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Атинската среща на ЕС Скупщината на СЧГ прие
* От 1 май 2004 година 
броят на
страните-членки на ЕС 
става 25

В сряда и четвъртък в Атина 
се проведе среща на Европейския 
съюз на която високопоставени 
представители на'десет страни- 
кандидатки подписаха деклара
ция за присъединяване към ЕС. В 
подножието на Акропола декла
рацията подписаха Латвия, Лит
ва, Естония, Унгария, Полша, Че
хия, Словакия, Словения, Малта 
и Кипър. Освен лидерите на 41

Закон за Хага
Депутатите в Скупщината на Сърбия и Черна гора приеха 

измененията в Закона за сътрудничество с Трибунала в 
Хага. За приемане на измененията гласуваха 59 депутати от 
Сърбия и 18 от Черна гора, против тях се обявиха 16 души от 
Сърбия, докато от Черна гора нито един не беше против, а 
шестима се въздържаха.

Изменеията на Закона за сътрудничество с Трибунала в 
Хага ще дадат възможност граждани на Сърбия и Черна гора 
да се предават на съда, без оглед кога срещу тях е обявено 
обвинението.

Говорейки за работата на Трибунала, министърът на вън
шните работи на СЧГ Горан Свиланович каза, че се води 
следствие срещу 38 души, от които шест или седем са наши 
граждани.т 1

европейски държави, сред които на втория ден на Европейската 
и президентът на Сърбия и Черна конференция в Атина. На вче- със заобикалящите разшире 
гора Светозар Марович, на цере- ратната среща присъстваха и Европейски съюз страни да 
монията присъстваха и генерал- представители на Европейската окаже положително влияние в 
ният секретар на ООН Кофи асоцияция за свободна търговия, ху контрола на нелегалната N 
Анан и председателят на Конвен- Швейцария, Западните Балкани рация, борбата с тероризма, I 
цията за бъдещето на Европа (държавите от бивша Югославия ничната сигурност, икономи' 
Валери Жискар джЕстен. и Албания), Русия, Украйна и Мо- ката и политическа стабилност.

Отношението на Европейския лдова. 
съюз с неговите непосредствени
съседи след присъединяването на беше сложен върху 
десетте нови членки беше темата стите чрез добросъседските отно- линови дръвчета - символ на мира.

шения и тясното

Атинската среща на
Основен акцент в разговорите

с церемониално заса’дане навъзможно-

Новият закон за информиране пред 
депутатите на Народната скупщина на Сърбия

Внесени 93 амандманаИГт щ ш7,
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По случай проектозакона за мира информационна 
информиране, който се намира Съставна част на закона стана 
пред депутатите на Народната амандманът на Иван Андрг 
скупщина на Сърбия, са внесени /ГСС/, който задъ 
93 амандмана, повече от които не ните органи и орг 
изменят същността му. Новият ните на териториалната 
закон гарантира свободата на ин- мия и местното самоуправление, Зоран ЖивКОВИЧ: 
формирането, не позволява злоу- обществените служби, депутати- 
потреби и политическо влияние те и отборницитс да дават ипфор- 
върху медиите, дава възможност мации за своята работа на всички 
на журналистите да не откриват медии. Законодателят прие и пре- 
източниците на информациите си дложенисто на Апдрич, което

предвижда средствата от глоби, 
които ще се подсигуряват докато
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ще се махне до Великден
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и защитава гражданите от кле-
Свиланович в Китай вета.

Депутатите приеха предложе- се пролага закона, да са под ко- ж цЗВЪНредНото положение не се използва срещу 
нието на ДСС, според което жур- нтрол на Министерството за фи
налист не може да бъде уволнен нанси и да се разпределят на мс- 
за мнение в медията, което не е в диите. Ще бъдат компенсирани

Укрепват 
връзките ни 
с Пекин

политическите врагове
Софийският кмет Стефан Софиянски се срещна с новия премиер 

„ на Сърбия Зоран Живковия. В интервю, изключено в предаването 
противовес с редакторската ко- финансовите щети на журналис- „„ всичкиж на БНР, Живковия заяви, че извънредното 
нцепция на тази медия. Те приеха тите, които те са имали докато се положение в сърдия е въведено не само заради убийството на Зоран 
и предложението на ДСС, което прилагаше Законът за информи- джи||джич а заради всички криминални групи и резултатите са много 
дава възможност на държавата ране на бившия режим. добри. Той посочи, че извънредното положение ще бъде премахнато

специален закон да си фор- (Повече на стр. 3)) д0 края 1Ш месеца. (На 3 стр.)

Министърът на външните рабо- 
Сърбия и Черна гора Горанти на

Свиланович отпътува в сряда на 
официално посещение 
където ще остане до 21 този месец. 
Очаква се с китайски представите
ли той да разговаря за най-значи
телни междудържавни и между
народни въпроси.

Китай е значителен фактор в ме
ждународните отношения и по
стоянен член на Съвета за сигур
ност към ООН, а когато става дума 
за междудържавните ни отношения 
- най- значителният търговски 
партньор на Сърбия и Черна гора б 
Азия.

със
в Китай,

В официалната информация на министерството, която пристигна 
в редакцията на "Братство” в понеделник, се посочва, че Елек- 
торската скупщина на нашето малцинство ще заседава от 12 часа в 
залата на Нишкия симфоничен оркестър (ул. ”Милойко Лешянин”

Електорската скупщина на българското малцинство, която тряб- заседацИеТо на Електорската скупщина трябва да бъде избран
ваше да бъде проведена на 19 април в Народния театър в Ниш, е Национален съвет на българското малцинство в Сърбия и Черна
отложена за 10 май, съобщиха от Министерството на националните ----- К. Г.
и етническите общности на Сърбия и Черна гора.

Електорската скупщина 
е отложена за 10 май

гора.
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Румънският президент посети България
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КРИЗАТА В ИРАК

Войната
приключи Заедно по пътя към 

ЕС ш НАТО
‘Догодина ще започне 
изграждането на Дунав мост 2

По покана на президента Гео
рги Първанов на двудневно посе
щение в България в началото на 
седмицата пребивава румънският 
президент Йон Илиеску.

Евентуалното премахване на 
пътните такси при преминаване-

границата между България зицията й по един или други гло-

Войната в Ирак приключи. От 
Централното командване па коа
лиционните войски в Катар зая
виха, че превземането па Тикрит 
бележи нов етап в иракската кам
пания - край на решителните 
военни действия и навлизане във 
фазата на прехода. Иракската ар
мия вече не съществува и не е зап
лаха. Съюзниците ще се съсредо
точат върху възстановяването на 
реда и спокойствието в Ирак. Ве
че в Багдад патрулират доброво
лчески отряди от иракчани заед-

то на
и Рум'ьиия обсъдиха президенти- бален въпрос.

двете страни. Георги Пър- - Ние не се намираме на със- 
Йон Илиеску разговаряха тезание по пътя към ЕС и НАТО, 

откриването на нови фери- трябва да действаме заедно и това 
ботии връзки, като изразиха на- с общият политически сигнал от 
дежда, че важна стъпка за реша- нашата стреща, каза румънският 

въпроса за придвижва- президент Йон Илиеску. 
пето между двете страни е изгра
ждането на Дунав мост - 2 при дентите изразиха убеждение, че

строителството на втори мост 
България подкрепя създаване- При Видин-Калафат ще започне 

енергийна борса, каза Илие- през 2004 г. и потвърдиха готов- 
ску и добави, че неговата страна ността си да участват във възста- 
стои зад искането на София да новяването и демократизирането 
бъде създаден Енергиен региона- на следвоенен Ирак.

Двамата президенти подписа

но с морските пехотинци. В Наси- 
рия ще се състои среща па ирак
ската опозиция, по някои комен
татори изразяват съмнение, че

ще бъдат представени всички 
фракции. Сега престои трудната 
задача но умиротворяваие па 
Ирак.

те па 
ваиов и 
и за

И родният град на Саддам падна без бой вапето па
В съвместно изявление ирези-

Падна последната крепост на Саддам Видин-Калафат.
нали. Телевизията показа изоста
вена военна база с унищожена ар
тилерия и празни танкове. Въп
реки това журналистическият ко
нвой от 7 автомобила бе обстрел
ван при опита си да влезе в града. 
Никой не пострада при инциден
та, въпреки че една от колите бе 
уцелена.

Междувременно шестима обя
вени за изчезнали 115 войници 
бяха освободени при операция в 
северните части на Багдад. Ин
формацията бе потвърдена и от 
ген. Франке, който заяви, че ос
вободените са в добро здраве.

Саддам не се е появявал 
в Тикрит от началото на 
войната
Жителите на родния 
град на Саддам Хюсеин 
Тикрит потвърдиха, че 
иракският лидер не се е 
появявал там от 
началото на военните 
действия в странта, 
предаде РИА Новости. 
Гражданите дори 
заявиха, че всичките 
роднини на Саддам вече 
са напуснали града.

Американски войски навлязо
ха в родния град на Саддам Хю
сеин -Тикрит, без да им бъде ока
зана съпротива. Това съобщи ко
мандващият на военната опера
ция ген. Томи Франке. Съюзни
ческите сили навлязоха през севе
рните предградия на града, който 
бе подложен на масирани бом
бардировки през последните дни.

Тикрит бе последният непрев
зет бастион на режима на Саддам 
Хюсеин, коментират агенциите.
Предлага се, че там се крият ре
дица иракски лидери, както и 
самият Саддам.

Екип на Си Ен Ен също успя да 
се доближи до града и потвърди, че иракските войски са го напус

то на

лен диспечерски център.
ха споразумение за сътрудничес
тво между България и Румъния в 
областта на науката, технологи
ите и иновациите.

Във вторник румънският пре
зидент посети Ловешка област,

Президентът на Румъния 
беше посрещнат с 
военни почести и 21
топовни салюта на 
площад "Александър 
Невски" в София. По 
време на официалната 
церемония Йон Илиеску 
положи венец пред 
Паметника на незнайния Стария град, покрития мост, Ху- 
воин.

където беше посрещнат от кмета 
и областния управител на града 
Пламен Еврев и Мариан Балев. 
Президентът Илиеску разгледа

дожествената галерия и поднесе 
светя на паметника на Васил1

Премиерът на 
Великобритания Тони 
Блеър се надява, че до 
една година в Ирак ще 
се проведат избори за 
сформиране на истинско

Европейската и евроатланти- Левски. Президентът на Румъния 
ческа интеграция на двете страни посети и Института по планинско 
е била сред обсъдените теми ме-

Великобритания:
земеделие и животновъдство в 

жду двамата държавни глави. Троян, където се срещна с кмета 
Според Първанов всяка страна, на града Дилян Енкин и с дирек- 
кандидатка за ЕС, трябва да бъде хора на Института Марин Родо- 
оценявана по собствените си пое-

Военното управление на 
САЩ в Ирак - 90 дни

:правителство, предаде ров.
**• .
Войските на
антииракската коалиция 
са установили контрол 
над всички нефтени 
находища в Ирак, 
предаде Интерфакс. 
Както заяви 
представителят на 
централното командване 
на амери
генерал Брукс "всички 
нефтени находища на 
територията на Ирак и

Представителят на министерс
тво на външните работи на Велико- Газета Ру. 
британияМайкъл ОжБрайън заяви Изказвайки се Пред
по време на срещата си с парламента ТОЙ е
председателя на парламентарната г чр ГА111 и
комисия по националната асигур- оси-тил, чс т
пост и външна политика на Иран Великобритания НОСЯТ | 
Мохсен Мирамади, че военното ОТГОВОРНОСТ за реда в | 
управление на САЩ в Ирак ще : страната, и че "няколко 
продължи 90 дни, предаде Газета 
Ру, позовавайки се на ИТАР- Дни след
ТАСС. приключването на

конфликта" в Ирак ще

тижения, а не в зависимост от по-

Стефан Софиянски в Хърватия

Туристически бизнес проекти 
между София и Загреб

!

По време на двудневното си посещение в хърватската столица гра
доначалникът на София Стефан Софиянски в началото на седмицата 
обсъди туристически бизнес проекти между Загреб и София, съобщи 
Дарик Радио. На път за Загреб Софиянски се срещна в Белград с пре
миера иа Сърбия Зоран Живковия. В разговорите си в Белград от прези
дента Живковия Софнянаки получи подкрена за две свои инициативи, 
които той представи в сряда на работна среща с координатора на Пакта за 
стабилност в Югоизточна Европа Ерхард Бусек в Брюксел .

***
Председателят на 
Народното събрание 
Огнян Герджиков и 
водената от него 
делегация разговаря с 
шефа на Горната камара 
на руския парламент 
Сергей Миронов и с 
вицепремиера Алексей 
Кудрин. Герджиков 
подкрепи лансираната от 
Сергей Миронов идея за 
откриване на руски 
университет в България-

търговско икономическите " 
телят на Народното събрание е научнотехничеектие връзки с 
отбелязал спада в икономическите Русия е един от основните 
връзки между двете страни и приоритети за България, подчер1* 
желанието за активизиране на Огнян Герджиков. 
стокообмена. Развитието

След този период властта ще 
бъде предадена на иракския народ, 
заяви официалният британски пре
дставител.

Той подчерта също, че Вашинг- 
тон ”не възнамерява да създава 
проблеми на Иран” и желае уре
гулирането на проблемите.

канските сили
се появи преходно 
правителство.

региона се намират под 
контрола на 
коалиционните сили".

ГГОТСКИ Огнян
Герджиков в 
МоскваБългарският премиер Симеши 

Сакскобургготски ще посети 
Македония

Българският премиер Сим
еон Сакскобургготски и мини
стърът на външните работи Со
ломон Паси посетиха в Атина, 
където присъстваха на тържес- 

Правителствена делегация на България начело с премиера Сим- твената церемония по подппсва-
еон Сакскобургготски ще пристигне днес на официално посещение в нето на Д°говоРа за присъедн- 
Македония, което ще продължи до 20 април, пише македонският ; къмТсГ След^олученото“',! 
“Утрински вестник . средата на миналата седмица

Развитието на сътрудничеството между Македония и България в : одобрение от страна на Еврие- 
областта на политиката и икономиката, както и обстановката в йският прапамент за каидида- 
региона и евроинтеграцията на двете страни са главните въпроси, 4 -турт»'вд 10^ге в подножието аа 
които трябва да бъдат обсъдени по време на срещата между лщГбяха* Е С1,ЯДЯ цеРемошм" 
премиера Сакскобургготски и македонския му колега Бранко ; цод договора за присъединява- 
Цървенковски. Според македонския вестник, освен македонската не, с който броят на страптие - 
столица Скопие, Симеон Сакскобургготски ще посети и град Охрид. | членки на ЕС става 25.

Председателят на Народното 
събрание на България Огнян Герд
жиков се срещна в Москва с пред
седателят на Руската държавна ду
ма Генадий Селезньов, съобщи 
БНТ. Преди това Герджиков е при
ветствал участниците в Бълга
ро-руския бизнес форум.

- Надявам се тази визита да бъде 
полезна за вас. Така се обърна към 
Герджиков председателят на Руска
та дума Генадий Селезньов.

По време на срещата председа-

N

положени подписите

на
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Извънредното положение 

ще се премахне до Великден
Съветът за култура и информиране към Скупщината на Сърбия

Какво се предвижда в новия закона за 
информиране?
* Забранени са цензурата и натисците върху 
медиите
* Необходимо е "журналистическо 
внимание”, което озназава, че журналистите 
и отговорните редактори са длъжни с 
особено внимание да утвърдят откъде 
потича информацията и дали тя е верна
* Забранява се всеки монопол на формиране 
и разпространяване на медия и на 
публикуване на информации
* За формиране на медия не е нужно нечие 
съгласие или разрешение от държавен 
орган, освен за електронните медии за чието 
създаване е необходимо разрешение за 
излъчване
* Само съд може да спре пласирането на 
информации и временно да спре излизането 
на вестници, и това само в случай, че те 
пропагандират война, насилие, расова, 
религиозна и национална омраза
* Функционер има правото на частност само 
доколкото информацията не е от решаващо 
значение за сигурността
* Журналистите имат право на тайна
* Не се позволява някой да бъде обвинен в 
медия преди да се постанови съдебно 
решение

Небойша Чович:

Може би ще 

се формира 

държавна 

агенция

(От 1 стр.)
Политическите партии имат право на своя дейност и приказките 

че използваме извънредната ситуация, за да се разправим с 
политическите си врагове, са безсмислени, каза новият сръбски пре
миер и добави, че пито една политическа партия няма да реши да 
унищожи опозицията. Живкович посочи за пример Мйлошевич 
които е унищожил и Сърбия, и себе си.

”Има още доста да се работиж 
че има много 
се овладеят.

Според него условието целият Балкански регион да е стабилен е 
Сърбия и страните около нея да са стабилни, 
приближаването ни до Европа.

Относно проекта за магистрала Ниш-София Зоран Живкович 
посочи, че тя не е приоритетна за Сърбия, но трябва да се построи в 
близко бъдеще. Реализирането на проект за откриване на нови 
ГКПП между България и Сърбия е наложително за съживяване на 
връзките между двете стани.

Председателят на Съвета за култура и ин
формиране към Скупщината на Сърбия 
Иван Андрич заяви, че съществува възмо
жност държавата да си формира информа
ционна агенция, като поясни, че това няма да 
бъде Танюг.

След като припомни, че в проектозакона 
за информиране е било предвидено държа
вните медии да се приватизират до 12 месеца, 
той каза, че членовете на Съвета са приели 
амаидмана, според който този срок се 
продължава до две години.

Андрич подчерта, че се налага да се при
ватизират Радио Югославия, Ю-инфо, "Фил
мови новини”, "Държавен вестник” и "Бор
ба” , но че държавата може да стане собстве
ник на 49 на сто от капитала им.

” Държавата не може да си позволи, поне 
докато напълно не се демократизира, чрез 
финансиране да управлява медиите”, каза 
той.

, каза сръбският премиер и допълни, 
форми на икономическа престъпност, които трябва да

а това ще помогне и за

Чедомир Йованович

Сръбските власти не 
злоупотребяват с 
извънредното положение

Вицепремиерът на Сърбия Чедомир Йованович отхвърли обви
ненията, че властите злоупотребяват с извънредното положение, за 
да водят борба срещу политическите си противници, предаде за 
“Фокус сръбската агенция Бета. “Това не е партийна политика, а 

държавата, която трябва да бъде докрай проведена. 
Опитите за политизация на нашите крачки възпрепятстват разслед
ването”, каза Йованович.

Реакцията на Съвета за сигурност вдъхва оптимизъмполитика на

Председателят на Координа
ционна център за Косово Небо
йша Чович заяви, че най-новата 
реакция на Съвета за сигурност 
на ООН и на ЕС по събитията в 
Косово “вдъхват оптимизъм”, 
предаде агенция Бета. Подкрепа
та на външните министри на ЕС 
за политиката на “стандарти пре
ди статут”и съобщението на пре
дседателството на Съвета за си
гурност “вдъхват оптимизъм, че 
заедно с междуаиродиата об
щност ще намерим решение в 
обуздаването на екстремист- 
ко-радикалните структури, неза
висимо откъде идват и незави
симо от коя етническа общност 
са те”, каза Чович.

Членовете на Съвета за сигур
ност на ООН дадоха силна под

крепа за решението на ръково
дителя на ЮНМИК Михаел 
Щайнер да обяви за юридически 
нищожно “становището”на Ску
пщината на Косово за прилагане 
на закона за висшето образова
ние, като изразиха загриженост 
от това решение на парламента. 
Същевременно Съветът за си
гурност подкрепи прехвърлянето 
на правомощия от ЮНМИК на 
косовските исититуции, което за
почна по инициатива на Щайнер, 
но при това призова временните 
институции за самоуправление да 
спазват Резолюция 1244 и Конс
титуционната рамка на Косово. 
Чович съобщи, че ще представи 
забележките на властите в Бел
град по трансфера на право
мощия директно на членовете на

Миодраг Исаков:

Спекулация е Кощуница да 
бъде задържан

Вицепремиерът на Сърбия Миодраг Исаков заяви, че извънред
ното положение и разследването на убийството на премиера на Сър
бия Зоран Джинджич не бива да се използват за борба с полити
ческите противници, тъй като, както той каза, това не е целта на 
правителството на Сърбия, предаде агенция Бета. Той изтъкна, че 
възможността бившият президент на СРЮ и лидер на Демокра
тическата партия на Сърбия Воислав Кощуница да бъде задържан в 
рамките на разследването на убийството на Джинджич “никъде не е 
била предмет на сериозен разговор”, а такива информации Исаков 
оцени като “чиста спекулация”. ьвк&Е-,.

Съвета за сигурност па заседание
то, посветено на Косово, на 23 
април.

Министър Джелич

Сърбия ще получи 

200 млн. долара ЕС призова Косово:

Първо стандартите, след това статутаМинистърът на финансите на 
Сърбия Божидар Джелич заяви 
във Вашингтон, че в резултат на 
посещението на сръбската пра
вителствена делегация в САЩ 
пред следващите няколко месеца 
в Сърбия’ ще влязат 200 млн. до
лара. Тези средства ще дойдат 
“благодарение на разблокиране- 
то на замразените средства и на 
получената финансова подкрепа 
за продължаване на икономичес
ките реформи.

- Сключихме предварителен 
договор за заем от 80 млн., така

Небойша Павкович:

По време на срещата си в Люксембург министрите сово. В съобщение от съвещанието се казва, че ми- 
външните работи па държавите от ЕС призоваха нистрите на външните работи на държавите от ЕС 

Косово да се придържа към линията "първо стапдар- поздравяват усилията на Европейската инвестиционна 
тите, а след това статута” и подчертаха необходимост- банка и на ЮНМИК да намерят начин за кредитиране 
та от започване на диалог между Белград и Прищина, на проекти в Косово, тъй като по силата на между- 
предаде агенция "Бета”. Министрите се обърнаха към народното право провинцията няма право директно да 
двете страни с настояването да се въздържат от ед- получава кредити и финансова подкрепа от страна на 
ностранни действия, които биха застрашили утвър- междуанродни финансови организации, 
ждаването па мултиетническо и демократично Ко-

на

че през април и май ще получим 
два транша от по 40 млн. долара. 
Вече получихме два транша от 
МВФ и два заема от Световната 
банка”, каза Джелич.

Щ;Гггепшт ШИАНА пое отговорността за 
експлозията в Северно 
Косово

8' г
Съветът па министрите на Сърбия 

и Черна Гора реши да освободи дире
ктори на досегашното Съюзно управ- 

I леиие на митниците Владая Бегович, 
неговия заместник Бошко Бойович и 
помощниците му Весна Хрел- 
яц-Иванович, Дубравка Гатнч, Зоран 
Божович в Деян Савович, предаде 
агенция ТАНЮГ. С решение на 
Съвета на министрите те остават на 
разположение”.

Конституционната харта на новата 
държавна общност не предвижда об
ща митница, като всяка страна 
членка ще ама своя.

Албанската национална армия (АНА) пое отговорността за 
взривяването на Железния мост в село Лозшце, близко до северната 
част иа Косовска Митровица. В съобщение по официалния уеб сайт 
па АНА А1 се съобщава, че "специални единици от дивизията на 
Адем Яшари вдишаха във въздуха железния мост, който свързва 
окупиралия дял на Косово с Белград”. "Митровица е албанска земя 
и ние няма да позволим тя да бъде под сръбска окупация. АНА ще 
направи всичко възможно да прекъсне връзките па албанските земи 
с Белград”, се казва още в официалното съобщение. Говорителят па 
ЮНМИК Бери Флечър е заявил днес пред журналисти, че АНА 
действа единствено чрез Интернет, а не с показни военни акции. ”А 
всички знаем, че подобна страница може да се напрани и от един 
човек", е казал още Флечър.

Милошевич е наредил 
изпращането на хеликоптер

Бившият началник на Генералния щаб на Армията на Югославия 
Небойша Павкович каза по време на полицейското разследване,ген.

че бившият президент на СРЮ Слободан Милошевич му е наредил да 
Черна Гора, предаде агенция Бета. Сизпрати военен хеликоптер в 

хеликоптера са били прехвърлени група атентатори, които се 
опитали да убият лидера на Сръбското движение за обнова Вук 
Драшкович в Будва през 2000 г.
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ГСС Димитровград: Как да се избавим от задънената улица?
След въвеждане на извънредното положение 
в Сърбия:_________ __________________ _____ Гражданите не искат да търпят

с тях само се губи ценно 
време

тъй като те не са се доказали

Не са нарушавани 

човешките права Как да сс съживи духа на "кадри” на ръководни постове са
гражданските протести срещу оспособени и свикнали да ра-
псичко онова което унижава и ботят само по този начин. 1ъй
деградира гражданите па Димит- като сегашните управляващи яори и в своите професии. Те 
ровтадска община е въпрос, па нямат пад себе си "висша инстан- само с патриотизъм и в името на 
който търси отговор Общинска- ция” или централа, то могаг с пас патриотизъм се опитват да за- 
та организация па Гражданския да правят каквото си искат без да държат властта, обвинявайки че- 
съюзРна Сърбия в Димитровград, има кому да полагат сметка. А „„„те и привържени на новото

За да се намери отговор па то- това е „ай-лошото, което може- вреМе и европейската ни ориен-
зи въпрос, според ГСС в Димит- ше да ни се случи”. тация хора за собствената си не-

псобходимо е иай-на- От ОО на ГСС изтъкват, че кадърност 
властващите са свикнали общест
вото да бъде организирано съгла- политически и други разногласия 
сно способностите им, защото са- са възможни, дори и нужни, но 

по този начин могат да управ- срещу инакомислещите не трябва 
ляват.”Всяка заплаха от страна да прилагаме физическа ликвида- 

по-способни от тях те са ЦИя. Технологията на Голи оток 
инсти- сега е променена, но средства и

Според данните на Министерството на човешките и малции
права след въвеждането на извънредното положение в 

Сърбия не са нарушаване човешките и гражданските права, пито 
има злоупотреби с извънредното положение, предаде агенция 
ТАНЮГ, цитирайки минситъра на човешките и малцинствените 
права на Сърбия и Черна гора Расим Ляич. Той призова 
политически партии, неправителствени организации и гражданите 
да съобщават за всеки случай на евентуално нарушаване на чо
вешките права, за да може министерството да реагира.

ствените

всички

ровград, 
пред хората да сс запознаят с мо
менталното положение, за да мо-

В ОО на ГСС са наясно, че

Трибуна на ОО на ДСС в Димитровград жс да се направи съпоставка ме
жду настоящето и възможното.

На състоялото се неотдавна 
заседание беше подчертано, че се 
налага да се, както > 
царибродчани, ”разкръсти” 
стария начин на поведение,

моЕдин аршин за всички 

мафиоти
на

би казали решавали и решават чрез
туциитс на старата система, чрез наемници за ликвидации не недо- 
държавната администрация, чрез стигат. Това показа и убийството 
системата на образование, а отде- на премиера Джинджич и потвър- 

най-често чрез съдебната ди> че в паниката и несигурността 
система и полицията. Наследено- дават обратни ефекти. В случая 
то от тази система е страшно и се стигна до обединяване на демо- 

плеядатажеледбенициж кратичните сили в Сърбия и до

със

Миналата събота в Димитровград бе проведена трибуна на ОО па 
ДСС, на която говориха Драгомир Воииович, народен представител 
на тази партия в републиканския парламент и Драган Лазич, народен 
представител на ДСС в републиканския и съюзния парламент.

Разисквайки за акуталната политическо-икономическа обстанов
ка в Сърбия, Воннович и Лазич изтъкнаха, че ДСС провежда трибуни 
навред из Сърбия, за да окуражи гражданите. И двамата народни 
представители отрицателно коментираха решението в републиката 
да се въведе извънредно положение. Въпреки това те приветстваха 
досегашните резултати от борбата срещу организираната престъп
ност, като добавиха, че в тази борбата не трябва да бъде закрилен 
нито един мафиот, относно мафиотски клан, включително и сур- 
чинския. Б. Д

да се осъзнае ролята 
на всеки от нас

"Отрелно трябва да осъзнаем 
и да сме ма ясно с ролята на се
гашното ръководство в община
та, което счита, че ще е вечно и 
дори в един момент успя в това да

лно и

тежко,
на тази стара система с успешни ускорено решаване на проблеми- 

и те. Хората най-после разбрахаикономическимашинации,
политически, с помощта на мафи- кой какво предлага и с какво се

опитва да се върне на власт. 
Затова е крайно време

Шб1цийският отбор на ГСС в Димитровград на ___
разширеното си заседание отлъчи от членство Зоран демократичните СИЛИ 
Николов, Предраг Димитров и Иван Лазаров. Както да се мобилизират 
изтъкват в ОО на ГСС, първите двама не са напуснали 
партиите, в които са членували (Николов в СПО, а 
Димитров в ДС) както и поради това, че са действали 
срещу интересите на партията и оказвали подкрепа 
на Съюза на граждани Цариброд.
До момента не е известно дали отлъчените ще 
обжалват решението пред партийната централа в
БСЛГраД' ........

и тези простори да бъдат вк
лючени в европейските движе
ния. ОО на ГСС на демократично 
ориентираните граждани на Ди
митровград предлага ”пртийната 
ориентираност да не ги дели в 
настоянията да решават пробле
мите един след друг. ”Това ще 
постигнем като изградим единна 
платформа на демократичните 
сили, като единствен начин за

ОО на ГСС в Босилеград

Избрани делегати за 

партийната скупщина
Общинският отбор на Гражданския съюз на Сърбия в Босилеград 

избра петима делегати, за Скупщина на партията, която през май ще 
се проведе в Белград. На това събрание ще участват Александър 
Сотиров, председател на ОО, Любен Захариев, потпредседател, 
Петър Л. Рангелов - секретар, Марян Янков - отборник в Общинската 
скупщина и Стефан Стойков, председател на младежката органи
зация на партията.

Членовете на ОО на ГСС разискваха и за предстоящото избиране 
на национален съвет на българското малцинство. Бе изтъкнато, че 
някои членове на партията самостоятелно са събрали подписи и 
кандидатствали за електори. ОО на ГСС смята, че всички членове на 
тази партия винаги са настоявали да се спазват правата на българ
ското малцинство. Затова той дава пълна подкрепа на електорите из 
редовете на ГСС.

ята и разбойници, все още успяваувери и мнозинство от гра
жданите. Една тоталитарна си- Да забави промените, които изис- преодоляване на непоносимото 

ква новото време и така увели- ПОложение в общината. Надява- 
чават собствените си грехове,

стема се държеше от едно по
коление на друго, като кадрите се 
"регрутираха” още от пионерска, същевремено слагайки на карта и

собствените си позиции”.

ме се, че резултатите няма да изо
станат, ако всеки от нас се докаже 
в своята професия, на работното 
си място”, считат в ОО на ГСС в

младежка и т.н. възраст, които 
след
"лидери” решаваха съдбата на хора, които търсят изход от дИМИТрОВГрад_ 
всички нас. По йерархия те дава- задънената улица, трябва да раз- 
ха отчет само на висшите инста- берат, че с разговори и убежда- 
нции. Сигурно е, че сегашните

Демократично ориентиранитетова като политически

А.Т.
вания

С.С.

Необикновена среща : 'СПС в Сурдулица 
твърди, че й е 
узурпирано 
помещение______

рослав Батич на 9 март счупили 
бравата на вратата и сложили нов 
ключ, като по този начин направи
ли углавно деяние на самовластие.

В ОО на СПС твърдят, че 
тримата били активисти на ОО на 
ДСС. В този отбор обаче не искаха 

ж ж да коментират проблема. Узнаваме,
И.ЗИСКВЗТ че отборът на СПС преди две

години спорното помещение дал на 
нат^пиио оо ОО на ДСС, но че сетне едностраи- 
ПШУЦОЦПИС ЗЦ чиво скъсал договора, понеже вто

рата страна не плащала наем”. След 
Т1пп1г||т|1ггл лнпро случилото се на 9 март, собствени- 

ШИ А СЛА1 А С ците на "Динчич”, братята Сашо и 
Зоран Динчич, поискали защита от 

Общинският отбор на СПС в Су- Отдела на полицията, Общинския 
рдулица поиска от общинската про- съд и прокуратурата. Бяха се опла- 
куратура в този град да раздвижи кали, че полицията не е реагирала 
углавно дело срещу трима сурдули- съгласно предписанията, но оттам 
чани, които ”насила завзели негово им отговорили, че "двамата поли- 
помещение”. цаи правилно са изпълнявали слу-

В предявения иск на социалис- жбата си и че не са злоупотребили с 
тите, който подписал председате- нея”. Прокуратурата и съдът са 
лят на ОО на СПС Йован Глиго- отхвърлили исковете на "Динчич” 
риевич, се казва, че те са собст- и не са глобили "виновниците”, 
веници на сградата, респективно на нито пък са им наложили да 
помещението от 22 квадратни мет- освободят помещението, понеже 
ра, което дали под наем на частното собствениците на предприятието ” 
предприятие "Динчич”. По-ната- не са ощетените лица”, 
тък се подчертава, че Петър Ми- 
ленкович, Милутин Пешич и Ми-

§§йПолицай - лидер на "Отпор"
Райко Янкович е полицай в Ба- Коофдинаторът на бабушни- ВййЗ 

бушница, по-точно помощник - шкия "Отпор” ни разказа една ин- «й 
командир на полицейския учас- тересна историйка, свързана с ЕЦ 
тък в този град. Същевременно е един димитровградски полицай, ЦЯ 
и координатор на бабушнишкия койти сега е в пенсия, 
клон на 'Отпор”! ”С колегата ми от Димитров-

"Да, така е! От дълги години град, който по националност е |Е1 
съм член на Отпор ’. Преди 5 ок- българин, едно време бяхме 
томври натискът срещу мен беше Косово и Метохия, но след из- 
непоносим. Какви само неприя- вестно време го оттеглиха оттам, 
тности съм изживял...”, казва Ян-

в
■ . ■

Аз се пошегувах с него, като му 
казах, че не може българин да 
пази границата на страната ни.

кович.
Че човешкото лицемерие не 

знае за граници, показа и по-на- След известно време него 
татъшния ни разговор с него:

2го по
викаха компетентите в полиция- 

След 5 октомври и падането та. След разговора с тях, димит- ната на своите колеги в поли- 
на бившия режим, много мои ровградчанинът се обърна към цията, в чиито биографии има пе- 
колеги внезапно започнаха да ту- мен и каза: "Казаха ми тъкмо тна. Сред тях има и полицаи от

МВР'пат по раменете ми и да говорят, това, което ти ми каза на шега - 
че винаги съм бил прав. Бяха българин не 
изключително любезни към мен, границите на страната ни!?” 
искаха да ми помогнат във всяко 
едно отношние, без да искам това се 
от тях...”

димитровградския отдел на 
На въпроса ни какви са демок

ратичните процеси в Бабушнии3’ 
За Ранко Янкович би могло да той казва, че в нея не се е случил11 
каже, че не лардонира на 5, а камоли 6 октомври!” 

никого. Той без страх и какъвто и 
да било компромис посочва име-

може да пази

Б.Д-В.Б.
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"Гердап" ще^започне да плаща рента на Босилеградска община

В бюджета ще постъпят 800 хиляди
Държавното предприятие за производство на

електрическа енергия ”Гердап” тази година ще РитоРията на Босилеградска община? Един от от- 
започне да плаща рента на Босилеградска община говоРвте е» чр Власинските водоцентрали, респек- 
за ползване на водите от Лисинското езеро. Според ™н0 Гердап”, имат допълнителни разходи докато 
неофициални, но добре осведомени източници във пРекаРат” водата от Лисинското във Власинското 
Власинските водоцентрали, които работят в езер0'
състава на 'Тердап”, узнаваме, че рентата за тази В Търговския съд в Лесковац все още трае 
година възлиза на над 800 000 динара. Тази сума е споРът межДУ 'Тердап” и Босилеградска община, 
около 30 процента от целокупните средства които Вещи лица са пресметнали,
Тердап” ще плати на Сурдулишка и Босиле- В0Дите от Лисинско езеро в периода от 1996 до 2001 
градска община за ползване на

че за ползването на

година предприятието й дължи 8 260 409 динара. 
Кога този съд ще се произнесе по делото все още не 
е известно.

водите.
Защо "само” толкова рента на Босилеградска 

община, когато около 52 на сто от общото коли
чество вода във Власинското

От тазгодишната програма за работа на 
димитровградски ” Комуналац”езеро е от те- В.Б.

По време на реконструкцията на жп линията в Димитровград Много планове, малко пари
Нов режим на движение Въпреки многобройните проб- води” 

леми, които предизвиква безпари- ствателната система за отпадъчни 
чието, димитровградското комуна- води, да се проведат работи по 
лно предприятие ’ Комуналац” пла- уреждането на подстъпите към из- 
нира да интензвифицира работата ворите "Пъртопопинци” и ”Ивкови 
си. В тазгодишната му програма за воденици”. Предприятието планира 
работа между другото се подчер- да ремонтира и селските водопро- 
тава, че трябва да се предприемат води на територията на общината, 
мерки за подобряване на водоснаб- "Комуналац” планира да изгради 
дяването в града и някои местни нови пътеки и нови огради в новата 
общности. Запланувано тази годи- част на гробището, да уреди под- 
на: да се извърши реконструкция на стъпите към новата част на гроби- 
водопроводната мрежа в градските щето, да извърши т. нар. "парцели- 
улици "Борачка , "Косовска” и зация” на тази част на гробището. В 
"Десанка Максимович”, да се ремо- това отношение се очакват и други 
нтира водопроводната мрежа в с. комунални подобрения.
Смиловци, да се проведат финални- Програмата на "Комуналац” не- 
те работи по уреждането на изво- отдавна приеха и отборниците на 
рите в комплекса "Ивкови воде- ОС. Тази фирма се нуждае и от 50 
ници”, както и в изворите в с. Лу- контейнери за боклук, едно возило 
кавица. Предвидено е да се изградят за боклук, една автоцестерна, една 
нови и ремонтират старите огради авточистачка, една помпа за тиня и 
около обектите за водоснабдяване, три персонални компютри, 
да се ремонтират помпите на 
помпената стация в с. Пъртопопин- ще стане ясно в края на годината, 
ци, като се подмени сигналният ка- Във всеки случай реализацияа на 
бел от помпената станция в с. Пър- заплануваното зависи от разпола- 
топопинци до резервоара в с. Сми- гаемите средства, а те в Димитров- 
ловци. Очаква се да се ремонтира т. градска община хронично недости- 
нар. "дувалки” към пречиствател- гат за много неща. 
ната система за отпадъчни води, да 
се регулират т. нар. "атмосферски

рамките на пречи-
вало да имат и собствениците на 
МПС, към които се апелира да не 
паркират колите си в едопосо-Тъй като ж.п. линията минава през тях все до 10 май. Това съоб- 

през центъра на града и го дели щиха от съответната общинска 
на две части, естествено е реконс- служба, Поради това е установен 
трукцията да предизвика опре- нов режим на движение по някои 
делени промени в движението на улици на града, за да не се стигне 
моторните превозни средства, до задръстване на движението. 
Още повече ако се знае, че на Така улица "Нишава 2” става ед-

чните улици докато важи новият 
режим на движение. Разбира се, 
всичко това ще бъде регулирано 
със съответна сигнализация и - 
санкции за неспазване.

Тъй като от няколко дни е за- 
територията на общината има де- нопосочна от улица "Кирил и Ме- творен и прелеза в село Градинье, 
ветжп прелеза. Според приетото тоди към гарата, както и улица то желающите да отидат в се- 

реконструкция вси- ^еслина от прелеза към гума- лото трябва да тръгнат от Димит- 
чките прелези си остават, като рата и улица "Пастерова”. Едно- ровград по пътя край пазара, 
при това би трябвало всичките, посочна става и улица "Сутйеска” "Металац” и базата на "Комуна- 
които и сега имат бариери и съот- от болницата до Строшена че- лац”. Заради увеличеното движе- 
ветна сигнализация, да бъдат и шма, т.е. до канала. За водачите ние бройните дупки по него вече 
занапред обезпечени с автома- на моторните превозни средства са насипани или се насипват с ча- 
тични бариери. Най-вероятно ще (МПС) това от една страна ще е къл, който се вади от линията, 
се търси и някои, които сега ня- улеснение, въпреки по-дългия Поради това пък и част от пазара, 
мат сигнализация, като този в път. Но ако в крайна сметка се в началото на този път, ще бъде 
Градинье, също да бъдат защите- има предвид общата полза от

решение за

Какво ще стане с тези планове
преместена на празната площ при 

реконструкцията на ж.п. линията, двумостието, на т. нар. "остров”.ни.
Когато става дума за прелези- нека да имат малко търпение, 

те, поради реконструкцията, пре- Търпение и разбирание би тряб- 
леза в центъра на Димитровград 
(при павлиончето) и на улицата
към спортния център "Парк” са ,
закрити от понеделник, 14 април Нишката тютюнева фабрика успешно започна
т.г. и няма да може да се минава ГОДИНата _________________________ _

А.Т.

■■к1' ” -_, - 7 Б.Д.

” Балкан” на панаира в Белград

Увеличени са производството 
и продажбата Установени контакти с 

туристически агенции
Димитровград: 
Ремонтът на жп 
линията като повод Нишката тютюнева фабрика започна деловата година твърде успе

шно. През първото тримесечие на годината във фабриката са произ
ведени 3,2 на сто повече цигари отколкото през същия миналогодишен пе
риод и по този начин планираното производство е надхвърлено с 1,9 
процента.

В съобщението на ръководството на

Димитровградското угостителско-туристическо предприятие "Ба
лкан” и тази година участва на току що завършилия панаир на ту
ризма и гостилничарството в Белград.

Както изтъкват от предприятието в сегашните условия целта е била 
да се раздели колкото е възможно повече рекламен материал, с който да 
се запознаят посетителите на панаира с услугите, които фирмата 
предлага. Това преди всичко се отнася до обектите на "Балкан” на 
граничния преход, а разбира се и с останалите обекти. Особено интересен 
сигурно е възобновения неотдавна ресторант "Погановски манастир”, в 
долината на Ерма в непосредствена близост до средновековната светиня.

Участието на панаира е използвано и за осъществяване на контакти с 
туристически агенции, на които "Балкан” предлага качествени услуги в 
обектите си, особено на границата в рамките на транзитния туризъм, за 
който се очаква значително да се увеличи.

Ще останат 
ли гаражите? фабриката се казва, че в 

сравнение с първото тримесечие на миналата година сега значително е 
Както е известно в ход е ре- увеличена продажбата на цигари, като се уточнява, че увеличението 

възлиза на 13,2 процента. Същевременно износът е увеличен с цели 33 на 
сто. Най-много са продавани ”бест”, "дрина” и "класик”, както и най-но
вите цигари "класик 100 С".

В цигарената фабрика през първото тримесечие на годината продъл
жи модернизирането на производствените линии, така че се очаква произ-

В.Б.

конструкцията на жп линията от 
Ниш до границата с България, 
както и на гарата и на участъка 
през центъра на града.

Колкото и да е лошо, че жп водството и пласментът и занапред да се увеличават.
линията минава през града и го 
дели на две части, проектантите 
са се постарали да намерят в това 
и нещо полезно. Така, в центъра 
на града наблизо до жп бариера- 
рата на площада са проектирали 
спирка за пътническите влакове, 
с която се създава възможност 
влаковете от границата до гарата 
да се ползват като градски транс
порт. Спирката, разбира се, ще 
бъде модерна и съгласувана с 
изискванията на времето. Тя е
предвидена на пространството На 6 май 1998 година Търговският съд в Лесковац Слога въведе
у „и .Г „ м фалитно управление, а работниците, общо около 135, заминаха в

между улица На д ^ р трудовата борса. След приключването на фалита на 31 декември
жп линията в продължение на миналата година, при същия съд е регистрирано ново предприятие. По
парка, сиреч на мястото от гара- думите на Такев, фалита е приключил с принудително изравняване, тъй
жите на изток. Очаква се Скупщината на новоформираното търговско предприятие като 25 на сто от задълженията към юридическите лица и бивешите

Ето шанс, казват димитровг- “Слога” да вземе решение за приватизиране на фирмата, което ще бъде работници на “Слога” са заплатени, а за 75 на сто от дълговете им е дадена
предоставено на Агенцията за приватизация. Тогава ще започне една делова сграда. - „ „
изготвянето на необходимите документи, каза директорът на Слога Сега предприятието располага само със строителни обекти и 
Васил Такев. Той подчерта, че 30 на сто от акциите на фирмата ще бъдат съоржения за търговска дейност. В момента има 4 заети, от които двама 
раздадени безплатно на бивешите и сегашни работници, въз основа на на определен срок. 
трудовия им стаж в “Слога", докато 70 процента от стойността на 

ще бъдат предложени за продажба.

А.Т.

Васил Такев, директор на "Слога" в 
Босилеград:

Предприятието ще се 

приватизира

радчаии, най-после от самия цен
тър да бъдат премахнати неле
пите постройки, за които почти 
15 години съществуват решения 
за рушене.

П.Л.Р.
А.Т. капитала



От село за <
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Бабушница
През тази пролет в Сурдулица

Вя Продължава 

уреждането 

на пазара
..Предимство на 

екологията "
■ . |

* Мненията са различни, 
особено политическите. 
Настоящата общинска власт в 
Бабушница от някои 
бабушничани получава 
позитивна оценка, от други

■>3* От общинския бюджет са дадени около 500 хиляди динара 
за изкарване на боклука от "дивите" сметища и за създаване 
на нови зелени площи. Повече работа и за комуналната 
инспекция

Инициативата на Изпълнителния съвет на ОС в Сурдулица градът 
и околността му да бъдат по-добре уредени в екологично- комунално 

започна да се реализира. Комуналните служби изкараха 
боклука от "дивите” сметища, някои от които ще станат зелени 
площи. За тази цел от общинския бюджет ще бъдат похарчени около 
500 хиляди динара. В ОС казват, че толкова всъщност струва 
безотговорността на хората, конто изхвърляха боклука кой къде 
стигне.

Председателят на ИО на ОС Драган Диичич казва, че целта им е в 
Сурдулица н околността й занапред да

№
Бабушнишкият пазар ще стане най-хубав в Пиротски окръг не.

стоките критици по отричат, чс с способно да об р Р какт0 ^ жа от снимаката
печи средства за комуналното уреждано па общи- пазар-обекта, ко ,
пата. През миналата година за тази цел са похар- д0 лет предстои да се подменят сергиите в
чени внушителните 300 милиона динара. Средства Р Р ^ _ по уоеждането на
та са пристигали от няколко източника: общинския пазара, да * ича°и“
бюджет местното самооблагане, организацията пазар-обекта... Във всеки случаи оаоУ 1атс
ЦХФ ВойскатаТа СЧГ, донори, Дирекцията за наскоро ще имат вероятно най-хубав пазар в Пи- 
пътища па Сърбия... ротски окръг.

Миналата година започна, а тази пролет ще про
дължи и комуналното уреждане на бабушнишкия

отношение

екологическо отношение 
бъдат възможно по-добре уредени. В това направление повече ще се 

комуналното предприятие, по и общинската
В.Б. Б.Д.ангажира не само 

комунална инспекция.

Забавя се вегетацията в Босилеградско В Детската градина в 
с. Желюша се 
оплакват от съседитеПодготовки за 

пролетната сеитба си

Като Скадър 
на БоянаПоследните мразове в Босиле- ба. Понеже в Босилеград няма зе- 

градска община не са застрашили меделска аптека, повечето част
ни магазини в града и в селата са

* В детската градина се 
оплакват, че онова което 
построят през деня, през 
нощта изчезва

овощните дръвчета, понеже те 
все още не са започнали да цъв- добре заредени с различни видове

семена (маруля, домати, чушки,тят, твърдят специалистите.
Необичайно ниските темпера- краставици, моркови, цвекло и 

тури за месец април, според агро- пр.), както и изкуствени торове и 
номите, ще забавят вегетацията в пестициди. Освен НПК - основ- 
Босилеградски край и негативно ния изкуствен тор, който се пол

зва при сеитбата, в магазините 
Въпреки студеното време, сто- могат да се намерят и “Уреа’ и 

неопходимите “Амониева шалитра” - торове за

"Години наред полагаме максимални усилия даПредучилищното заведение ”8 септември” в Ди
митровград през тази година възнамерява да изис- уредим двора, но след работното време в двора се 

пари от съответното републиканско министер- събират много деца и младежи от комшулука и 
ство, ОС и други източници, с които да финансира това, което ние през деня построим, през нощта 
уреждането на двора на заведението си в с. Жел- изчезва , изтъкват в Детската градина.

ква
ще повлияят на добивите.

Б.Д.юша.паните вършат
подготовки за пролетната сеитба, прихраняване на растенията.
В по-ниските села в общината 
мнозина земеделци вече са изка- делците в общината най-много да

Звонци "Ерма”, която е неин собственик, я даде под наем на 
частно лице, което веднага започна да произвежда 
хляб.

И тази пролет се очаква земе-

Хлебарата отново 
работи

рали тор и изорали нивите, а в засеят овес, ечемик и градинар- 
Райчиловци и Радичевци някои ски култури, а в разговор с боси- 
стопанки са подготвили лехи за леградчани узнахме, че ще бъдат

Хлебарата е добре обзаведена и може да задо
волява нуждите на населението в Звонски район. 
Досега хората от Звонци, Ракита, Пресека, Нашу- 
шковица и хотелът "Мир” с хляб и бели печива се 

Йордан Миланов

увеличени площите, засадени сразсад.
Търговците също така подгот- картофи. Хлебарата в Звонци отново започна да работи и 

се очаква до голяма степен да улесни живота на 
хората в няколко села. Земеделската кооперация

снабдяваха в Пирот.вено посрещат пролетната сеит- П.Л.Р.

По следите на предците сиФОТО ОКО
С него съм неразделен от 1970 г. ко- 
гато го купих от нишката фирма 
“Механизация”. Оттогава пито “Мо- 
сквича” съм оставил някъде, пито 
пък той ме е оставил някъде. А няма 
село, няма път в общината, където не 
сме минали заедно.

Вярно е това, което казва Младе
нов. Той и ден днешен поне веднъж в 

отива със своя “Олд-седмицата
таймер” до родното си село Верзар и 
никога не се е случило да закъса. На
скоро го "издал” акумулаторът, но 
тъй като “Москвичът”има и “курб- 
ла”, не е никакъв проблем да зад

вижи мотора му. Нито пък е проблем да го 
натовари като магаре и от Верзар да си докара и по 
500 кг сливи за ракия.

Последният генерален ремонт му е направен 
през далечната 1970 и от тогава до днес не са пра- 

ериозни поправки. На “равно”без проб
лем "вдига” и до 100 км в час, а досега е изминал 

По димитровградските улици вече 33 години се повече от 180 хиляди километра. На въпроса ни 
движи едно “таксе”, както казват царибродчани, има ли достатъчно части за него, Младенов от- 
което отдавна не се произвежда и трудно може да товаря: “Той вече и не се разваля, пък и аз съм 
се види на друго място. Става дума за един събрал части от всички подобни "Москвичи”, кои- 
“Москвич 403”, собственост на Денко Младенов, т0 са извън употреба, така че няма проблем.” 
пенсионер от Димитровград.

—Произведен е през далечната 1963 година и за 
пръв път е регистриран на 13 април същата го- ' отсече Младенов, 
дина, така че вече е на 40 години, казва Младенов.

Двамата пенсионери на главната улица в Димитровград

Най-старото
димитровградско
„таксе” Трима унгарци-конници минаха тези дни и през 

Димитровград на път за Турция.
Облечени в облекла, характерни за Унгария от 16 
век, те са решили с три коня (Амош, Тичи и Яков) да 
минат по следите на своите предци и да стигнат до 
Истамбул. По пътя си те се задържат всеки втори 
ден, за да починат конете им и после продължават. 
Поради лошото време и факта, че минаха по 
магистралното шосе, димитровградчани едвам ги 
забелязаха, освен по ТВ „Цариброд".

вени по-с

-Ще го смениш ли скоро с нова кола?
-Не! Изобщо нямам намерение да го сменявам!

А.Т.
А.Т;
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Ще замине ли ученичката Татяна 
Тасич от Сурдулица на операция 
Москва?

Босилеград Центъра узнахме, че "Анитекс” е 
спонсорирал превозването и е из
купил 60 билета за децата от селата. 

Ролите на принца и принцесата в 
Миналата седмица в Голямата пиеса^а изпълниха артистите Зо- 

зала на Центъра за култура в Бо- Р?н *°Д°Р0ВИЧ и Лиляна Живич. 
силеград гостува кукленият треа- Малчуганите в почти пълната зала 
гьр ,ГЧираж” от Земун с пиесата на ЦентъРа 33 култура сърцато се 
"Новите дрехи на принца”. смяха на изявите на артистите и

Освен деца от Босилеград на многократно ги възнаграждаваха с 
представлението присъстваха и бурни ръкопляскания. 
около 60 ученици от първи до чет- След представлението, малките 
върти клас от Долна и Горна Лю- гост* °т селата ,™сетиха Народна- 
бата, Долна и Горна Лисина и Рай- та библиотека „ Христо Ботев и 
чиловци. Идването на децата от се- частния зав°Д Анитекс в Босилеград.

Жестът, който направиха собст
вениците на "Анитекс” заслужава 
похвала. Дано в бъдеще и други 
хора следят примера им и според 
възможностите си да спонсорират 
културното издигане на децата.

В Куклен театър
Очакват помощ от 

добрите хора
Петнадесетгодишната Татяна Тасич от село Су- 

войница е ученичка в първи клас в Техническото 
училище в Сурдулица, но повече е в болници от- 
колкото със съучениците си. Здравето на моми
чето толкова е нарушено, и бъбречните кризи тол
кова са сериозни, че се налага то да замине в Мос
ква, където да му се направи трансплантация.

Преди три години Татяна заболяла от бъбречна 
болест. Оттогава насам отчаянието 
стта се заселили в петчленното семейството на Вес
на и Сърболюб Тасич. Здравословното

Желаещите да помогнат могат да внесат нари на | 
следния адрес: Делта банка а.д. Белград, ■ ®
джиро-сметка 908-16001-87. за внасяне на 
чуждестранна валута 04-302-0001353/5, а за 
внасяне на динари 04-102-0000333/4.

лата, които рядко имат възможност 
да присъстват на подобни културни 
мероприятия, съвместно организи
раха Центъра за култура и основ
ното училище с финансова подкре
па от страна на частният завод за 
производство на чорапи "Анитекс” 
в Босилеград.

От Любен Григоров, организа
тор на културните програми при

1

IIи иеизвестно-
За целта са необходими 45 000 щатски долара, аз 

подсигурих около 10 хиляди долара, но нямам вече
на момичето толкова се усложнило, че отказали да Гбри™ ху™иниТорДа ГГ^рят стГц“” 
функционират бъбреците му. Тъй като нямало друг могнат на детето ми...” с насълзени очи казва таткото. 
избор, лекарите били принудени здравето му да по- Когато раната започне да боли, не лекуват 
държат чрез хемодиализа. В какво тежко положе- лекаРи- Лекува я и човещината. А дали Татяна ще 
ние е детето показва и това, че тоя специален поо- °здРавее н “ Радва на живота, зависи от хората, 
цес му се прилага три пъти през седмицата. И сега с
майка си е във Военно- медицинската академия в подавателите им в техникума. В акцията се включиха 
Белград. общинското ръководство и Изпълнителният съвет на

” Миналата година дядо й даде бъбрег и лекарите ОС в Сурдулица, който от общинския бюджет даде 220 
направиха трансплантация, но същата не беше ус- 000 динара.
пешна. Показанията и анализите показаха, че в се- „ Майката на Татяна е безработна, татко й работи в 
мейството никой не може да дари бъбреци...”, отчаян е "Звезда”, където последната му заплата за декември е 
таткото Сърболюб. около три хиляди динара, докато десетгодишната й

Родителите на Татяна изпратили лекарските пока- сестричка Йована още и не знае, че здравето е най 
зания и анализи в Централната клиническа болница в голямото богатство. Дали ще се възстанови здравето 
Москва и специалистите им отговорили, че могат да 
направят трансплантация на бъбреците.

П.Л.Р.състояние

Заседание на Отбора за 
откриване на местна 
телевизия

жи, който да бъде преместен в бив
шия обект на Службата за ка
дастър. На събранието беше из
тъкнато, че някои от членовете на 
Отбора вече са посетили местните 
телевизии в Димитровград, Враня и 
Лесковац, за да се запознаят с 
работата им.

Инак, идеята за откриване на 
местна телевизия бе раздвижен от 

Тези дни в Босилеград се състоя Общинската скупщина в Босиле- 
първото заседание на Отбора за от- град, а Изпълнителният отбор -е 
криване на местна телевизия на назначил членовете на Отбора, 
което бяха обсъдени досегашните

я само

За екрана - 

1,2 милиона

П.Л.Р.на момичето и то започне да се радва на живота зависи 
от фирмите, организациите и добротворството на хо
рата.

активности и договорени по-ната
тъшните задължения във вързка с
откриването на тези медия, която ОкрЪЖНО СЪСТвЗаНИб 
ще работи в състава на Центъра за за ГИМНаЗИСТИ ВЪВ 
култура. _ ■

Освен членовете на Отбора: ВЛЗДИЧИН ХЗН________
Крум Стоянов, Воислав Божилов, .
Любен Глигоров, Божидар Иванов 
и Владимир Григоров, на заседани
ето присъстваха и председателят на 
ОС Владимир Захариев и предсе
дателят на ИО на ОС - Горан 
Стоянов.

В.Б.

Семинар в босилеградското основно училище

Реформите стартират от 1 септември спечели
В основното училище "Георги ство. Освен лекции и сказки за изберат заедно с учителите и 

Димитровж в Босилеград от 9 до реформите в образователната родителите си един или два от 
12 този месец се проведе семинар програма, за участниците бяха петте алтернативни предмета. От 
под название "Прилагане на реф- организирани и редица тестове и преподавателките на семинара

узнахме, че наскоро ще бъдат от- 
Преподавателките изтъкнаха, печатани и нови учебници.

Очаква се, че новата програма

първо място
Крум Стоянов, председателят на - _

Отбора запозна присъстващите с Анита Стоилкова, ученичка в 
предприетите досега дейности. Той трети клас в боснлеградската 
подчерта, че вече е изготвена про- Гимназия спечели първо място 
ектопрограма въз основа на която на окръжното състезание по 
за подсигуряване на необходимите <ГЬРДСКИ е™*. което се проведе 
технически съоръжения са нужни на « този месец във Владичин 
около 1.200.000 динара. Договорено кан. Тя е пълен отличник и всяка
е, Отборът да подготви съответни год,ша отбелязва значителни 
документи и намери начини и постижения на състезания по 
възможности, от определени репу- различни предмети, 
бликански министерства и донори :, °све« А™™- която завоюва 
да обезпечи тези средства. Запла- 13>от об1до 2° същ1,ят Ре-
иувано е бъдещета телевизия да зултат са отбелязали още двама 
бъде поместена в сградата на Цен- У',еника от Пчннски окръг, 
търа за култура, в помещенията на 
тукашния Отдел за социални гри-

ормите, в образователната систе- анкети.
маж, които ще влезат в сила от
следващата учебна година. че в първи и втори клас учени- 

На семинара участваха около ците ще бъдат оценявани с опис- ще улесни обучението, че учени- 
тридесетина начални учители, ко- вателни бележки. Задължително ците ще учат повече в училището 
ито от септември ще учат първо- ще се изучават математика, фи- и ще имат по-малко домашни уп-
лаците, както и училищният пси- зическо и здравно възпитание, из- ражнения. 
холог и педагог. Лектори на се- куство, светът около нас, чу- 
минара бяха Круница Стаменко- ждестран език, сръбски език, а на новата учебна година просвет- 

Снежана Стефанович от децата от малцинствата и майчин но министерство ще организира

Както узнаваме до началото

вич и
Враня - сътрудници към репуб- език. Новата програма предви- още няколко семинара, 
ликанското просветно министер- жда и възможност учениците да

П.Л.Р.
П.Л.Р

Защо учителката Сладжана Соколова не може да намери работа в родния си ДимитровградВ ОУ в Димитровград 
след първото 
тримесечие_________ Няма къде да издържи допълнителни 

изпити по сръбски език!Най-много 
единици по 
математика

а1Мшвшйш&а
Й1

; •4
* Соколова не може да намери работа в Димитровградско, защото тя е учителка за 

курс на български език, а обучението се провежда на сръбски.
Безработицата в Димитровградска община е неже аз съм преподавател по класово обучение 

голяма. В Трудовата борса в Димитровград са на български език и ако искам сега да работя 
регистрирани няколко стотици безработни с като учителка в Димитровградско от мен 
различни квалификации. Сред тях е и учител- изискват да положа още три изпита - сръбски 
ката Сладжана Соколова, която над едно десе- език, литература за деца (на сръбски език) и 
тилетия не може да намери работа. методика (на сръбски език). Аз и още няколко

"Дипломирах се през 1988 г. в тогавашното мои колежки със същия проблем в крайна 
полувише педагогическо училище във Враня, сметка бихме положили тези изпити, по проб- 
Понеже тук нямаше работа, заминах за Босна и лем е къде да ги полагаме, понеже в Педаго- 
Херцеговина, където учителствувах до 1992 г., гическия факултет^във Враня казват, че това 
сиреч до започването на войната в тази бивша вече не е възможно .
югославска република”, разказва ни безработ- Както ни информира Сладжана Соколова, в 
пата учителка Сладжана Соколова. димитровградското основно училище Моша

В Босна и Херцеговина е издържала и про- Пияде понастоящем има 17 учители, по класово 
сЬесионалеи изпит за учители. След като се за- обучение на български език. Безработната 
върнала в Димитровград не е имало вакантни учителка не казва нищо лошо за тези свои 
места за учители. С течените на времето по- колеги. Тя просто иска да се реши нейния проб- 
лувишите педагогически училища прерастват в лем. 
педагогически факултети и учителите с факул
тетски дипломи започват да имат предимство ждаше на български език, проблемът нямаше да 
при трудоустрояването. се случи. Май става дума не само за проблем, но

"В крайна сметка това за мен не е проблем, и за своеобразен - парадокс.
, изита за

начален Оед, I;;®От 896 ученици в Основното 
училище в Димитровград, в края на 
първото тримесечие от второто 
полугодие 738 или 82% са без слаби 
бележки. Най-много единици има 
по математика, физика, химия, ин
форматика и история.

От общия брой ученици със 
слаби белжки 84 имат по една еди
ница, 23 с по две, а с три и повече 
единици са 52 ученици. Най-много 
слаби бележки имат третокласници
те и седмокласниците.

И по отношение на поведението 
по-малките са по-добри, така че 
само на един ученик от първи до 
четвърти клас е намалена оценка
та за поведение. При по-големите 
има повече наказани, най-често 
поради отсъствия. На петима уче
ника поведението е незадоволител
но. От началото на годината са от
белязани^ 540 отсъствия, 17 802 
от които са оправдани. "Първенци" 
по отсъствия са осмокласниците.А.Т.

|к1

и’'

"Ако в общината ни обучението се прове-

тъй като аз бях вече издържала 
учителка, а имах и трудов стаж , казва Соколова 
и добавя: "Моят проблем е специфичен”,

Сладжана Соколова с ученици по време на 
учителствуването си в Босна и Херцеговина

Б. Димитров
по-
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Димитровградските самодейци се 
представиха в Босилеград_______

("Паяците в Сърбия", д-р Христо Делчев, д-р 
Божидар Чурчич и д-р Гергин Благоев, 
Белград-София, 2003)
обема - обхваща към 840 страници, от които 250 са 
текст, 574 географски карти, 4 рисунки и 1 (2) 
Предназначена за научни цели и от тази гледна точка 
съдържанието й има неоценимо значение за решава- 

актуални фупдаметнални и практични 
фауиистични, таксономични, биогеографски и еколо- 

проблеми. Установено е, че в Сърбия обитават 
618 вида паяци, което подкрепя уверението за щедрия 

Д-р Божидар Чурчич, университетски професор ог бпотпчески потенциал и биодиверситет на средищната 
Белград, външен член на БАН, дългогодишен пзе- част от Балканите, 
ледвач и приятел на Царнбродско, не престана да за- Съчинението само по себе си представлява наглед- 
сипва и обогатява нашия — но доказателство за възхода на

взаимното сътрудничество ме
жду двете близки балкански 
страни в областта на науката. 
Затова отзив за книгата трябва 
да бъде включен в интернацио
налния Интернет-проект "Рас- 
тко”, чиято задача е тъкмо да 
дава подем на усилията за бал
канско сътрудничество. А че 
трудът "Паяците в Сърбия” 
наистина притежава висока 
стойност свидетелства фактът, 
че част от тиража е благосло
вил Неговото светейшество 
сръбският патриарх Павле. 
Егземплярът, който БРАТС
ТВО представя на своите чи
татели е именно такъв - преди 
въведението върху началната 
страница се намира цветен по
ртрет (снимка) на патриарха.

снимка.

Чудесни изпълнения и 

договор за 

сътрудничество
пето на

жкп

яви след програмата, че е изклю
чително доволен от гостуването иВ голямата зала на Центъра за

култура в Белград ^"“лата подчерта, че фолклорният ансам-

пълни китка шопски хора, както и години е възобновил дейността си 
танци от Македония и Враня, а ор- след десетгодишна пауза, 
кестърът и вокалните солисти се От представителите на двете 
представиха с народни песни. За от- културни ведомства узнахме, че те 
белязване е участието на 62-годи- са разговаряли за интензивиране на 
шният Тихомир Виденов, който из- сътрудничеството в различни обла- 
пълни няколко фолклорни мело- сти. Според договора босилеград- 
дии на дудук. Публиката беше въо- ският Център ще изнесе културна 
душевена от представянето на програма в Димитровград, а в 
сънародниците ни от Цариброд и бъдеще двете местни радиа ще

обменят информации. Във връзка с 
това редакторът на Радио Босиле
град Воислав Божилов ни каза, че 

Борис Лазаров, организатор на веднъж седмично между босилег- 
културните програми към димит- радското и димитровградско радио

ще се прави "радиомост П.Л.Р.

обществен живот с приятни 
известия и жестове. Неот
давна, през февруари т.г., 
той и колегите му от Бъл
гария д-р Христо Делчев и 
д-р Гергин Благоев, аране- 
олози с европейски прести”, 
публикуваха обемист нау
чен труд ”ТЪе ЗрМеге оГ Зег- 
Ьйа" (^Паяците в Сърбия”). 
Освен че е творба на ме
ждународен авторски коле
ктив, студията "Паяците в 
Сърбия’* е и кооперативно 
дело на издатели от Белград 
(САНУ и още няколко ака
демични институции) и от 
София (БАН). Затова, като 
място на издаването са по
сочени столиците на Сър
бия и България.

Книгата измамва призна
ние с внушителната си вън
шна обвивка на кориците и

седмица се

поздравяваше с гръмки ръкопля
скай ия техните чудесни изпълне
ния.

ровградския Център за култура, за-
С.К.С.)ТН

Издателската дейност на Народната библиотека в 
Димитровград е застрашена от безпаричието____

Босилеград Всичко зависи от
Капризите на един спонсорите и донорите

В програмата на Народната библиотека в Димитровград за тази 
^ ^ година се посочва, че в общинския бюджет не са предвидени средства за

I I 1/1 111“ К 111 II издателската й дейност, така че библиотеката през 2003 година в
ГЛЯ'Л~ Ж най-добрия случай би могла да издаде една или две нови книги и това

* благодарение на помощта на Фонда за открито общество и Столичната
библотека в София. Ако библиотеката получи пари от посочените 
източници, приоритет ще има книгата на Цветко Иванов "Борово - 
истини и легенди ’, а след това и стихосбирката на поетесата Елизабета 
Георгиева. И двете книга ще бъдат печатани на български език.

Доколкото се обезпечат повече средства, Народната библиотека е 
готова да печата на сръбски и(ли) български език и монографията на 
Слободан Кръстич под название "Царибродският храм на баскетбола” ( 
тази книга е поръчена преди три години от ОС, която частично е платила 
хонорара на автора), след това книга на Цветанка Андреева за народното 
творчество в нашия край, книга с прозни произведения на Властимир 
Вацев и стихосбирка на местния поет Емил Петров.

В тазгодишната програма на библиотеката се посочва, че издател
ският план остава отворен и за други проекти, но се дабавя, че всичко 
зависи от разполагаемите средства, които ще се получат от спонсорите и 
донорите.

Жежщ^
бележка

* Директорът на народната библиотека "Христо Ботев" в Босилеград Асен Михайлов 
отказва изданията на "Братство"

Директорът на Народната библиотека "Христо Бо- телство "Братство” е изпращало на адреса на биб- 
тев” в Босилеград Асен Михайлов изпрати дописка до лиотеката по седем екземпляра от изданията си: в. 
Издателството ни, с която осведомява, че учре- "Братство” и списанията "Мост” и "Другарче”, 
ждението не е "в състояние да отдели толкова голяма Защо точно по седем?
сума пари” за нашите издания. Съвсем логично, като се знае, че в рамките на

На въпроса как е възможно библиотеката в Бо- това учреждение работят и четири районни чи- 
силеград, която има читалища в още четири районни талища: Горна и Долна Любата, Горна Лисина и 
центрове в общината с преобладаващо българско на- Бистър. Тъй като в Босилеград има най-много чи- 
селение, да не получава изданията на единственото татели, логично е там да има поне по три екзем- 
издателство на български език в Сърбия, г-н Ми- пляра, а в районните центрове - по един.

Става дума за каприз, защото се отказват дъл- 
- Библиотеката си купува в книжарницата по ня- гогодишният абонамент и услугите на пощата, ка- : 

колко екземпляра от всеки брой на "Братство”, така то по същото време се изпраща един от служи- 
че читателите в градската библиотека и в читалищата телите да отива до книжарницата, за да купува 
в селата имат възможност да четат "Братство”. Също онова, което донасяха пощальоните. Следовател- 
си купуваме и списанията "Мост” и "Другарче”. но не става дума за пестене на пари, а обратно - за |

Най-меко казано, постъпката на директора Миха- пилеене на времето на подчинените му, защото е 
йлов е каприз. Защото е факт, че години наред изда- трудно да повярва човек, че един директор ще *

ходи из града за такива покупки. Освен 
това абонаментът се издължава вед- 
нъж в годината и то чрез банката, обик
новено когато учреждението има сред
ства, а в случая - всяка седмица трябва 
да се теглят готови пари.

Да свалим булото и от "толкова го
лямата сума пари” за нашите издания. 
Седмичникът ни излиза четири пъти 
месечно: (7 х 4) х 10 дин = 280 дин., "Дру
гарче” - веднъж месечно: 7 х 20 дин. = 
140 дин. Добавим ли и три и половина 
броя ”Мост”(който излиза двумесечно) 
по 50 дин. = 175 динара, излиза, че тя е 
точно 595 динара на месец! Ега ти и 
учреждението, което за една от основ
ните си

хайлов отговори:

Б.Д.

В Димитровград се проведе съревнование на 
рецитатори_____

Най-добрите ще заминат в 
Бабушница

НАРОДНА КИ5ЛИОТЕКА 
■ХРИСТО БОТЕВ"

■о. /(Мк%_____
—РУ—год.
БОСИЛЕГРАД Яоу1пако— 1х4ауабка иа(апоу* 

,,ага*в*УоИ оа р.о.
- Н I Й - В организация на Народната библиотека в Димитровград на 9 април в 

местната гимназия се проведе общинско съревнование на декламаторите, 
което участваха 32-ма ученика от основното училище и от гимназията, 

разпределени в три групи.
Общинското съревнование на рецитатори от двете димитровградски 

училища се проведе на 9 април в гимназията в организация на Народната 
библиотека. Участие взеха 32 рецитатори разпоредени в три групи.

От най-малката група декламатори за окръжно съревнование се 
класираха Татяна Анджелкович, Валентина Величкова,Нина Нотева и 
Александра Делчева. От по-старата група първите четири са Марии3 
Дончева, Милена Виденова, Тамара Янкова и Ивелина Бранкова. По 
мнение на жюрито сред средношколците бе най-добра Емина Колева, 
след нея Йована Пейчева, Боян Велев и Мария Николова.

Интересно е че от 12-те класирали се за окръжното съревнование дор1* 
11 са момичета, а само миналогодишния победител - Боян Велев е мом**®- 
Окръжното съревнование на декламаторите ще се проведе през май 
Бабушница. А.Т-

в

РоЯЬоувпа когройо и1 аво Уаа Ь1акоугавапо оЪауовСШ оа акСов 
Вг.43/02 ой 27.12.2002 во4.’4а п1ашо иа^ап^и 4а 1а4Уо31то 
ти поусв

бп^а.ра Уаа то11то 4а и Ъи4и4о пат пв8а1;)о*о и* ро 4«4ап Ьго^.

Ц па41 4а Да Ьа паа гахивеХ! ипарге4 Ьуа1а.

ЕоИки ви
ха кироу!пи »аЯ1Ь 1*4ап^о,«а паеоЗ паЙ1п ргааЪа.}* паЛа аага-

дейности няма поне 600 динара 
на месец!

Това показват фактите. А пред фак
тите и боговете мълчат! В. Богоев

р’5'Ш‘АЧ&вкког Ь1ЬХ1о(око

ШШХЦ* МЬаЛоу
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Андрей Тошев Краеведско изследване на Босилеградско (3)

Географски обзор на Югозападна България
Орография. Планините, които 

кръстосват този край принадле
жат на три разни системи: а)
Рила, Вирила и Витоша, б) Осо
говска пл. и в) Стара планина.
Съединението на тези три систе
ми става по западните върхове от 
Сливница около Мечи камък. Та-

:
нашенци

поляна до върха Патарица. От ту
ка тя взима северно направление, 
като минава през върхове: Ст
ръмна, Коруджак, Църни върх, 
Модрика, Голема бесна кобила, 
Уши, Угринов камък, Пашина 
ливада, Проклетия, Боровиняк, 
Мали Стрешер, Вильо коло (на 
сръбската граница) Големи стан, 
Камена

Св. Илия (на сръбската граница) 
застига Руян пл. и през Чукарска- 
та седловина се съединява с Цър- 
на гора, та разделя водите на 
Пчиня и Южна Морава. Севе- 
ро-западните й пък склонове се 
спускат чак до десния бряг на Ст
рума и Драговищица.

От Патарица до Букова глава 
разклоненията й на изток дости
гат до Струма между с. Пещера и 
Стенско, а на запад - до Южна 
Морава между Вранска баня и 
Калиманци.

От Букова глава до Мечи ка
мък юго-източните разклонения 
достигат до Струма, от с. Гора
новци до с. Пещера, а северо-за- 
падните - до Ерма и нейните дес
ни притоци, като засегат до Трън, 
Врабча и Погановския манастир.

От Букова глава до Влашка 
пл. източните й разклонения до
стигат до Ерма и Сукова река и

Кръвта
не е водака те разделят водите, що изтичат 

из тех в българска територия, на 
три речни басейна: Струма, Ис- 
кърът и Нишава, като ги карат да 
текат в три противни посоки.

а) Планинската система на Ри
ла, Вирила и Витоша се продъл
жава през Люлин и Вискяр пл. до 
Мечи камък и има посока

занога, Бели камък, 
Панчин гроб, Дълга 
Милин рид до Букова глава. Тук 
тя се разделя на две разклонения: 
дясното

поляна и

С Петър Миладинов се срещнахме неотдавна в Димитровград. 
Беше се отбил при свои роднини в Черкеска махала. Роден е през 
1956 година в Ресавица край Деспотовац, където живее и работи. 
Женен е за димитровградчанка, с която има две дъщери. Родителите 
на Петър са от с. Поганово.

От формирането на културно-художественото дружество ”Бра- 
нислав Нушич” в Ресавица той е един от неговите най-дейни членове. 
През 1980 година е избран за художествен ръководител на това КХД, 
а от 1990 година е председател на дружеството. Неотдавна е преиз
бран на този пост.

Преди години Петър е купил къщичката на известния димитров
градски художник Мето Петров в село Желюша и си мечатае един 
ден, след като се пенсионира, да дойде да живее в родния край на 
родителите му.

- Да, мечтая да дойда тук един ден. Нещо ме влече към този край, 
изтъква нашенецът.

Той казва, че в миньорското селище Ресавица, което има към 2,5 
хиляди жители, живеят 50-ина нашенци. Благодарение на факта, че 
Миладинов е дългогодишен ръководител на ресавското КХД, през 
последните години бе установено плодотворно културно сътрудни
чество между Димитровград и Ресавица. Димитровградският само
деен режисьор Борис Лазаров работи със самодейните артисти от 
тамошния театър и е поставил на сцената няколко пиеси, димит
ровградските самодейни художници организираха изложби в Реса
вица, ресавският театър и фолклорен ансамбъл гостуваха в Димит
ровград, димитровградските фолкористи възнамеряват да се пред
ставят в Ресавица и т.н.

Кръвта не е вода, казва нашият народ. На всеки димитровград- 
чанин би трябвало да е мило, когато види нашенец, който е напреднал 
в друга среда. А за Петър Миладинов спокойно може да се каже, че е 
преуспяващ наш човек в Ресавица.

отива на изток и 
северо-изток през Колонишките 
върхове, Кървави камък, Големи 
върх, Любаша пл., Момина пл., 
Завалските върхове и достига до 
Мечи камък; левото отива на 
север през Власинските ханове, 
Църнотравска пл., Грознатовска 
пл., Слишевска пл., Щърби 
камък, Дъсчен кладенец и 
Влашка пл. и достига до Суковска 
река. Тая система от Кочериново 
до в. Патарица служи за вододел 
между Струма и Вардар. На юг 
чрез Влахина пл. тя се съединява 
с Малешевска пл., та разделя 
Струма от Брегалница (приток 
на Вардар). От върх Руен и 
Китка, Лисец и Плавица пл. тя се 
разклонява чак до Вардар, та 
разделя водите между Брегални
ца и Крива река (приток на Пчи
ня). От Караманица (Доганица 
пл.) през Модра глава, Козяк пл. 
и Страцин пл. тя достига до с. 
Войник (в Македония ) и разделя 
водите на Пчиня и Крива река (в 
Македония). От Бабина поляна и 
Патарица същата система се 
разклонява на юго-запад и през

от юг
към северо-запад с постепенно 
снишаване. От нея на запад се ра
зклоняват три вериги: Коньова 
пл., Голо бърдо и контър-фортът 
от Люлин и Вискяр пл. към с. Го
рановци. Така те образуват трите 
резервоара на реките Джерман, 
Блато и Горна Струма. На юг тая 
система минава в Македония и 
посредством Предел пл. се съеди
нява с Пирин пл., чиито разкло
нения изпълняват всичкото про
странство между Струма, Места и 
Бело море. На изток същата 
система се съединява с Родопите, 
Ихтиманските пл. и Стара плани
на при Етрополска баба, като 
разделя басейните на Искър, Ма
рица и Места.

б) Системата на Осоговска пл. 
започва от долината на Струма, 
недалеч от Кочериново, и като 
държи западно и северо-западно 
направление, върви през Влахина 
пл., Осоговска пл., Доганица пл., 
Вильо-коло, та стига на Бабина

техните леви притоци, като от 
Дъсчен кладенец през в. Руй за
сегат Трън, а през Влашка пл. и 
Гребен пл. - Погановския мана
стир. Западните пък разклонения 
се спущат чак до Южна Морава 
от Власотинци до Калиманци, а 
през Влашка пл. и Стол пл. 
системата се съединява със Суха 
пл. и Селачевци пл., та засега 
Нишава при Ниш, Бела паланка, 
Пирот и Суково, Българска Мо
рава - около Курвин град, Чечина 
и Стайковци (недалеч от Власо
тинци).

- Следва -

Подготвил: С.К.С
Б.Д.

Наши села Джавини от село Долни Криводол (3)

Градище - най-старото селище във Височката котловина
какви литии носехме около селото на Спасовден! - въздъхна дядо Иван. - Облечем се в нови дрехи, наберем цветя, вземем клепало, удряме го, пеем, 

смеем се и обикаляме селото - от кръст до кръст. При кръстовете ни чакат хора, също облечени в нови дрехи, хвърлят цветя и жито. Ние благославяме: "Да 
се роди!", а те отвръщат: "Че се роди, че даде Господ!"

Връщайки се в миналото, полека стиг- нете-майки се. хвърляли във водата, за да чани отиваха там за царевица и други ни и ние изнасяхме молитва тук на Ранд- 
нахме до спахийското гумно, където сега е бъдат край рожбите си, и реката ги отвли- продукти, пътувайки пеш по 6-7 часа. желовдън. Прн Петарин кръст на Брод из- 
къщата на дядо Иван. На 500 - 600 м южно чала. Това принудило Джавиния и някои Вниманието пи плени един стар обро- насяше молитва Петариният род през про- 
от нея протяга гръб Градище. В далечното други родове да се преселят на левия бряг чен кръст с височина над 1 м. Дядо Иван летта, при Кьосин кръст изнасяха молитва 
минало там е имало една или повече на реката, където и сега се намират въздъхна: Кьосини, Найден и Мирон се сменяваха на

- Ех, какви литии носехме около селото години. На Гмитровден изнасяха молитва 
Спасовден! Облечем се в нови дрехи, при Станулов кръст 3-4 къщи от Стану-

латински постройки и това се смята за къщите им.
най-старото селище във Височката котло- Помолих дядо Иван да излезем на хълм- па 
вина По-надолу на запад на хълма Мал- чето над къщата му. Въпреки мърморе- наберем цветя, вземем клепало, удряме го, ловия род, а при Дальин кръст - Мила и 
кьиница в сегашните Джавини ниви е било нето на останалите, той изпълни желание- пеем, смеем се и обикаляме селото - от Мада от едноименния род. При Минчин 
нашето село в турско време, а може би и то ми. Почувствах, че с нетърпение е очак- кръст до кръст. Тръгнем от Морава, от кръст изнасяха молитва Влада и Милан 
по-рано - продължи дядо Иван. При изор- вал някой да поиска да се изкачим на бай- Рангслов кръст, па вървим нагоре, към Гогови от Минчина махала, а при кръста 
ване на нивите са намирани парчета от гле- ра, та още въднъж да обхване е погледа си Станулов кръст, след това към Петарин на Свети Илия (наричат го още и Мо- 
джосани и негледжосани глинени съдове, къщите и мерата на селото и да се сбогува кръст па Брод, минем реката и отидем до равски кръст) изнасяше молитва Петър 
десетки медни и две златни монети... Като с тях, защото цяла зима няма да ги вижда. Даньин кръст, сетне до Кьосин кръст под Яначков... 
лепа сме се играли по полусрутените стени Показвайки е ръка, старецът започна да селото, до Бачип кръсг в Долно Градище,

постройка Стените й бяха де- изрежда имената на местностите: Больев- а оттук се отправяме на югоизток - до само върхът над местността, в която се на
бели иззидани с големи камъни и с гънки скополье.Изатовскополье, Под село, Чи- кръста на Свети Илия. При кръстовете ни мираме. Няколко ветрушки пр 
и широки печени тухли. След време всичко чариик, Страна, Кукла, Раип дол, Средо- чакат хора, също облечени в нови дрехи, кръгове във въздуха, ь,скривайки се за 
се'заличи След това най-вероятно поради рек-Средоречкье ливаде, Криводолчица, хвърлят цветя и жито. Ние благославяме: миг в сянка и проблясвайки отново, обляни 
някаква "болест селото е преместено на Заедница, Долно и Горно Градище, Калин- ь.Да се роди!", а те отвръщат: мЧе се роди, от последните слънчеви лъчи. Посочих ве- 
™ бряг на реката до гробищата, ковица, Барйе, Бойна страна, Над село, че даде Господ! трушките на дядо Иван и той пак въздъх-
сТватат (пасището) за селския добитък Букье, Морава, Пекьин кладенъц, Брод, В селото имаше оброчище и още пя- на:
Саватът (пасището; за сол « Широкополи* Соедно полье колко кръста. На оброчището се събираха - Сега може да се види само понякоя вет-
тогава се намирал в болевдолското поле, а Широко полье, Сред ■ „„„„„ „плиокпивпполски попове на Пжу- РУшка. А когато бях дете, над баира кръжеха
под селото е имало пладнище и три декара А там, над село Смолча, е Ра р , Я Р всеКи поп лона и орли - големи, с голи и дълги вратове. На
поите за добитъка. Пред края на турското каза дядо Иван. Там сме имали лятна поята рджовдън (Гергьовден) и всеки род дона каха мърша] ловеха зайци... Само да знаете 
побство селяните разделили помежду си и над 10 декара имот. А в Бильен дол сме сяше печено агне, пресно сирене, кисело какви големи и хубави зайци имаше във Би
са,,...,... и купили 2400 лекара пасище в имали над 20 декара имане, там ни е била мляко, баница, ракия... Всеки род имаше СОКа. И колко много. Като пастир, понякога 
Пирд^ (ГолеГо, България), което било есенната поята. Там далече, в Стара нла- свое място, свои ь.столове” от камъни па съм виждал и по 2<Ь 30 зайци на ден. 
в рамките на турски чифлик... При про- иина, е Колник, там е пътят за Кари баня, а които сядаха само неговите членове. При 
ливни дъждове реката дотичала мътна и вдясно, под Сребърна и Ком, обикаляхме с кръстовете изнасяха молитва само опре- 
голяма и привечер, когато доби-п,кът се коли и слизахме в Берковица. Криводол- делни родове. Крстът на нашия род - Джа- 
връщал от* са вата, овцете-майки и сви- ““ КР™Т' се “амиРа недалеч от къщата

Слънцето се мушна зад Видлич. Блести

на някаква авят

Цветко Иванов
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Пред голям брой зрители ми

налата събота в СЦ "Парк” в Ди- Фото: ”Газда”
митровград се проведе традицио-
мпият пролетен крос на РТС. Неиа Иванова и Симона Алекса- Поради лошата организация 
Участваха около 1000 ученици от „дрова. на кР°са в сРед,ют° Училшде Уче-
тукашиото основно и средно учи- Трети клас (350 м): Дарко Ми- иичките от втори, трети и чет- 

- лище. Основното училище безуи- лсв Никола Иванов и Дарян Со- върти клас тичаха заедно, макар
че според пропозициите трябва
ше да се проведат три отделни бя-

Босилеград
речно организира мероприятие- КОЛов; Мария Петрова, Емануела 
то, докпто гимназията се изложи. Пейчева и Андреа Димитрова.

Генерален покровител на ма- Четвърти клас (400 м): Стефан гания. Първите три места в това 
иифестацията, която едповреме- Николов, Андрей Еленков и Тео- бягане (на 600 м.) спечелиха гим- 
ппо се проведе в още 50 града в д0р Илиев; Андреа Тодорова, назистките Ивана Владимирова, 
Сърбия, бе Министерството па Александра Петрова и Александ- Катарина Рангелова и Елена Си- 
просветата и спорта па Р. ра Андонова.
Сърбия. Като организатори на Пети клас (500 м): Борис То-
кроса се проявиха спортните ДОров, Дарко Крумов и Никола нията за учениците от втори, тре- 
съюзи па общините и Съюзът за Йосифов; Ваня Иванкова, Йеле- ти и четвърти клас на гимназията 
ученически спорт и олимпийско иа Тодорова и Аня Басова (400 м). имаше нарушения на пропозици- 
възпитаиие на Сърбия. Шести клас (500 м): Игор Ми- ите. Затова класовият ръководи-

Най-добритс трима състезате- лев> р0ран Делчев и Дарко Со- тел Миладин Симов определи в
Емилия Иванова, Марти- републиканския крос в Сремска

само

72 ученика се класираха 

за финалния крос
Под покровителството на РТС, на 12 април т.г. в спортния център 

"Пескара” в Босилеград се проведе пролетен крос за учениците от 
основното училище и гимназията. Учениците се 
различни разстояния, в зависимост от възрастта и пола. По трима

ще участват на

мова.
И в организацията на бяга-

състсзаваха на

най-успешни ученика от всички класове 
традиционния крос на РТС в Сремска Митровица на 26 април.

Победителите при момичетата и момчетата от първолаците до 
гимназистите от четвърти клас са: Марина Рангелова и Димитрие 
Пенев; Спаска Владимирова и Александър Димов; Ана Пенева и 
Борислав Зарев; Сандра Йорданова и Денис Михалов; Антоиета 
Йовчева и Славиша Божилов; Сандра Миленова и Сашо Миленов; 
Мария Стоянова и Марян Георгиев: Златка Йованова и Владица 
Владимиров; Нина Миленова и Стевица Стоянов; Оливера Рангелова 
и Любнша Григоров; Мери Стоименова и Любен Георгиев; Милена 
Рангелова и Иван Петков.

ли и състезателки по класове са:
Първи клас (бягане на 200 м):

Жслко Петров, Милош Бранко- (490 м). 
Александър Басов; Йована

колов;
Захарова и Йелена Андонова Митровица да пътуват

трима ученици: Драган Пейчев, 
Седми клас (600 м): Марко Йо- който спечели бягането на 800 м. 

Йованович, Маша Димитрова и цев> Ненад Маркулев и Даниел за ученици от втори клас, Дали- 
Анджела Ненова. Панайотов; Мария Лакич, Тияна бор Алексов, който спечели бяга-

Втори клас (300 м): Андрия Тодорова и Саня Георгиева (500 м). нето на 1000 м. за ученици от вто- 
Златкович, Александър Ранге- Осми клас (600 м): Джоржде ри клас и Александър Апосто
лов и Саша Гогов; Ирена Пеева, Гогов, Ненад Младенов и Даниел лов, който спечели бягането на

Стойчев; Тамара Костич, Марина 1000 м. за ученици от четвърти 
Дончева и Кристина Иванова клас.
(500 м).

на

вич и

П.Л.Р.

X ръст О СЪ 0В!у\1\Ъ\/32
■ Съставил: Драган Петров

Всичките споменати ученици 
Първи гимназиален клас (800 директно се класираха за репуб- 

м): Златан Марков, Игор Вукич и ликанския крос, който ще се про- 
Деян Митов; Драгана Николич, веде на 26 април т.г.
Теа Младенова и Саня Мицич

но с рог на носа. 10. Образец за 
мярка. 13. Първият летец 
(мит.). 14. Генералният секре
тар на ООН. 16. Будитски све- 

34. Разум, памет. 35. Коралов ос- щеник. 18. Хитър човек. 20. Ма- 
тров. 36. Опасен газ в мините. 38. рка чешки трактори. 22. Ети- 
Един месец в годината. 39. Мярка ческо поведение. 23. Българска 
за тегло. 40. Съдебни процеси. 41. фолк-певица. 24. Църковен за- 
Химически елемент, газ.

Отвесно: 1. Един от най-изве- дълги задни крака. 27. Най-го
стните римски императори. 2. лемият военен пакт в света. 29. 
Кът, кьоше. 3. Обшит край па Музикален знак. 30. Последна- 
дреха. 4. Едно влечуго. 5. Един та дума на молитва. 32. Наз- 
континент. 6. Безсмислено упор- вапие. 34. Модел на "Фиат”. 37. 
ство. 7. Препарат за миене на Френско модно списание. 38. 
съдове от "Мерима”. 8. Първе- Една от четирите земни посо- 
нец (син.). 9. Африканско живот- ки.

Водоравно: 1. Православен 
храм. 6. Заровено съкровище. 11. 
Чернокож човек. 12. Щат в САЩ.
15. Доктор за зъби. 17. Мечта 
(сръб.). 18. Естонски шахматист.
19. Златарска мярка. 20. Френски 
писател. 21. Мярка за земна 
площ. 22. Мъжко име. 23. Римски 
император. 24. Марка американ
ски фотоапарати. 25. Кръгла 
плоча, замяна за пари при хазар
та. 26. Езеро във Финландия. 28. 
Еднакво, също. 31. Изкуствен во
ден път (мн.ч.). 33. Грабеж (син.).г~р~..и..т

—!—1... 1

Д. Ставров
(500 м).

КОКТЕЙШ!кои. 25. Земноводно животно с

Детски коктейли
(Рецептите са за 1 чаша)

"Леден чай"
* 1 лъжичка черен (липов) 
чай:
* 1 лъжичка пудра захар;
* 1 резенче лимон;
* половин праскова (може 
и от компот).

Чаят се попарва, оставя се да 
изстине, след което се прибавя 
захарта и 2-3 кубчета лед. Във 
всяка чаша се слага резенче ли
мон, нарязаната на кубчета прас
кова и се залива с чая.

■ -

••.
■

I
__4__—

■ малини;
* 2 лъжици лимонов сок;
* газирана вода.

I }•
Плодов21 I - Всички продукти се поставят в 

подходящ съд и се разреждат до 
желанта гъстотта с газирана 
вода, прибавят се 2-3 кубчета лед 
и сместа се разбива добре с мик
сер. Поднася се във високи чаши

* 1 кайсия;
* половин праскова;
* 6-7 малини;
* 3-4 ягоди;
* 200 мл прясно мляко.

ЯШШ 24 7*;
\26 ,27 28

■ Добре узрелите плодове се сламка,
измиват и обелват. Разбиват се31 Градинарскиенергично с миксер, прибавя се 
млякото и 2-3 кубчета лед и се * 
разбива отново. Поднася се във 
високи чаши с лъжичка с дълга

35 100 г сок от моркови;
* 100 г доматен сок;
* сол на вкус;

дръжка и се украсява с парченца * стрък магданоз, 
плод.

Г39

Продуктите се поставят в под
ходящ съд и се разбиват (ръчно 
или с миксер). Сместа се оставя в 

слеД

! I , _ 1 "Пинокио"
* 150 г нектар от кайсии;
* 1 лъжичка мед;
* 1 лъжица сироп от

20. Телец. 22. Пирин. 23. Посока. 24. Статор. 26. 
Сатен. 27. Аман. 28. Кюнец. 29. Ми. 30. Елек. 31. 

1. Локал. 5. Канонада. 12. Иран. 13. Калем 14. Пир. Режим. 32. Виц. 33. Тил. 34 Фишек. 35. Рана. 36. 
15. Тел. 16. Пушек. 17. Мор. 18. жЕлж. 19. Лимон. Ананас. 37. Татари.

Решение на кръсшословинаша 151 - Водоравно: хладилника да се изстуди, 
което се поднася във високи чаШ**
със стръкче магданоз.
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От заседаниетонаУС на Спортния съюз в ГТимНтп„„гр,,н

Запланувани редица спортни 

манифестации
Навършва се половин година от смъртта на 

нашия непрежалим баща, брат и дядо 
КОСТАДИН ПЕТРОВ 
от с. Брайковци, Димитровградско

Каним роднини и приятели на панихидата, 
която ще бъде отслужена на 19 април от 12,30 
часа на Новите гробища в Ниш.

Времето ни отдалечава от деня, в който 
смъртта те отне завинаги от нас, но то не може да 
заличи спомена и болката, която носим дълбоко 
в сърцата си.

Поклон пред светлата ти памет!
От ойечаленише: син Петър, дъщеря Цветана, сестра Цветана и 
техните семейства

грама за спортните манифестации патя ппппп1.^°ДХ0ДСТВ0’ През ВТ0’ Еадски баскетболисти (срещата 
които през тази година би тпябало вепе <т_„„ 83 Иа юли ще се ДР0' старите” против "младите’). През 
да се проведат в Димитровград. бол На 22 ютЗ б^ТЛЪК *УТ" сеПтемвРи Ще се проведе традицио- 

Първата спортна проява - ппо- пи е ®ъде организи- нният есенен крос, както и т. нар. 
летният крос на РТС - вече се ппо- ве Ппез явг?^*ИЯ кИ™ИГ «0 скоко' "мини-лига” по малък футбол, 
веде. Следва да се проведе традици- 20-годишнинат^тбфК”Желютя“Д Пре3 декемвРи.ще се проведе тра- 
онният мемориален шахматен тур- Според ппогпаматаФч ГП ”п^ ДИЦН0НИ0Т° избиране на най-доб- 

”Тодор Пешев - Тоша”. На 24 „Г,™! „ СЦ П Р Р“Те 8 областта "а спорта в Ди-
април е запланувано да се проведе Работнички РаДиДионните митровградска община, 
турнир по спортна стрелба който и Митничрг^нта рт,га игри’ както Освен посочените, възможно е 
ще бъде организиран от местния шш Г ГГ °Т М"Т' Д3 “ Пр0ВеДат и ма1™феста-СК ”Граничао” Ппез мяй к.« Тпа 3 решат Димитровград да е ции, за които има интерес.
бвало да се организира "Спортна проведе^тоиио то Ще 06 УС "а СС реШИ Да ш,идииРа 1,зг-Р Р Де турнир по баскет, както и раждане на помощен футболен те

рен в СЦ ”Парк”, да обяви конкурс 
за вършене на счетоводителските 
работи на СС, да обяви търг за да
ване :
"Парк”.

В СС бе приет още един спортен 
колектив - местният рибарски от
бор по хващаме на шарани карп”.

нир
Преди 6 месеца останахме без нашия скъп 

брат и чичо
КОСТАДИН ПЕТРОВ 
от с. Брайковци

Завинаги оставаш в нашите спомени и сърца. 
Почивай в мир!

От неговия брат Богдан, братанците 
Константин и Велимир и техните семейства22 кръг от първенството на НФЗ

под наем на кафенето в СЦ

Очевидна разлика в 
качеството Тъжен помен

На 22 април 2003 г. сеФК "Балкански" ' ФК "Желюша" 4 : 0 (3 : 0)
Димитровград, 14 април 2003 г. СЦ "Парк”, зрители - около 200. 

1еренът - тревист, времето - облачно с дъжд. Главен рефер: Милан 
Кръстич от Пирот (8). Голмайстори: Владимир Пейчев в 10, 44 и 64 и 
Иванов в 27 минута. Жълти картони: Рангелов, Басов и М. Пейчев от 
Балкански’, а Дончев от "Желюша”.

ФК ”Балкански”: Н. Георгиев 6. 5, Стойчев 7, Стоянов 7. 5 (Гли- 
гориевич 7), В. Пейчев 8, П. Георгиев 7, М. Пейчев 7, Рангелов 7, Гюров 7.
5, Станков 7 (Миялкович 7, Ценков -), Басов 7. 5 и Иванов 7, 5.

ФК Желюша”: Стоицев 5. 5, Дончев 6 (Иванов 6), Стеванов 5, 
Бошкович 7. 5, Стефанов 6. 5, Пешев 6.5, Рангелов 5 (Ташков 5), Ставров
6, Минчич 6 (Гогов 6), Митов 6 и Симов 6.

Играч на срещата: Владимир Пейчев от "Балкански” (8). 
Подсиленият отбор на "Желюша” все пак не успя да окаже по-голяма 

съпротива на фаворита "Балкански”. Желюшаните създадоха две голови 
положения и това бе всичко от тях. "Балкански” относително лесно вкара 
четирите си гола. Владимир Пейчев регистрира хет-трик, като стигна и 
до 20-ия гол в тазгодишното първенство на НФЗ.

От фланелката на желюшкия отбор се прости Бранислав Бошкович, 
който наскоро заминава да живее и работи в Нови Сад. Отсъствието на 
Бошкович до голяма степен ще отслабне състава на "Желюша”.

След като се наложи над градския ривал, "Балкански” отново оглави 
временното класиране с 47 точки.

Д. С.

ЛЮБИНКА БОЙКОВА
от с. Градинье, Димитровградско

По този повод на 22 април т.г. ще дадем 
нихида на гобището в с. Градинье. Каним близ 
роднини и познати да ни придружат.

Нейният мил лик и добротата, с която 
даряваше, ще носим вечно в сърцата си. 
Опечалени: дъщери Нашата и Верица, зет 
Сърбислав, внучка Мария и останали роднин

Тъжен помен
На 29 април 2003 г. се извър

шава ЕДНА ГОДИНА от нена
дейната смърт на

Възпоменание 
Изминаха 20 години от 

смъртта на нашия непрежалим 
баща, тъст, дядо и прадядо 
ВЛАДИМИР СТОИМЕНОВ 

и 4 години от смъртта на на
шата непрежалима майка, 
тъща, баба и прабаба 
НИКУЛИНКА 
СТОИМЕНОВА 
от Долна Любата

С много обич и тъга ви носим в сърцата си. Почивайте в мир! 
От техните най-близки: дъщери Кашка и Цанка, зетьове Здравчо 
и Тачо, внуци Таня, Влашко, Джинка и Владиид и Правнуци

АЛЕКСАНДЪР 
МАРИНКОВ—МИНГА 
от Желюша

Времето е безсилно да нама
ли нашата болка и тъга по 
скъпия ни съпруг, син и баща.

Панихидата ще бъде отслу
жена на 23 април от 11 часа на 
гробището в с. Желюша. 
Опечалени: майка Даиа, 
съйруга Мария, син Бобан и 
дъщеря Аниша със 
семейството си, както и 
многобройни роднини.

д. с.

13 кръг от първенството на Пчинска футболна дивизия

Неочаквана загуба на „Младост"
Босилеградска “Младост” загуби с 2 : 3 при гостуването си на “Тре- 

шневка”в буяновашкото село Лопардинце в рамките на 13 кръг от таз
годишното първенство на Пчинска футболна дивизия.

В началото на мача босилеградските футболисти имаха изключителен 
превес в играта и още във втората минута Мирослав Георгиев откри 
резултата. Когато в осмата минута Георгиев още веднъж отправи топ
ката зад гръба на лопардинския вратар, всички на стадиона смятаха, че 
победителят вече е известен.

Пропуснатите изгодни голови положения на босилеградските напада
тели през целия мач бяха наказани стри попадения във вратата им за само 
седем минути. Най-напред Игор Станкович намали преднината 
“Младост” в 60 минута, а Сладжан Джорджевич с две попадения в 62 и 67 
минута оформи крайния резу

И след загубата срещу ‘Трешневка” босилеградчани запазиха третата 
си позиция във временното класиране. Следващия уикенд във футбол
ното първенство на Пчински окръг ще се играят срещите от 14 кръг, а 
“Младост”ще домакин. _

В Лойардиние ,Младост” игра в следния сл>став: Д.Спиридонов, 
С.Пенев, Д.Зарев, С. Стоянов (Н.Йоич), Д.Насев, Д.Николов, М.Георгиев, 
Д.Йованович, Б.Войинович, И.Василов и С.Стойков.

На 1 май 2003 г. се навършва 1 година от 
ъртта иа нашата мила и непрежалима съпруга, 

майка, свекърва, тъща, баба и прабаба
ЦВЕТАНКА ИВАНЧОВА 
(1921 - 2002) 
от с. Ярсшинк

Каним роднини, съседи и приятели на пани
хидата, която ще бъде отслужена на 28 април от 
12 часа на гробищата в Ярешник.

Преди една година ти замина във вечността, 
но продължаваш да живееш в душите и сърцата 
па твоите 8 чеда, 3 снахи, 5 зета, 17 внуци и 10 
правнуци. Споменът за твоята безгранична обич и доброта, за твоите 
мъдри майчински съвети ни дава сили да преживяваме болката и 
скърбта но тебе.
С дълбока обич и Признателност се Прекланяш Пред светлата ши 
Памет твоите най-мили: съпругът Иван, децата Фроса, Лиляна, 
Цонка, Павле, Владимир, Райчо, Стоянка и Винка и техните 
семейства

Ш&Г'СМ

р IСкърбиа вест
На 16 април 2003 год. па 

97-годишна възраст почина 
нашият скъп и непрежалим

Ш;
на

I а г.

П.Л.Р.

Димитровградският стрелчески клуб участва 
на съюзното първенство в Панчево_________

щТъжен помен 
На 20 април 2003 г. се 

навършват 40 тъжни днн 
от смъртта на
СРЕТЕН
ПЕТРОВ-РУМЕН 
от с. Брсбевница, 
Димитровградско

На този ден в 11 часа

Пионерките на "Граничар” девети в СЧГ
Миналия уикенд в стрелбището "Червени складове” в град Панчево се 

проведе държавното първенство по спортна стрелба за всички категории. 
Първенството бе огранизирано от стрелческия клуб "Панчево 1813 .

Счупени бяха много държавни рекорди както в отборна, така и в 
индивидуална конкуренция.

Димитровградският стрелчески клуб Граничар бе представен от 
Ива Симеонова със 177, Санела Денкова със 

162 точки (общо 512) заеха 9-то място в

ИВАН ГЕОРГИЕВ 
от Димитровград

Скъпият ни покойник беше 
погребан на 17 април в димит
ровградските гробища.

Вечно ще пазим спомена за 
твоята мъдрост и доброта, за 
твоята родителска всеотда- 
йности благородство.

С дълбока обич и благода
рност се прекланяме пред свет
лата ти памет!

От ойечаленише семейства 
Тошеви и Донкови

№
женския пионерски състав.
173 и Андрияна Найденова със 
отборна конкуренция. С постигнатите резултати трите димитровградски 
състезателки се наредиха в средата на крайното подреждане в 
индивидуалната конкуренция. „

Малката димитровградчанка Дияна Соколова улучи 155 кръга
място в долната част на подреждането. „

Па това първенство пионерският състав на СК Граничар подобри 
резултата си с 8 точки и този факт удовлетворява треньора на отбора 
Ружица Алексова.

ще посетим вечната му 
къща на гробището в с.
Бребевиица за да положим цветя. Каним род- ЛЮБОМИР 
нини, близки и познати да ни придружат.

Липсват ни голямата ви обич и закрила!
ПЕТРОВ-
ЛЮБЧА
(1950—1974)

и зае

ОШ опечаленото семейство Петрови

д. с.



1 в април Я(Ш12
Великьи пости

-Тека убаво! Не йе ли истина7 це, две-три 
свинье, а пс-—Пепо, кво су това Ве

ликьи пости? - пита ме опядъп От ко оклембасише катаици I
вабрикьете - нийе смо у пос.Се- рнату

кига си купил ягне ял за винку и не 
Великден б р о й е ш е, 

оти гьи не

жи-
унукат право , та у ребра.

—Одека ти па съга това да ме чаш ли се
ял заДжурджовден, 

или некой друг празник?
-От пеизиюту ли ? Най-млого считаше за

с-гоку. Чак и
най-слабият домакьин несеоста-

питаш?
-Па еве у училището, некоя от 

децата поете и се вале дека це
лите Великьи пости че издържу! да купим петла.

-Па сине , съга су Великьи по- -Е видиш ли! А я ми кажи кол- ^ пет_шест овце, к(ду
сти.Пости се седам неделье пред прасенце. И кико гъгай нема „а

Право да ти кажем, свате, я у дочекаю кико човеци свак добар
месарницу не идем. С бабуту смо дъи, кажи ми. Отидеш у село, а месарницу ме « оно ^ ублаяла ягнища и овце,

уврекала ярища и козе, рову 
свинье гърду, требе да се

Великден...
Идем си я тека по путат и си 

мислим кико беше йедно време 
кига нийе бейомо деца. За Велик- за текова по-лъкачко...

-Значи, на вас ви отговара сведеп и за Коледу се заорати с ме-
да „ойду. После да па прекара! 0мъР- —^к^/“лТ^гТ,

свате, по селата нема ни куче да

сеци преди
дойдоше па влас дървените и това 
що йе прайено с векове растури- сили би се и нийе с по некою шу- 

за половин век. Затова и не ме шеничку, ама нали требе да се чу
ва прасенце. А нийе вечимка свате те залайе...

—Епа сви очемо да смо град-Баянка срещу уроки чуди що децата малко или ич не 
зиаго за празниците.Реко да се те смо недъгави, 
пожалим па сват Гогу, а он ме -А за онуя работу недъгави ли жанье, да одимо по асвалт, да 

спимо до пладне, чекамо от дър- 
жавуту и се надамо кико лисицата 
на ярчевата...

—Епа тъгай Великьите пости 
да траю десет, а че буду 

па може и пове-

Полетела бела голубица, 
от Бело море долетела, 
у клюн бело млеко донела, 
на камик га спущала, 
камик се пукна-распукна - 
уроци от дете да побегну.
Жена, коя е дете уронила 
сиска да вой отпадне.
Муж, кой е дете уронил 
мушкост да му отпадне. 
Девойка, коя е дете уронила 
коса да вой отпадне.
Цел свет да им се смее.

сте?дочека на нож:
-Що лъжеш Мапчо, детето. -А за кою работу/

Требал си да му кажеш кико що -Добре-де, добре, разбра,
си йе: Великьите пости, дедии, еве -Кво си разбрал? Нищо
траю десети повече године!... разбрал. По-рано немаше дома-

Айде Гоге не се майтапи, кьин човек, а да не чува две-три трийесе, педесе, 
м ---------- че...године!

не си
нема

кравице, дваестина-триестина ов-кико че лъжем детето?

НАШЕНСКИ
ИСТОРИЙКИ
Гора, гълъби 
и гугутки

Щ,[•пта
Финансовата страна на дейността 
на представителите на зодия Везни 
през тази седмица ще заеме прио
ритетно място. Занимава ви въз
можността да осъще! 
мална продуктивност 
на идеите си.

Представителите на зодия Овен 
през тази седмица ще продължат 
да се възползват от чудесните пла
нетни влияния. Паричните приходи 
за ця 
като 
ките

ствите макси-Записал: Й. Миланов лата зодия ще бъдат сигурни 
за това ще помогнат и близ- и реализация

Мана Соколов от село Борово
МНМИИИИЦДДС*' решил да продаде гората си в ме-
ШшШШШт- || стността Векьино бучйе на съсе-

“ лянина си Радко Тончев. След ка-
то обиколили гората, двамата се- 

| днали отсреща да запалят по ци- 
; гара и да се спазарят. Мана на

дълго и нашироко хвалел гората
Шшттш Любовта е ключовата дума за пре

дставителите на зодия Скорпион 
през тази седмица. Необходимо 
да зарадвате половинката си и за 

избора си

Трудните дни, които изживяваха 
представителите на зодия Телец 
през тази седмица ще се превърна 
в спомен. С преминаването на 
Слън
увеличат шансовете ви.

г.

ИШ _ _
От зимата едва се отървахме 
И пролет мила посрещнахме.
Млади патилани, що седите?
Разкарайте се от кръчмите!
Мъжките си уроци повторете сърдито му казал:
_ . - ^ П - А бре, бае Мане, ти гору ли
\Л дООрв Св подгответе. ми продаваш или голубйе и гугут-
На едри булки намигнете кье?!
Моми кръшни прегърнете 
И по горите, по полята 
Дечица пъргави правете!
Напред, братя патилани!
Пролет е, само живо, живо!
Много ще ми бъде мило 
Ако Ран Босилек прочетете.

ец
ат е; ч:

пр
ва!

целта можете да спрете 
на пътуване извън страната.си, често протягал ръка към нея и 

казвал:
- Чуйеш ли кико убаво гукаю 

голубйе и гугуткье у мойту гору!
Писнало на Радко от неумес

тната хвалба на Мана, станал и

шия знак, ще сето въвще
ич;

Близнаци ЗЯ

През тази седмица на предста
вителите на зодия Стрелец ще се 
наложи да се разделят с развле
ченията и да се съсредоточат върху 
изпълнението на задълженията си. 
Натрупалата се работа ще ви до
несе финансови постъпления.

Дейността на представителите на 
зодия Близнаци напоследък е в 
застой. Възможно е да сте си д; 
почивка или липсата на разви 
да е резултат на външен натиск. 
Едва ли ще избегнете застой.

али
тие

Ц. Иванов

Вицове Предстоящата седмица ще зареди 
представителите на зодия Козирог 
с енергия и желание за разчупване 
на обичайно скучноватото и едно
образно ежедневие. Срещнали сте 
или ще срещнете интригуващ пред
ставител на другия пол.

Представителите на зодия Рак 
лизат в период, през който ще 
трябва да се пазят од действия на 
недоброжелатели. Възмо

нав-

Нова стюардеса е повикана 
при началничката.

- Г-це Хаузман, вчера симули
рахме принудително кацане. За в 
бъдеще запомнете едно: при се
риозни положения натискайте 
главата на пасажера между него
вите, а не между своите крака!* * *

Келнер, едно пиле моля. И ко- 
лкото се може да е по-младо! - 
поръчва си клиент в рестранта. - 
Разбрано, сър! - отговаря серви
тьорът и след минута донася пи
ле, но капризният клиент го 
връща, че не било достатъчно 
младо. По същата причина 
връща и второто пиле. - Може би 
да ви донеса едно яйце, сър? - пре
длага любезно келнерът.

жно е то
ва да е следствие на лоши действия 
от ваша страна към някого.

в&■ [еШЗШ1^:] е
Кариерата на представителите на 
зодия Лъв е много важна сега. През 
тази седмица това ще ви накара да 
пренебрегнете част от останалите 
си ангажименти. За съжаление оба
че това няма да е добър ход.

След напрегнатите и комуникатив
ни, но несъмнено интересни седми
ци, представителите на зодия Во
долеи ще трябва да намалят тем
пото и да се съсредоточат в семе
йните ангажименти.

1с. ШТмЩ]

Представителите на зодия Риби 
през тази седмица ще се успокоят 
за финансите си и необходимостта 
от успех, които ги ръководеха до* 
сега. Пролетта е подходящ момент 
да разгърнете романтичната си наг
ласа.

Шансовете, които чакаха предста
вителите на зодия Дева, за да 
осъществят свои мечти, през тази 
седмица ще им бъдат предоставе
ни. Предстоящият период ще е мно
го благодатен за тях.Новица Младенов
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