "Пътувалия - казва Заха- Станев и поместена в книгата ва преподавател във Военното 
рнев и добавя: "Д-р Иречек е от- "Малко познати имена от бълга- УчилиЩе в София и работи там в
крил Кюстендилското крайце, но реката ботаника” (София, 2001): продължение на седем години. както на почти всички наши ав-
не е имал време подробно да го Измежду първите български °т 0КТ0МВРИ 1903 г- Тошев е Дописен, през 1900 г. - за редовен от 0[юва са флори.
изучи...”. Освен Иречек, според учители ботаници Андрей Сла- търговски консул в Битоля, пое- член па Българското книжовно ст„чни (н0 някои и с елементи на
Захариев, предшественици в изс- вов Тошев изпъква като един от ле Дипломатически представител дружество (сега БАН). От 1901 геоботаника и фитогеография),
ледванията на Босилеградско са и най-добрите и многообещаващи в Цетнна, Атина, Белград и Ца- до 1903 г. е секретар на природ- п0 фитофолклора, по предаване-
геолозите Г. Златарски и Л. изследователи. Солидните му бо- риград, накрая пълномощен ми- но-медицинския клон на дружест- т0 на ботаника в училищата и
Банков, както и видният историк танически познания и богата еру- нистър в Белград и Виена. След вото, от 1929 до 1930 г. - пред- иауЧнопоп„лярни Между дру-
Йордан Иванов. дицня проличават още от пър- ПъРвата световна война прекъс- седател на Природно-математи- гите Тошев както изгькнахме>

По-нататак. в отдел "Растите- вите негови публикации и може ва Дипломатическата си кариера ческия клон на БАН. Почива на и ав на ’.Югозападна Бълга. 
лност”, на стр. 54-59, Захариев да се съжалява, че от 1903 г. той и се отдава на литературна и пуб- 10 януари 1944 г. в София. във флористиЧно отноше-
допълва, че за флората в Босиле- изоставя ботаническите си проу- ™Чистична дейност. Автор е на За период от 15-ина години, ше„ 0т заеюште> които взима_
градско е писал А. Тошев. Освен чвания и се посвещава на дипло- иад десет кииги 0,0 спомени, колкото продължава неговата 
А. Тошев, чийто труд "Югозапад- магическа и общественополити- исторически и изследвания върху преподавателска и ботаническа 
на България във флориегично ческа кариера, пренасочвайки взаимоотношенията на балканс- дейност, А. Тошев написва около 
отношение” е напечатен в Перио- творческите си интереси към ис- ките стРа!1а- за Балканската во- научни и научнопопулярни
дично списание, год. XIV (1902), торията, мемоаристиката и пуб- ииа " "Р- ПРез 1935 г- в ПР0ДЪЛ' сггатни’ Учебпици и ръководства., „ / г г жение на шест месеца е мини- С изключение на 3-4 от тях, вси-свезка 1-2,2-3, 5-6, никои друг не е лицистиката. _гстър-председател на България.

За заслугите си в областта на ботаниката - неговата основна 
ботаниката и природознанието научна специалност. По съдър- 
през 1898 г. А. Тошев е избран за жание тези ботанически работи,

Карта от книгата "Югозападна България във флористично отношение

ме от неговия труд, може лесно да 
се заключи, че той има извънред
ни заслуги за опознаване на Бо- 
силеградско и Царибродско и зас
лужава достойно признание.

- Следвачки останали са из областта наАндрей Славов Тошев е роденизследвал и писал за растителнос
тта в Крайще” - пояснява Заха- на 4 април 1867 г. в Стара Загора, 
риев. Обаче много изненадва то- Пръвоначално образование по-

Подготвил С. К. С.

Джавини от село Долни Криводол
чета. Най-малко село е бил Болев причината, но знаели, че спасе- рец: 92-годишния Иван Йотов от из- 
дол с 12 домакинства и приход от нието е в бягството - пресел- 
830 акчета. Най-бедно село е бил ването от селото. Някои се за- Джавини, съпругата му Василка и

пътили към Врачанско и там 
със

вестния долнокриводолски род

една съседка. Иван и жена му са 
същото "летни” жители на селото, утре си 

заминават за Ниш. Иван - прав, 
Вече са изминали над 80 строен дядо, комуто човек не би дал 

повече от 70 години, беше тръгнал

Сенокос с приход от 787 акчета 
от 28 домакинства, а най-богато - оформили село 
Каменица с доход от 1960 акчета име. 
от 30 домакинства ("Извори на
българската история”, том XIII, години, откакто някои земни 
БАН, София, 1966 г.). Долни богове взели молив и пуснали към селските гробища да се сбогува 
Криводол се споменава и в под- черта - граница през източната със своите стари. Придружихме го. 
робния регистър на джелепкеша- част на Височката котловина. Гробищата се намират на десния 

Кисловача Вардар Разсърдил се Господ, че всички бряг на Височица, на десетина мет- 
със следните джелепкешани: Поп се месят в работата му, взел ра от последните къщи. Посрещна 
Пстри,задължено30овце,Нешо гумичка и започнал да залича- ни полусрутена каменна ограда, 
Стоян - 20, и Пею Воин - също с ва - хора и къщи. Котловината срутена черквичка (вероятно "Све

ти Спас” - селска слава на селото е

нитс като с.

20. Следователно общото задъл- започнала да пустее. От около
3600 жители в котловината в Спасовден) и десетина паметника.

Някои от тях са нови, но има и
до Делча е застанала баба Цвета, до нея Мара и накрая Мара, 
най-малката сестра на Иван

жение с джслеиксшаиски данък е 
70 овце, което ще рече, че само 
едрите овцевъди в Д. Криводол са па, сега, в началото иа XXI век, паметници отпреди 100 години. По

живуркат 100 пъти тях личат следите от зъба на вре-

началото на века, който изми-

отглеждали над 1750 овце.
Преди около 120 години Долни по-малко жители, почти все мето, покрити са с лишеи и трудно 

Криводол бил едно от най-мал- старци и баби!? се четат имената на покойниците и
ките села във Висока - имал само Затова, когато се спуснахме заветните думи на наследниците.
262 жители. През 1910 г. броят па в Д. Криводол, па левия бряг иа - Следва -
жителите му бил още по-малък - Височица, до асфалтовото шо- 
246. Във всички други села броят се видяхме само 2 баби и I ста
на жителите нарастял, само в Д.
Криводол намалял! Защо? Ото- 0 1ше 0Т „абезите на византйй*
вора намираме във вестник Ни- ----- --------------- ------------- -——— ките войски. Ръководителят на
шава” бр. 71. В статията ’ 'Губер- Лт1^1\МТ разкопките Паско Кузман е зая-

- умиране и бягане от V/ I 1х[Лг1 I вил пред кореспондент на
четем: ”Ог две-три години ПП|1Л Ция "Фокус6, че откритият иад-
: селото (Д. Криводол) ела- НаДПИС ОТ ^?но "е-

ло 27 смъртни случаи от'туберку- ОГ)РМРТП ИЗ иезнеа на населението в Охрид и
лоза, от които 7 мъже, П жени и У “*•* района. Местните археолози по-
моми. Като човек изключи обик- РоййММ Г1 дчертават, че в мраморния над-
новсиите случаи и други болести, ОСЯ IV! у Л I ние ^фигурират думите "БЪлга-
които взимат жертви, се спре При разкопки в град Охрид, в ра- Ркя 11 столицп '

бич - туберкулозата, йона па Самоупловпта крепост е от- ,,а крепостга,
която в кратък срок и в толкова крит мраморен надпис на цар Са- У I българска
малко селце е взела толкова Ж»?след Преслав,Шп*
жертви, то сам си задавам въпрос: те Д еш.я, зп да може да се за- (Диес Силистра) и Воден (днес
коя с тая причина и где е изто- щитава местното българско нассле- Едеса).
чиика?” Хората не знаели коя е

в пея
любопитна вил на Земята и как живеят хо

ла нея, слязъл от небето 
Стара планина). Запо-

Един есенен ден с
компания се озовах на връх Вид- рата 
лич. Пред нас като книга се от- тъкмо на 
вори прекрасната Височка котло- чнали да живеят в тези селца ум- 
вина. На север погледа ми пре- ни и трудолюбиви хора, раждали 

косматата Стара планина, се и умирали все до днешни дни.
Сега обаче не се раждат, само

Цветко Иванов
пречи
на чиито върхове, дълбоко зами- 
слено, спокойно почиваше шаре- умират! 
пото небе. Докато г-н Иванов Преди почти 600 години 
държеше кратък урок по геогра- Висока дошли турци и записали 
фия на дъщеря си и нейната прия- първите данни за него. Така в 
телка, аз кой знае за кой път се списъка на тимари в нахиите 
любувах на прелестната гледка. Висок и Знеполе (1447 - 1489 г.) 
Височката котловина не е земна! пише че заим на нахия Висок бил

Али Шарабдар, а заемегът е пре
минал под негово владение от 

Тавич Балабани. Спомс-

във

Аген-кулозата
нея
насам

Ако наистина някъде съществува 
рай, тя със сигурност
него Като че ли Всемогъщият, сина на 
когато е бил в най-добро настро- нават се венчкн сегашни села и 
сиие, е взел вълшебния си молив още няколко из‘ '
и я е нарисувал. Между планини- теш, Буная, Радуше, Раяновд! 
те сътворил бистрата рекичка др. Най-многолюдно село е бил 
Височица, а край нея сгушените Долни Криводол (двлта 
селца. (Разбрах защо Бог, когато то пътешествие) е 33^домакинст- 
решил да провери какво е напра- ва, 4 вдовици и приход

е част от

само на тоя

па наше-
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|Ж Младите надежди
ключитслно добър резултат в 
скока на дължина. Състезателят 
от България Николай Атанасов 
скочи 820 см и с тоя резултат из
пълни норматива 
йските игри. При скока па висо
чина за жени първа стана Йелепа 
Шчскич със 175, пред Пехлива- 
нова със 170 см.

И следващата 2001 година 
беше белязана е отлични резул
тати на Международния турнир 
но скокове, докато в самия отбор 
на "Железничар” започна своите 
тренировки най-псрспективният 
младеж Джордже Гогов. С непре
къснати тренировки и специална 
подготовка за най-тежката дисци
плина в кралицата на спортовете 
- многобоя, се прояви Ивана Вла
димирова. Като една от възмо
жностите да се докажат младите в 
спорта е и организирането на 
състезания. Много от тях са 
гледали най-добрите скачачи на 
турнира и са искали да се включат 
в тренировките, както Гогов. За
това организационият комитет на 
турнира искаше да привлече 
младите към леката атлетика с 
нови, интересни дисциплини. За 
2001 година това беше органи
зирането на състезание по троен 
скок за жени. Участничка в него 
беше Мария Димитрова, победи-

добър скок, Топич дойде в...Като всеки професионално
организиран и модерен клуб, ко- Цариброд и постигна рекорд 
йто мисли за бъдещето си, така и турнира, като скочи 227 см. Ни- 
"Железничар” гледаше много го- кетич завърши състезанието с 
дини напред. Хората от клуба ра- 218 см. Елеонора Милушева 
ботеха по едно многогодишно пе- също подобри рекорда на 186 см, 
рспективио планиране на трепи- докато Бульовчич стана втора

със 175 см. В скок на дължина

към
на

за олимпи-

ровките и още от етапа на начал
ната спортна подготовка запо- победител стана Атанасов със 
чнаха да излизат имена като Йе- скок от 751 см, докато Милова- 
лена Николова, Ивана Владими- нович скочи 735 см. Следващата 
рова, Тамара Стефанова и Ивана година (1999) е единствената до- 
Владимирова. Всичките бяха уче- сега без организиране па турнира, 
ничкн още в основното училище, а по същото време започна и пау- 
а вече имаха по един медал от зата на Деянова, която тя направи 
съюзни първенства, заедно с Дся- с тренировките, 
нова, която в 1998 година до-

Най-лерспективните: Джордже Гогов и Ивана Владимирова

Какво можем да кажем след 
всичко това? Медалите на Деяно- 
ва, Еленкова, Гюрова, Иванов, 
Стефанова от преди и Вла
димирова и Гогов от сега, говорят 
сами по себе си. Тези млади хора в

телка па състезанията за Купата 
на Европа за същата година. Тя 
скочи 14,18 м и зае първото място 
пред Йорданова с 13,08 м. При ви
сокия скок имахме стари победи
тели, но пито един от тях не успя 
да подобри рекордите на турнира. 
Милушева скочи 183, а Никетич 
220 см. След една година турни
рът пе беше толкова зрелищен, 
но за нашите царибродчани беше 
интересен поради двубоя между 
Гогов и Ранджелович от Ниш. 
Гогов стана шампион на Сърбия, 
Югославия за 2002 г., но и в 
България за момчета и показа, че 
неговите занимания са сериозни. 
На турнира той скочи 179 и стана 
втори след Ранджелович, който 
скочи 182 см.

Идеята да се организира в спо- 
пълни колекцията си от медали с ртпня център ”Г1арк” състезание 
още три. Тя стана втора па 400 м. с по още една интересна днеципли- 
пр. и взе още два бронзови медала па се осъществи следващата то
на 100 м. с. пр. и в многобоя па дина. Мпогобройиите зрители 
първенството на Югославия за имаха възможност да се запозиа-

миналото са искали да се утвър
дят чрез леката атлетика и да 
афирмират родния си град. Сега
шните младежи също така 
обърщат внимание към себе си 
със своите резултати, а това е 
най-важното в спорта. Какво ис
кат от другите - само подкрепа, с 
която да вървят напред и 
"Железничар” ще има гарантира
ни още много години ентузиазъм 
и успехи.

ят с елементите па техниката на 
Същата година в Цариброд овчарски скок. В конкуренцията 

пред около 2000 зрители беше ор- за жени победи Вяра Чавдарова 
ганизираи истински спектакъл, със скок от 380 см, пред Ива 
На международния турнир по Колева с 360 см и Новкович с 330 
скокове потвърди участието си см. За обща изненада на зрите- 
Драгутин Топич, югославски и лите, участникът на ОИ в Сидни 
световен рекордьор за юноши в Илиян Ефремов скочи 530 см и 
скока на височина. Получил ии- победи Камаси, който скочи 500 
формацията от Никетич, който см. Докато всички гледаха 
предишната година скочи 223 см, най-интересното състезание по 
че атмосферата на "скочището” е овчарски скок, па другия край на 
фантастична и просто те кара "скочището” бе забелязан из-

жеии.

- Край -

Пеги Стоилкова
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; Урал в 6 век. 38. Автомобилна писта за
В горещата чаена отвара се 

разтваря захарта и се прибавят 
ябълковият сок и виното. Сместа 
се загрява до кипване и се оттегля

1 2 3 4 ; 5 8
* по 1 щипка захар, сол и 
черен пипер;
* 2-3 кубчета лед.

5
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I от огъня, налива се в огнеупорни 
чаши, долива се с рома и се под-I. *1 Всички съставки (без млякото 
нася с резенче от лимона, закре- и леда) се разбиват добре и към 
пено на ръба на чашата. тях се добавя постепенно и при

разбъркване млякото. На дъното
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Със сок от пресни 
зеленчуци

* 1 чаена чаша сок от 
моркови;
* 1/2 чаена чаша сок от 
пресен спанак;
* сокът от 1/2 лимон;
* 1 щипка сол.
Всички съставки

•Ч-. на охладените чаши се поставя по 
1 кубче лед и се залива с готовата 
смес.

:'рг~ Щ—рт..в
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27
Коктейлът се поднася като 

аперитив и се пие със сламка.!ПГ"1 . .
1.32

С доматен сок
* 2 чаени чаши доматен 
сок;
* 1/2 винена чаша водка;
* 1 лист от керевиз;
* 1 щипка черен пипер;
* 1 щипка сол;
* 2-3 кубчета лед.

|

:Л Ш’ се смесват и 
след като се охладят, се поднасят 
в чаши с по 1 кубче лед (по жела
ние).

39 40 41
42 8И1В«Н7

С доматено пюпе8 и ___I48 * 1 1/2 чаени чаши прясно 
мн мляко;

, * 3 супени лъжици
..................................................................... ■ ■—] Хотел- 25„ Барок. 26. Пирот. 27. Те. 28. Ин. 29. Берич: 31 Доматено пюре (ИПИ

1. Ян. 2. Гювеч. 6. Паваж 10. Бигор. П. Радар. 12. Арад! 14. кетчуп);

коняк;

Доматеният сок и водката се 
смесват. Прибавят се керевизеии* 
ят лист, черният пипер и солта- 
Напитката се налива във високи 
стъклени чаши, на дъното на кои
то е сложено по 1 кубче лед.11 
веднага се поднася като аперитив 

Пие се

Решение па кръсшосло^ииаша 149 - Водоравно:

или със студена вечеря, 
със сламка.



Спорт - Малки обяви'
Тапрйл"5535 1 1

Решение „а правителството на Република Щ ^'Р" "а НФЗ
"Буковик"

22 милиона за спортната зала (Ражан) - 
в Димитровград
лнкувано решени^на*™ ™РепУбл1|ка Сърбия от 28 март т.г. е пуб- Почти през цялото първо по- 
лиона динара за изпмжпзие™™ пРавителств0 за отпускане па 22 ми- лувреме гостите защитаваха врата-

КТ= (2.) кръг на 6

прааителст-
ГоГкатРа ™ СъР^яСе ГР"ЖИ " М—стерството на финансите и ико- ;

' V

Тъжен помен
На 5 април 2003 година се навършват 40 ДНИ 

от смъртта на
ДИМИТЪР МАНЧЕВ 
от с. Радейна

На този ден ще посетим гроба му 
гробищата в с. Радейна. Каним близки, роднини и 
познати да ни придружат.
Ойечелени: съпруга Дана, синове Радко и Иван, 
снахи и внуци

Желюша" 4:0

Тъжен помен
На 3 април 2003 година се навършиха 20 

години от смъртта на нашия мил съпруг, баща 
и дядо

КИРИЛ ЙОТОВ - КИРА 
от Димитровград

На този ден ще посетим вечната му къща на 
гробищата в Димитровград.

Поклон пред светлата му памет!
От опечеленото семейство Йотови

На 8 април 2003 г. се навър
шват 40 дни от смъртта на оби
чания ми татко

Осамиадесети (отсрочен) кръг от 
първенството иа НФЗ

"Балкански" загуби с дузпа
ФК "Младост" - ФК "Балкански" -1 : 0 (0 : 0)

Медошевац 26 март 2003 г. Иг- "Бялата точка” този
^™°тппатМлаД0СТ ’ 3Рител" - за чеР»л за "Балкански”. С пора- около -00. Теренът - твърд и не- жението в Медошевац димцтров- 
равен, времето - слънчево. Главен градчаните прекъснаха дългата си 
рефер: Сърджан Лазаревич от поредица от успешни мачове. 
Свърлиг (7). Голмайстор: Стоилко- И двата отбора играха коректно,

в Ь7 от дузпа. Жълти картони Нямаше груби стартове и нямаше 
_ нужда от картони. Гостите бяха

ФА Балкански игра в следния по-добри през първото полувреме, 
състав. Соколов 6. 5, Стойчев 6. 5, когато Гюров, Ценков и Иванов не 
Глигорневич 7. 5,^ Георгиев 6. 5, успяха да реализират голови поло- 
Марков 6. 5, М. Пейчев 6, Ценков 6, жения. През второто полувреме до- 
Гюров 6. 5, Рангелов 6, Басов 7 и макините имаха превес в играта. В 
Иванов 6, 5. 87 минута съдията Лазаревич от-

Играч на срещата: Глигорневич съди несъществуваща дузпа в полза 
от Балкански” (7, 5). на домакините и това определи по

бедителя.

път се ока- На 24 април 2003 г. се навършва ЕДНА ГО- 
ДИНА от преждевременната смърт на скъпия ни 
баща, син, брат, внук
НОВИЦА НАЙДАНОВ 
(1966 - 2002)

Панихидата ще се отслужи на 13 април 2003. г. 
от 11 часа на Новите гробища във Враня. Каним 
роднини, близки и приятели да присъстват.

Бяхме щастливи заедно! След теб остана са- 
мота и дни □ изпълнени със скърб! Времето лети, 
но не лекува! Скърбта ни по теб не може да 
стихне, все прерязва жестоко сърцата и душите ни, а образът ти мил и 
все така усмихнат е винаги пред нашите очи.

Нека всички, които го познаваха, да почетат паметта му на 
този ден!
Скърбящи: дъщеря Мима, баща Стоян, баба Цветанка, сестра 
Сунчица, зет Ванче, Племенник Дарян

!
Ш

вич
Зайко Стоичков 
майор в пенсия

Живеем с твоята обич, доб- 
рота и всеотдайност! Ти ще 
бъдеш винаги в сърцата ни.

Почивай в мир! Поклон 
пред светлата ти памет!
От скърбящия син Небойша 
Стоичков

Двадесети кръг от първенството на НФЗ На 6 април се навършват 5 
ГОДИНИ от смъртта иа наша
та мила майка, баба, тъща и све
кърва

Мач без попадения
Тъжен помен
На 6 април 2003 г. се навършват 20 годиш! от 

смъртта на нашия непрежалнм съпруг, баща, све
кър, тъст и дядо
ДЕСИМИР ТОДОРОВ - ДЕСКО 
роден в с. Паля, живял в Ниш

С много обич и тъга се прекланяме пред свет
лата ти памет!
Твоите най-мили: съйруга Вера, син Саша, 
дъщеря Весна, снаха Нина, зет Милан и внуци 
Сунчица, Милица, Деян и Бобан

"Балкански" - "Долевац" 0:0
Димитровград, 29 март 2003 г. СЦ ”Парк”, зрители - около 300. Главен 

рефер: Милош Милошевич от Ниш (8).
ФК "Балкански” игра в следния състав: Соколов 6.5, Стойчев 6, Стоя

нов 6.5, В. Пейчев 7, П. Георгиев 7, М. Пейчев 7, Ценков 6, Глигорневич 6. 
5, Рангелов 6 (Н. Георгиев 6), Басов 7 и Иванов 6.

Изненадващ резултат в СЦ ”Парк”! "Балкански” демонстрира една от 
най-слабите си игри през последните няколко години. През първото 
полувреме играта бе съсредоточена в средата на терена и нямаше голови 
положения. Първи по-сериозен шанс имаше Глигорневич в 52 минута, 
когато от 10—12 метра изпрати топката покрай вратата на гостите. В 59 
минута гостуващият футболист Лукич улучи напречната греда на "Бал
кански”.

В неделя "Балкански” ще гостува в Трупале. Д. С.
КРИНКА ИВАНОВА 
РАНГЕЛОВА 
(21.06.1930-06.04.1998) 
преподавателка по биология 
от Босилеград

Никога няма да забравим 
твоите добрини и безкрайната 
любов, която ни даряваше. 
Дълбоко в сърцата си ще пазим 
вечно хубавите спомени за теб. 
Благодарим ти за всичко. 
Твоите най-мили: дъщеря 
Любинка, син Петър, зет 
Владо, снаха Силвана и внуци 
Милена, Киро и Кринка.

На 8 април 2003 г. се навършват 40 дни от смъртта на нашия скъп и 
непрежалим съпруг и баща
ЗАНКО СТОИЧКОВ 
майор в пенсия

Панихидата ще бъде отслужена на 8 април от 
11 часа на Новите гробища в Ниш. Каним род
нини, приятели и колеги на скъпия ни покойник 
да присъстват на помена.

Всеки миг си с пас, защото те носим в сърцата 
си! Няма раздяла за хората, конто се обичат.

Почивай в мир!
От съпругата Падина, дъщерята Милица и 
останалото семейство

В първия кръг от 
състезанията за 
Купата на Пчииски 
окръг___________

листи играха убедително и това се 
потвърди от резултата 3 на 0.

Голмайстори при босилеградча- 
ни бяха Любомир Динов, Далибор 
Насев, Блажа Воинович и Мирос
лав Георгиев.

В Сувойница босилеградска 
“Младост” игра в следния състав:

1 I.
*

лши
„ 1\Л ЛЗДОСТ Димитър Николов, Игор Василов,

(Сувойница) - ЕХетИЙЕЕ;
1 - Д Мирослав Георгиев, Любомир

М ПЯ ЛОСТ Динов, Блажа Воинович, Иван Ва-
5? • 1 силев и Стефан Стойков.

Както узнаваме в клуба, в рам
ките иа втория кръг от състеза
нията за Купата на Пчииски окръг 
босилеградските футболисти ще

_ ___ играят на своята “Пескара”.
В мача от първия кръг за Ку- през уикенда стартира и проле- 

пата иа Пчииски окръг босилегра- тиата част от първенството на 
дското “Младост спечели с 4 . 0 Пчинска футболна дивизия, а в дер- 
при гостуването си на Младост в ^ит0 от ПЪрВИЯТ кръг “Младост” 
Сувойница.Интригата кои ще изле- ПОСрещиа второкласирания от есе- 
зе като победител от този дву юи нната част отбор иа “Радиички” от 
бе решепа още през първата част в я ПЛ.Р.
когато босилеградските футбо- 1

ЩЖ
*

.(Босилеград) 
0 : 4

Навършват се 40 дни от смъртта иа нашия г 
непрежалим брат, девер и чичо

На 7 април 2003 година се на
вършват ПЕТ ГОДИНИ от 
смъртта иа наши» баща, све
кър, тъст и дядо

I | . |У|ЗАНКО СТОИЧКОВ 
от Долна Лиснна, живял в Ниш

С обич и болка се прекланяме пред светлата 
му памет!
Брат Владимир, снаха Златка и Племенници 
Зоран и Валентина със семействата си

Ценна точка за ” Желюша На 8 април 1941 г., като първа жертва от Царибродско на гер
манските фашисти, загина при Бела паланка баща ми
АСЕИ АЛЕКСОВ 
от Цариброд

Бях малък и не доживях да почувствам бащи
ната любов. И сега, след 62 години, тя ми липсва 
много.

Тази година се навършват 26 години от смърт
та иа майка ми
ЛЕНА АЛЕКСОВА 
от Цариброд

Почивайте в мир!
ОШ сина им Стефан и неговото семейство

2003 г. Иг- С огромна пожертвователност 
”Желюша” успя да защити своята 

,коя-
Алексинац, 26 март

Ей Теренът*--'твърл иЛие- врата и да спечели цеинаточка
1 Главен то ще има голямо значение в психо

логическо отношение. Домакините 
атакуваха стихийно и два пъти улу- 

гредата на Стоицев. От време

равен, времето - слънчево, 
рефер: Братислав Алимпиевич от 
Ниш (9).

ФК ”Желюша” игра в следния 
съсШич: Стоицев 8, Дончев 7, Сте- па време желюшапи преминаваха „ 
ванов 6 (Миланов--), Бошкович 8. 5, полето иа домакините, Рангелов и 
Стефанов 8, Пешев 8, Рангелов 7, Глигоров дори имаха шансове за 
Ставров 8, Момчилов 7 (Р. Геор- отбелязване на голове, 
гиев ^), Иванов 7,5 и Глигоров 7.

Играч на мача: Бранислав Бо
шкович (8,5) от "Желюша”.

СТАВРЕ БОЖИЛОВ 
от с. Дукат

Нашите спомени за доброде- 
ти и за хляба са ве-

чиха
телството 
чии. Почивай в мир! 
Оиечалени: деишиа ши Васко, 
Лиляна и Вера със 
семействата сиД.С.



Опашата лъжа :
-Не знам 

койи су ти 
оратили,
Манчо, ама 
добре су си 
човеците 

а т и л и !
-ужкьим м 
напада Тоша Шилото. -Кига су 
ти думали по-добре че буде, опи 
не су мислили на тебе по-убаво чс 
буде, а на некойи по-убаво че бу. 
де. Па кига га погледаш, обърнеш 
отам, одовам, па ка сравниш с 
онова що йе било - са истина ни 
йе по-добре.Одавна върльимо 
свинскьите, 
опънци...А за другото да не ора- 
тим...

-Само що съга народат нема 
работу!

-Айде-айде, кига ти йе па на те
бе душа горела за работу? А ако 
бъш очеш, еве пукну пролет, по- 
льето вика за работу...

-Па затова ли бегамо из село? 
-Нали за по-арно...

-Арно йе, кига имаш у джепат! 
-рече Тоша, пипну се по джепат и 
изока йоще по йедно пийеиье.

най-добрете думе си рскомо и 
пай-голема веселба беше.Истина 

ама бе-
пълна с народ. Са по издока- 

пагькмише

-Мапчо, депъска йе първи
пази се да тс пекой не из- 

зачас! - даде ми
април,
лъже и претупа 
бабата кьесиюту и ме подсети да 
се пазим, оти зпайс дека све по- 

годипете заборавлям рабо-

не беше модерна кавепа,
шс

иагьиздише,раше,
кико кига селску девойкьу премс- 
не у градскье дрейе, ама или улез- 
нс пекой или не улезне, а камо ли 
кико по-раио на тавс да улазе, да 
си прайс майтагшъци...

-Кво да прайиш, Манчо - уме- 
Санда Кьелепират. -Дру

га времена бейоше, имаше парс, у 
кой джеп да бъркпеш, пару че 
найдеш. И некико не ти йе жал, 

ама зпайеш ютре па че

вече с 
тсте...

Очеш ли, не му требе млого 
човека да ме излъже...

-Айде с мене, Манчо, да видиш 
кико цела йодна степа се изтре- 
сла, а толкова се валише дека са 
му личи на кавспу, а по-рано била 
дупка за пияшще и иеранима- 
йковци, ссцпу МО за рукав сват Го-

ор
на

ша се и
- А сега отиваме 
да черпиш! - Не мога! Не съм събрал още 

офертите от всички кръчми...

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ шшшшшюиг арчиш,
има...А съга до койе дередже га 
докарамо, да не смсйсш приятеля 
да поканиш на чашку...

-Е, видиш ли, мене тая опашата 
лъжа най-много ме йеде.Еве от 
кико съм сс пъркиул, порасъл, 

из животат

пиротскьитепага.
Пипну ме там дека мс най-бо- 

ли, та и през акъл не ми мипу да га 
рсп фслдфсбсл. Всички му вика- питам коя стеиа се ИЗТресла.

"Господин фстфебсл” или щом патиСцу бравуту кико сви- 
"Господнп вствсбел”, само той ткавИца ми прелсте дека ме лъже, 
мърморел: "Господин прассбело, ама всчимка бе гълтнул въди- 
госноднн прассбело”. Докладва- цуту, пема за кво да се опипям. 
ли на фелдфебсла как му вика на
шенецът и той наредил да го до- си пи 
ведаг в кулата. Разпитвали го и Га...Ама кажи ми защо толкова сс 
биели, биели го и разпитвали и рипи кига реко дека за Гадилото 

рая, за сбогом, така го набили, оратс кико за дупку? 
че едва сс домъкнал вкъщи. -Кико да не се рипим, кига тува

Кротувал той няколко години, най-убавсте године прекарамо, 
но пак се сменила властта. Дяво-

Властта не 

разбира от 

шега

ли бъцну га Санда.

минул нагорс-падолс 
и свс вечимка се стсзам за натам, 
не могу да им простим, ама баш на 
никога, що су мс лъгали: ’че буде 
по-убаво". А оно, това по-убаво и 
по-добре никико да дойде и не до-

-Айде, съга си окай пийеиье, ти 
първият! -рече сват Го-

В село Борово живял едни го
лям шегобиец. Правел номера и 
за чужда, и за своя сметка - важно 
за него било само да има смях. 
Особено обичал да се шегува с 
властите.

Един пролетен деи преди Вто
рата световна война той си орял 
нивичка край Турския друм. Ми
нали двама сръбски жандарми и 
един "големъц” с голяма чанта, 
поздаравили го и го попитали ка
кво прави.

- Орем - отвърнал нашенецът 
- ама нема да сейем жито. Съга чс 
сейем чанте!

Хванали го жандармите и ху
баво го натупали. Посмирил се 
той и няколко години ме се за
качал с властта.

Дошла Втората световна во
йна, сменила се властта. В Боро
во се настанила българска во
йскова част, начело с един напе-

нак оди...

8лът вече не му давал да кротува. 
Всички казвали Тито, Кардел и
Пия де, а той: "Тито, Кордель и 1ШЛЛ, ^ IV! ши
Пияпде”. Докладвали в Цариброд 
м той получил "повикателно" не- ^
пременио и спешно да се обади в |\ОИ 11Д6 
милицията в града. Няколко дена ' ^
го биели II разпитвали, след това ОСТЗН0 ГОЛ ■ 
отлежал няколко дена да се по- 
съвземс и го пуснали.

Научил си урока и до края па 
живота си не правел шеги за сме
тка на властта. На доверни хора 
говорел на четири очи: "Властта 
ме зиайе за шегу, знайе само за 
кьотек!”

Везни.~
Представителите на зодия Овен на
влизат в труден период, по време 
на който ще се сблъскат с множе
ство трудн 
гажименти 
плановет' 
не са в н,

Успехът на представителите на зо
дия Везни от последния месец ги 
следва и през тази седмица. Той 
няма да е така стремителен, но на
соките, които взема сег 
по-продуктивни и трайни.

Един републикански ръково
дител сравни разкриването на 
патриотично-мафиотския заго
вор в Сърбия с разплитането на 
фланела.

А знаете ли кой ще остане гол, 
след като "фланелата” бъде раз
плетена докрай? Воислав... Кой 
каза - Шешел? Не. Кощуница!

ости в изпълнение на ан- 
те и осъществяване на 

ге си. Финансите ви също 
ай-доброто си състояние.

а са много

!|йСкорпионЬН|МИ ____  !
Финансова реализация за усилена
та работа през последните месеци 
очаква представителите на зодия 
Телец. През тази седмица 
най-после ще получите заслужена
та отплата за претовареността и 
свръхангажираността ви.

Цветко Иванов Развитието на дейността на пред
ставителите на зодия Скорпион е 
бавно и донякъде несигурно, но 
през тази седмица те ще имат въз
можност да насочат усилията си в 
по-печеливша посока

Изключение

Евромания В Сърбия най-сетне започна 
демонтиране на убийствената че- 
рвено-черна машинар

"Милошевичевци”, "шешели- 
сти” и тем подобни от нашето ма
лцинство, бъдете спокойни! Това 
не се отнася за вас...

Ш
ПЯ. Близнаци вЩЕ:

Мани, мани, мани! 
лъжи, игри големи 
как да станем милионери. 

Еврото - това е Европа 
Еврото е съглам банкнота 
Еврото влезе в страната 
Еврото ни пълни устата 
Еврото е код в главата

Неприятностите на представители/ 
те на зодия Стрелец от предход
ната .седмица

По-спокойна ще е за представите
лите на зодия Близнаци предстоя
щата седмица. Бурните любовни и 
творчески процеси, 
маваха, сега отминават и на тяхно 
място идат по-сериозни професио
нални занимания.

ще бъдат неутрали
зирани през тази. Единственото, 
което трябва да избягвате и сега е 
пътуването, защото ви заплашват 
инциденти.

които ви зани-

Участник
Един нашенец, който си въоб

разява, че е голям функционер, 
напоследък често се хвали пред 
нашенци: "И аз участвах в съз
даването на ДСБЮ!”

Изненадани от неговото само-

МКОЗИРОГ ...... т
Любовта е това, което представи
телите на зодия Козирог ще оста
вят на заден план през тази сед
мица. Вероятно тя ще ви липсва, но 
това ще е едиентвеният начин да 
отделите време на проблемните 
служебни агажименти.

Ангажименти и финансови приходи 
са основните неща, които занима
ват представителите на зодия Рак 
през тази седмица. Най-силно това 
ще се прояви при родените през 
първата декада на знака.

хвалство, мнозина ме питат вярно 
ли е това?

- Вярно е, отговарям. И той 
участва, ама... като ченге от Дър
жавната сигурност на Милоше- 
вич. к. г.

За представителите на зодия Лъв 
предстоящата 
по-скоро безп!

Сблъсъкът на ангажимента към лю
бимия и този към работата ще при
теснява представителите на зодия 
Водолей през тази седмица и ще 
заема голяма част от вниманието

Същата седмица ще е 
проблемна и спокойна. 

Постепенно ви завлядява ново лю
бовно чувство, което ще стане мно
го важно за вас.След като разбрала, че майка й

им.има здравословни проблеми, 
дъщеря пита баща си:

- Татко, сега майка по-добре
ли е?

- А бе, какво да ти кажа, за 
мене откакто я познавам, майка 
ти все си е същата!

Предстоящата седмица ще е реша
ваща за представителите на зодия 
Дева. Работата върху 
мъчихте напоследък и

Предстоящата седмица ще е трудна 
за представителите на зодия Риби. 
Вероятността да се справите с въз
никналите трудности не е малка, 
защото ще имате необходимия сти
мул.

която се 
която зае

маше почти цялото ви време, сега 
Ще Даде много добри резултати.

Новица Младенов
С.М.
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