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С решение на и.д. президента Наташа Мичич

В СЪРБИЯ Е ОТМЕНЕНО ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
има,°Н0 дотогава д!?е вслушам^в гпя°Л0ЖеНИе даде из!ГТ"очитеЛни резултати * Избори ще 
работа" Д ^ аме 8 гласа на граждание: Завършете докрай започнатата

"мнозинството от извършители
те и организаторите на убийство- и шансове за кампания и за ново 
то на премиера Джинджич и на преразпределяне на политическа- 
много други злодеяния са достъп- та мощ в съзвучие с волята на гра

жданите. Дотогава нека да пос- 
- Нанесен е съкрушителен лушаме гражданите, които ясно 

удар на организираната престъп- ни поръчват: "завършете докрай 
ност. Разформирован е престъп- започнатата работа”, каза тя. 
ническият апарат на Милошевич 
и прекратена спиралата от зло- заяви, че правителството ще про- 
деяния, която повече от едно дължи да прилага мерките срещу

- Ще има избори, следователно

ни на правдата”.

Премиерът Зоран Живкович

десетилетие разтръсваше нашата организираната престъпност в 
страна. Държавата е защитена - страната, наложени от полицията 
каза и.д. президентът Наташа след покушението, но отбеляза, 
Мичич.

Премиерът Живкович съобщава решението на Кабинета
че ще бъдат премахнати ограни- 

Тя поръча на политиците, че ченията върху медиите и по тозиПред телевизионните камари премиера Зоран Джинджич мина- 
във вторник в 17 часа и 45 минути лия месец, 
и.д. президентът Наташа Мичич 
подписа наредба за отменяне на ложение на правителството на сочи, че предприетите по време

на извънредното положение мер
ки са били резултатни, понеже

Обръщайки се след това към 
обществеността по националната сега е вРеме на отговорността и начин ще им бъде позволено да

че те трябва да се съсредоточат критикуват и анализират целия 
върху основната си задача, върху обхват на политиката на прави-

Такова решение тя взе по пред- телевизия, Наташа Мичич по-

онова, за което гражданите им телството. 
гласуваха доверие.

извънредното положение в Сър- Сърбия, 
бия, наложено след убийството на

В неделя в храма "Свети Сава"

Възпоминание 

на Зоран 

Джинджич
* Болката ще компенсираме с неугасваща 
любов, каза епископ Атанасий Ракита
мнозина други, при условие че могат да живеят хи
ляда години. Зоран даде пример, а делото му Бог ще 
възнагради”, каза епископът.

Семейството на убития премиер, негови прия
тели, членове на Правителството на Сърбия, на 
Демократическата партия и граждани посетиха 
гроба му в Алеята на великаните в белградските 
Нови гробища.

Председателят на ОССЕ 
" 1ер в Белградп де Ху

:репа за 

европейското 

деление

В храма "Свети Сава” на Врачар народ със съл
зи, свещи и цветя... Четиридесетдневното възпоми
нание на убития премиер на Сърбия Зоран Джин
джич беше тъжно като и опелото. Отслужи го епис
коп хвостански Атанасий Ракита със свещеници на 
Сръбската православна църква, а освен семейст
вото на премиера Джинджич присъстваха и пред
ставители на наЙ-вишите държавни органи, поли
тически партии и граждани.

"Не е важно колко човек живее, но колко по
стигне. Зоран направи много повече отколкото

/I

На всички сънародници, читатели и 
сътрудници издателство "Братство“ 
пожелава светли Великденски празници и 
им честити Първи май - Международния 
празник на труда
Следващият брой па ”Братство” излиза па 9 май.(На 2 стр.)
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оПодкрепа за европейското 

определение на СЧГ
Българският премиер носети Максдония

Отношенията 

между двете 

страни са отлични
(На 2 стр.) 
ОССЕ иПредседателят на 

ръководител на холандската дип
ломация Яп де Хуп Шефер пре
бивава в Белград. В разговорите с 
президента на Сърбия и Черна го
ра Светозар Марович той 
е "доволен и щастлив” поради от-

С посещение в Охрид и черку- 
ваие в църквата ”Св. Богородица 
приключи тридневната официална 

на българския минист- 
Симеон Сакскобу-

каза, че

мяната на извънредното положе
ние в Сърбия.

”ОССЕ е готова да подпомог
не да се реализира европейското 
определение на СЧГ. Много ра
боти трябва да се завършат и по
мощта от страна на ОССЕ и на 
ЕС ще бъде от твърде голямо 
значение”, каза Шефер.

визита
ър-председател 
ргготски в Република Македония.

В първото си официално посе
щение като премиер в Македония 
Сакскобургготски се срещна с ма
кедонския си колега Бранко Цър- 
венковски, с президента Борис 
Трайковски и с председателя 
рламента Никола Поповски.

Симеон Сакскобургготски оце
ни официалното си посещение в 
Македония като ползотворно и ин
тересно, а отношенията между две- 

Католическия Великден

па па-
Шефер: ОССЕ ще подпомогне европейското определение на СЧГ

По време на разговорите с пре
миера на Сърбия Зоран Живко- 
вич, Шефер изрази удовоствието 
си от ефикасността на сръбските 
власти в разплатата с организи
раната престъпност, като преце
ни, че извънредното положение 
не е злоупотребено.

Шефер и министърът на 
шните работи на СЧГ Горан Сви- 
лаиович подчертаха, че е необхо
димо да продължи сътрудничест
вото на СЧГ с Трибунала в Хага.

Президентът Светозар Марович
и именния си ден на 
Цветница отпразнува в 
неделя в Охрид 
съпругата на българския 
премиер Маргарита 
Гомес Асебо. Тя 
придружава Симеон 
Сакскобургготски по 
време на официалното 
му тридневно посещение 
в Македония.

Реформи в 

икономиката и 

сътрудничество с Хага
ред Цъвенковски най-лошото за 
региона на Балканите вече е мина
ло и занапред ще съществува духът 
на сътрудничество.
Коридор № 8 - приоритет 
за Македония и България

вън-

Едни от приоритетните задачи на властите в Сърбия и Черна 
гора са провеждането на реформи в икономиката и сътрудничест
вото с

Сътрудничеството трябва да 
продължи с либерализацията на 
икономическия и търговски обмен 
и с общата борба срещу организи
раната престъпност и корупцията, 
заяви Цървенковски. Приоритет за 
двете държави е изграждането на 
Коридор № 8, което ще направи 
възможни транспортните и инфра- 
структурни връзки между тях. Ма
кедония, България, Албания, Ита- 

Турция, които имат интерес 
от изграждането на този коридор 

- Отношенията между Македо- трябва заедно да действат пред 
ния и България могат да бъдат при- международните институции за 
мер за останалите балкански наро- получаване на финансови средства, 
ди, каза македонският премиер така ще имаме по-големи шансове 
Бранко Цървенковски в специално за успех, е заявил македонският 
интервю за ”По света и у нас”, Спо-

трибунала в Хага. Това е заявил в интервю за гръцкия 
"Катимерини” президентът на Сърбия и Черна гора Све-всстник 

тозар Марович.
Според Марович, реализацията на тези процеси е едно от необ

ходимите условия за приобщаване на страната към евроинтег-
Министър Мария 
Вукосавлевич

те страни като отлични.
- Много съм благодарен за на

чина, по който ни посрещнаха и ми
сля, че можем да гледаме напред с 
увереност, че има възможности за 
развитие на нашите културни и 
икономически отношения, и това

рационните структури.
Във връзка с убийството на премиера Зоран Джинджич, Ма

рович е казал, че сръбският премиер е "жертва на сили от ми
налото”.

В интервюто си за гръцкия вестник президентът на Сърбия и 
Черна гора говори и за статута на Косово, като твърди, че този 
въпрос може да бъде уреден само чрез диалог.

Белградският 
контрол ще 
покрива 
Косово

би било много полезно, каза пред 
журналисти българският премиер.

лия и

В скоро време белградският 
контрол на въздушното движе
ние ще покрива небето над Ко
сово, заяви министърът на тран
спорта и телекомуникациите на 
Сърбия Мария Викосавлевич.

Съгласно резолюция 1244 на 
Съвета за сигурност на ООН и 
договора, подписан между НАТО 
и СР Югославия, с който бяха 
прекратени военните действия в 
Югославия през 1999 година, не
бето над Косово е под контрол на 
УНМИК, а режимът на полетите 
и използването на летището Сла
тина край Прищина се третират 
като военни.

премиер.

Приключи реконструкцията на авиобаза Граф 
Игнатиево

Нова ” КИНС” система
Българският президент Георги Първанов, министърът на отбраната 

Николай Свинаров и началникът на Генералния щаб на Българската 
армия генерал Никола Колев откриха нова комуникационна, ин
формационна и навигационна система в авиобазата Граф Игнатиево, 
съобщи БНР. С новото оборудване третата изтребителна авиобаза Граф 
Игнатиево, която осъществява бойното дежурство по охрана на 
въздушните граници на България, постига пълна съвместимост с воен
ното оборудване, което е на въоръжение в страните-членки на НАТО.

Системата ”КИНС” е доставена, инсталирана и интегрирана от ка
надската фирма "Интелкан”. От началото на годината досега тя е пре
минала тримесечен изпитателен срок. Кадровият състав също е преминал 
всички етапи на обучение за работа със системата.

Българско производство са оптичните медни кабелни линии и радио
релейната система.

От вторник на летището Граф Игнатиево могат да кацат и да бъдат 
обслужвани всякакъв вид самолети. С това приключи и реконструкцията 
на базата, започнала през 2001 година във връзка с провеждането 
голямото учение на Инициативата "Партньорство за мир” с участието на

Химическата 
рота е 
разпусната

на

Възпоминание на 

Васил Левски
| Началникът на Генералния 
I щаб на Българската армия ге- 
; нерал Никола Колев посети 
? Химическото поделение в Му- 
• сачево и обяви официалното 
| разформироване на ротата за 

ядрена, химическа и биологи
ческа защита, която не замина

Соломон Паси
: България завоюва авторитет 

с позицията си за ИракНеотдавна се навършиха 130 години от насилствената смърт на 
Васил Левски, "бащата” на българската държава, известен политик и 
борец за прилагане на идеята за равноправие и сътрудничество между
балканските народи. По тоя случай на Новите гробища в Белград | 33 стадна на Ирак държава,

съобщи БНР. 97-те добровол-

:
Българският министър на външните работи Соломон Паси заяви ® 

Бургас, че България е завоювала заслужен авторитет с позицията си по 
конфликта в Ирак, предаде БНР.

Според министър Паси, сега, когато краят на конфликта наближа®3’ 
всички, които "експлоатираха страховете на хората в България имзт 
основание да им се извинят”.

Министър Паси каза още, че е имало опити хората да бъдат сплашван11 
с продължителността на военните действия и с тяхното негативи0 
отражение върху икономиката на страната.

беше отдадена почит към известния революционер. В присъствие на 
представители на българското посолство на комеморацията изнесоха 
речи проф. д-р Яни Мил чаков, посланик на България в Белград/ляво/ размер на две минимални ра- 
и проф. д-р Божидар Чурчич, чуждестранен член на Българската ботни заплати, 
академия на науките /дясно/.

ци ще получат компенсация в

С.К.С.
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Наташа Мичич: Парламентът на Сърбия Изборите в 
Черна гора
Трима
кандидат-
президенти

Националните 

съвети са в духа на 

европейските 

интеграции

Прие Закона за 

информацията
Соня Бъркич - 
председател на 
Върховния съд на 
Сърбия_______

Парламентът на Сърбия прие 
във вторник Закон за информи- 
ране на обществеността, който 
въвежда доста правила, но и за
дължения за журналистите, за- 
щото предвижда по-добра защита 
на лицата, за които се отнася ин
формацията.

Според закона информациите 
трябва да бъдат еднакво достъп
ни за всички медии при еднакви 
условия.

По време на няколкомесечно- 
то му обсъждане медиите настоя
ваха да се предвиди задължение
то на представителите на властта 
да дават на журналистите иска
ните информации.

Липсата на текст за свободен 
достъп до информацията в новия 
закон, представителите на власт
та обясняват със скорошното 
приемане на специален закон по 
този въпрос.

Продължен е срокът за при
ватизация на медиите от 12 па 24 
месеца.

Филип Вуянович, Миодраг 
Живкович и Драган Хайдуко- 
вич ще участват на президент
ските избори в Черна гора на 
11 май. Вуянович е кандидат на 
управляващата черногорска 
коалиция - Демократическта 
партия на социалистите и Со
циалдемократическата пар
тия. Живкович е представител 
на Либералния съюз, а Хайду- 
кович ще участва в изборната 
надпревара като независим 
кандидат. Опозиционната коа
лиция "Заедно за промени” ня
ма да има свой кандидат.

! „^ДС!ДареЛКгТа "а НаР°дната екУПЩина на Сърбия и и.д. пре- 
, зидент на Републиката г-жа Наташа Мичич тези дни изпрати 

дописка до КИЦ "Цариброд” бе, с която тя се извинява, че поради 
предварително поетите ангажименти няма възможност да при-

за избор на Национален съвет

Скупщината на Сърбия избра 
Соня Бъркич за председател на 
Върховния съд на Сърбия, а за 
републикански прокурор - Джор
дже Остоич. През последния ме
сец Бъркич и Остоич бяха вре
менно изпълняващи тези длъ
жности. За председател на Окръ
жния съд в Белград Скупщината 
избра досегашния и.д. Радослав 
Бачович, а за преседател на Ок
ръжния съд в Нови Сад - досега
шния съдия в този съд Слободан 
Надърлянски.

к шт ико-шотА ттч секгак вссаязке маюш 
■слктоо" - ошггкоускло
КУЛТУРН-ИНФОРШЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКОТО 
МИЛЦИНСТВО "ЦАРИБРОД"-ДИМИТРОВГРАД

Председнща Народни скупштине Републикс Србще 
и в.д. председник Републики Србще

/к^тспиа МиЪи, I /! КФОР предприема 
действия срещу АОК

! м
В дописката между другото се казва:
Най-искрено мисля, че сформирането на институции 

Националния съвет на българското малцинство са добър начин 
гражданите от различните национални, 
общности да се включат в обществения живот на Сърб 
начин да допринесат за доброто на своята общност.

Съвместният живот и добрите отношения 
общности е нещо, което Сърбия искрено желае, което е и необ
ходимо по пътя към европейската й интеграция. Различията са 
богатството на тази държава, а таченето и съхраняването им са 
единственият начин за по-добро разбирателство. Отговорността 
за това е еднаква за държавата, за общностите и за всички гра-

А.Т.

Силите на КФОР поставиха началото на масови действия срещу 
всички, които застрашават сигурността на Косово, намеквайки за 
членовете на т.нар. Армия за освобождение на Косово (АОК), 
предаде БалканУеб. Въпреки че не се споменава какви ще са 
конкретните мерки за предотвратяване на дейността на военните 
организации, КФОР не изключва възможността за операции в 
различни зони. Говорителят на силите на КФОР в Косово Джери 
Банистър Грийи изрази убедеността си, че силите на КФОР и 
полицията ще идентифицират всички лица, които се опитват да 
дестабилизират ситуацията в покрайнината.

като

етнически и други 
ия и по този

между различните •

граъйнсни сввез србшсждани” - се казва в писмото на г-жа Наташа Мичич.

Градският 

отбор в
Ниш

Скупщината
на град Ниш

ЖМОКВ4ТСК4На всички граждани 
пожелава На членовете и 

симпатизантите си 
пожелава
©бетлад
Великденски
йрпз&шии,
а на всички граждани 
честити
Празника на труда

СТР4НК/4
щтт
Ведакдеиеш
прттф

На членовете и симпатизантите си пожелава
светлп Великденски празнини,
а на всички граждани честити

Празника на трудаи честити
Международния ден на труда
ай

Общинската 

скупщина 

в Ниш
ПЧИНСКИ ОКРЪГПИРОТСКИ ОКРЪГ :
На всички граждани пожелава

светли
Великденски
празници

; На всички граждани пожелава

светли
Великденски
празниш!

На всички граждани 
пожелава

!

и честити

Международния 

ден на труда
! и честити

и честити

Международни 
я ден на труда

Международния
ден на труда
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Пресконференция на ДС в ДимитровградЗаседание на Регионалния съвет на ГСС
Ниш _______ __________ __________—

в По-ефикасно срещу престъпницитеПроектозаконът за 

лустрация е внесен 

в парламента
На 18 април т.г. Общинската 

организация па Демократическа
та партия в Димитровград в иово- 
отворените си помещения орга
низира среща с местните журна
листи.

Основния въпрос па срещата 
беше извънредното положение в 
Сърбия и ефектите му на тери
торията на Димитровградска об
щина. Както изтъкна говоритс- 

ОО ДС Наташа Басова,

ще се води секретно и ако се ус
танови, че има основание за при-

Една от главните теми, по кои
то се разисква на заседанието, е и 
предожения от ГСС закон за лус- лагане на Закона за лустрация и 
трацията, с който се предлага заб- въпросното лице си подаде остав- 
рана за избиране на определени ката, секретността остава. Тога- 
функции на всички лица, които са ва лицето се лишава за пет години 
нарушавали човешките права от правото да кандидатства на по- 
през изминалите години. Преди добен пост. Доколкото въпросио- 
всичко това се отнася до функци- то лице оспорва, че подлежи па 
онери от 1986 г. насам: съдии, ди-

лят па
Димитровград е първата спирка 

от йена Сърбия на наркотиците 
ток към запад. ”Но пие в Димит-Закона за лустрация, тогава то е 

длъжно да докаже това с факти и ровград до ден днешен все още не

Гвътрешните работи дГ излез- продавали наркотици ит.н. "Въп- общинското ръководство" Изве-
Реки всичко, ние обикновените стно е, че решението за финан- 

„ат пред общественост^ ^ ц ^ в(гьщност посре. сиране на спортната зала е взето
щнахме 6 октомври - като мечта през 2001 година, по време когато 
на мнозинството в Сърбия” - под- на власт в Димитровград бе ДОС.

Иванов отговори и на въпроса

ректори на държавни предприя
тия, директори на средства за ма- в случая процедурата е явна. 
сова информация, директори на 
банки, началници на затвори, в

Предложеният проектозакон е 
внесен в Супщииата на Сърбия. В 

армията... ГСС се надяват ”че парламентът
Според предложението, луст- ще прояви достатъчно разбиране 

рацията ще се провежда от двама за приемането му, понеже този 
съдии от Върховния съд, един за- закон, въпреки ретроактивното 
местник на обществения проку- му действие, представлява ясно 
рор и двама депутати (по един от предупреждение 
опозицията и от управляващите), които се занимават с политика и 
Когато започне процесът на лус- други обществени дейности . 
трация на определено лице, той

бщение за сигур1
нието в града”. Басова същевре- 
мено апелира към същите ор-

закони1ГнаГдеИбните органи да Иванов, член на ръко- как един и същи съдия тези дни
=н^из- = на ^ГР Га ЦеГ?Ра за

ле решени всички дилеми около председателя на Общинската и констатира, че директорът е 
демодирането на сградата на скупщина д-р Боян Давитков във бил легален до 9 април 2002 Как- 
Центъра за култура, побоя срещу връзка с получените средства от когато съдията, които беше 
журналиста Борис Лазаров, кра- Правителството на Сърбия, как- съдия-изпълнител с полиция до- 
жбата на огромна сума валута в то и с реконструкцията на жп ли- веде сегашния директор!? 
"Балкан”, където след толкова нията. Иванов каза, че ДС е изне-

надана от факта, че общинското къв е съдия, а с него и много дру- 
извършителите и много други ръководство за комуникация с ги хора, които тогава подкрепиха 
"инциденти””. В ДС с особен гражданите не ползва РТВ ”Ца- този цирк” - каза Иванов.

риброд”, а медиите в Пирот. Той От ОО на ДС изтъкнаха че

към всички,

А.Т.

ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

БОСИЛЕГРАД
”Той трябва да се замисли ка-!

години все още не са известни

; На всички граждани пожелава интерес очакват оповестената 
лустрация в съдебната власт, за- прочете съобщението на ОО на последните събития са допринес- 

Васова, ДС, в което се казва,че ”е неп- ли много млади хора да се прикл- 
римерено и цинично изявлението ючат към ДС. 
на Давитков за доброто сътруд
ничество с Правителството на срещите с местните журналисти 

премиера Зоран Джинджич на 12 Сърбия, както и хвалбите за не- ще станат редовна практика в де-
йстването на партията.

; \ светли Великденски 

тфаЗнщи
5

■ \ щото, както изтъкна 
"резултатите в Димитровград 
окръга са поразяващи.”

Говорейки за убийството на

и в

I Същевременно оповестиха, че

а и честити март т.г. говорителката на ДС ща, за които са заслужни други, 
подчерта факта, че ”този удар е 
трябвало да върне Сърбия 10 ва изявлението на председателя

Най-голям абсурд представля- А.Т.: Международния 

| ден на труда Годишната скупщина на ГСС е насрочена за 26 май

Трима
кандидати от 

П Димитровград

на Регионалния съвет на Гражда- щина на партията, която е насро- 
нския съюз на Сърбия, на което чена за 26 май т.г. в Белград.

Тъй като на скупщината ще сеприсъстваха и представители на
Общинската организация на ГСС избере и нов Главен съвет, ОО на 
в Димитровград. Заседанието е с ГСС в Димитровград предложи 

На 19 април тази година в Ниш Чел подготовка на Годишна скуп- трима кандидати за този най-ви-На членовете и 
симпатизантите сш орган на партията.се проведе разширено заседание

СИ В ОО на ДСС в Босилеград
пожелава Очакват преждевременни изборисветли Миналата събота Слободан това се подкрепя и от 

Алигрудич, член на Главния и на лидерите на ДОС. 
Изпълнителния съвет на партия-

някои от крепя борбата срещу организира
ната престъпност, в която трябва 

Алигрудич каза, че с члено- да бъдат обхванати всички мафи- 
та, посети Общинската организа- вете на партията в Босилеград са оти в Републиката. "Подкрепяме 
ция на Демократичната партия на разисквани и въпроси, свързани с всички мерки на държавните ор- 
Сърбия в Босилеград.Великденски

празници
изготвянето и приемането на гани”, продължи Алигрудич и до- 

В Центъра за култура бе про- новата Конституция на Сърбия, бави, че "убийството на премиерз 
ведено закрито за общественост- "Според предложението на ДСС Зоран Джинджич и въвеждането 
та заседание на членовете на новата Конституция дава ясни на извънредното положение в 
ДСС, след което г-н Алигрудич гаранции за спазването на прин- Сърбия се ползват и за разплатас 
съобщи, че ръководството на ципа за разделяне между законо- политическите противници • 
ДСС се готви за избори. дателната, изпълнителната и Алигрудич смята, че с арестува-

Отделни ръководители на съдебната власт, докато концеп- нето на генерал Аца Томич и на 
партията на събрания в градовете цията на ДОС не гарантира това.” бившия съветник на Воислав Ко* 
в Сърбия и чрез разговори с Той изтъкна, че ДСС настоява за щуница Раде Булатович е поли- 
членството за политическата обс- компромис при приемането на тическо изгнание, а не сериозно 
тановка, провеждат подготовки конституцията, която ще бъде от изследване. Срещите им с члвно* 

■ за парламентарни избори, които полза и за бъдещите поколения. ве на криминалните групи са били 
9 ще се проведат тази година , каза На проведеното събрание е на явни места и в съгласие ст>с 
9 Алигрудич, като подчерта, че прието становището на Главния служебните им задължения.

! съвет на партията, че ДСС под-

ПРВА БОСИАЕГРААСКА СРЕАБА 
СкоЩе, 2002

а на всички граждани 
честити

Прдзникд нд трудд
П ЛГ-
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В "Кобос" - Босилеград
вече са заангажирани върху пробното производство ЕлеКТОрОСТОПаНСТВОТО На Сърбия Нв е
На ”Отначалото°на “едГщият месТцще започне съгласн° СурдулИШКЗ община ДЗ Се ОТДвЛИ ОТ 
производството на 20 000 балтони за френския па- ЛвСКОВСКОТО ЕлеКТрораЗПрвделеНИе 
зар , заяви Стоянович, като подчерта, че до 10 май 
ще бъдат заангажирани всичките 440 работника, 
подписали договори с "Носталгия”. Да ли ще 
продължи по-нататъшиото сътрудничество, зависи 
от самите работници, понеже доколкото работите

Производството 

ще започне в 

началото на май? Няма присъединяване 

към Враня
Производството в най-многобройния босиле- не ВЪРВЪТ според плана, неминуемо е прекъсването 

градски колектив ”Кобос”, с 440 работници, ще ста- На договоРите. предупреди Стоянович. 
ртира до 10 май, заяви за нашият вестник Предраг 1 февруари, когато бе сключен договорът ме-
Стоянович, един от съсобствениците на частното ЖДУ ”Кобос”11 "Носталгия”, според който нишката 
предприятие "Носталгия” от Ниш, което от 1 ФиРмаевзелаподнаембосилеградчанивсрокот10 
февруари взе под наем босилеградската фирма. години’ на всичките заети се заплаща социална и 

В момента, в "Кобос”, или по-точно в "Ностал- здРавна застраховка. "Носталгия” извърши поправ
ка на покрива, ремонтира санитарните възели, а

* Скоро ще последва реструктуриране и уедряване на 
електроразпределителните организации в Републиката, така 
че няма основание сурдулишкият клон да се отдели от 
лесковското Електроразпределение

Инициативата на ОС в Сурдул- "През последните две години в 
ица електроразпределителният ЕДБ Лесковац се забелязва гло- 
клон в този град да се отдели от бално стабилизиране на стопанс- 
Електроразпределение в Леско- ката дейност, така че инициати- 
вац и да се присъедини към Елек- вата на ОС не е основателна, нито 

П.Л.Р. троразпределение във Враня не е по този начин могат да се пре- 
в съгласие с фирмената политика махнат евентуалните проблеми", 
на Електростопаиството на Сър- се подчертава в отговора, 
бия. Това становище отстоява

гия , се вършат подготовки за началото на произ
водствения процес. Около педесетина работници пРез зимата подържаше и парното отопление.

“““.!.Г!Т..^.■V

Д" *

!
.1 & Преди няколко месеца пред- 

ръководството на Предприятието ставители на сурдулишкото стоп- 
за електростопанство в Републи- анство поискаха от ОС да раздви-

На сегашните и 
бъдещите си 

; клиенти навред из 
страната пожелава

сбейгли
/Зелшсуенаси 

празници
и им честити

Международния ден на труда

' Vшш
Шй

ката, което смята, че инициати- жи инициатива за отделяне на 
вата на сурдуличани в сегашния Клона от лесковското Електро- 
момент е- излишна.

р
111; разпределение и за присъединя- 

В отговора, подписан от дирек- ване към Електроразпределение 
тора на това държавно предприя- във Враня, под претекс, че ”с не- 
тие д-р Любомир Герич, се пояс- толерантното си отношение при 
нява, че в ЕПС тече процесът на плащането на сметките, тука- 
рационализация и скоро ще пое- шният клон на Електроразпре- 
ледва реструктуриране и уедрява- деление създава проблеми на сто- 
не на електроразпределителните панството в общината”, 
предприятия в Републиката.

БЕЦГА ВАЬЛСА А.О. ВЕОСКАО
■1

ПОСЛОВНА 4ЕДИНИЦА НИШ 
Ул. Наде ТомиЪ 8а 

18 000 Ниш] В.Б.

Делегация на Бургаска област в Ниш

Възможно е всестранно 

сътрудничество-
I Политическо-стопанска делега- повишаването на жизнения стан- 

I ция на Бургаска област, водена от дарт на нашите граждани, подчерта 
I заместник-областния
I Георги Георгиев посети град Ниш Домазет.
I миналата седмица. В състава на
I делегацията бяха и председателят кредит за реконструкция на приста- 
Щ на Търговско-промишлената пала- нището в Бургас, което предлага 

та инженер Цанко Иванов и замест- голям шанс и за машиностроите- 
ник-кметът на Бургас Венелин То- лната промишленост от Ниш, с

програмата й за кранове и вагони. 
По време на двудневната си ви- Извънредни възможности имат и 

зита в Ниш гостите от най-големия нишките производители на дограма 
стопанско-туристически център в и мебели за оборудването на 
България посетиха Регионалната хотелите в бургаското крайбрежие, 
стопанска камара в Ниш, няколко поръчаха гостите 
предприятия, а бяха приети и от - След реконструкцията на Ни- 
председателя на Общинската скуп- шкото летище съществуват възмо

жности и за чартър полети до Со-

управител кметът на община Ниш Владимир

Ь - Япония отпусна 140 млн. долара

доров.Въз основа на чл. 44 на Закона за приватизация- ползва максимално за 35 години трудов стаж.
Ако стойността на предназначения за безпла-та ("Служебен вестник” на РС бр. 38/01) и реше

нието на всички работещи, които вършат функция- тните акции капитал е по-малка от номиналната 
та на Скупщината на общественото предприятие за стойност на акциите, тогава работещите имат право 
производство на хляб, услуги и оборот "ПРОГРЕС” на по-малко акции в зависимост от съотношението 
от Босилеград, от 14. 04. 2003 година директорът на между двете стойности.
предприятието отправя Зз да могат да се запишат за безплатни акции,

работещите трябва да предоставят доказателстваПублична покана щипа в Ниш Владимир Домазет.
Целта на посещението беше да фия, Бургас и турските летовища, 

се възстановят връзките между както и обратно, защото тази част 
регионите Ниш и Бургас и да се на Сърбия разполага с прекрасни 
посочат възможностите за взаимно възможности за балнеотуристичес- 
изгодио сътрудничество във всички ки отдих, посочи директорът на 
области: от туризма и спорта, през представителството на Стопанска 
културара и икономиката до неп- камара на СЧГ в София Божидар 
равителствення сектор.

- Свързват ни общи цели: евро
пейските интеграции, бизнесът и

за:
- гражданството си на Сърбия
- трудовия си стаж в предприятието.
4. Работещите ще се записват за акции в помеще

нията на ОП "Прогрес” в Босилеград всеки работен
Емитент: Обществено предприятие за производ- ден от ю до 13 часа. 

ство на хляб, услуги и оборот "Прогрес - Работещите се записват за акции чрез подпис-
Босилеград, ул. "Добродолски поток бб ване па изявление ("уписница”). Всеки работещ мо-

Матичен брой: 6103286 же да се запише за акции лично или посредством
Счетоводна стойност на основния капитал на 31. уПЪЛНОМощения си представител, който е длъжен 

12.2001 година: 9 157 000 динара . да представи заверено пълномощно. ■
Дейност: производство на хляб и хлебни изделия Когато се записват за акции, работещите могат, I 
Брой на работещите: 18 ак0 исках> да упълномощят лице, което ще ги пред-
1. Номиналната стойност на една емитирана ак- ставя в Скупщината на предприятието.

3200 динара. Емитирани са общо 2861 акции, След като подпишат изявлението, работещите
ще получат уверение, че са се записали за акции. 

Срокът, в който работещите могат да се запишат 
дажба на обществен капитал купувачът получава ^ акцт< започва на 17. 04. 2003 год. в 10 часа и 
максимално 2013 акции, номерирани от 848 до 2861, ПрИКЛЮЧва в часа на 15-ия ден от началото му.

обща стойност възлиза на 6 409 900 динара, ^ След кат0 се проведе приватизационната про- 
респективно на 70% от основния капитал на пред- цеДур3) работещите, които са се записали за безн- 
приятието. латни акции, ще получат акциите си, респективно

Работещите могат да получат максимално 311 /о заверени удостоверения за собствеността си над ак- 
от основния капитал на предприятието, респектив- цИИте Тези удостоверения ще заместят "уписни- 
но 2 747 100 динара или 848 акции. ците”.

В съответствие със Закона за приватизацията, Акциите са обикновени и поименни.
Акциошшя фонд ще бъдат предоставени акции- Собствениците на акции имат следните права: 

те, които останат след записването на работещите и право на участие в управлението
след продажбата. . право на участие в делбата на печалбата (ди

3. Правото да се запишат за безплатни акции деита^ 
имат гражданите на Сърбия, които работят или са Право на част от фалитната маса, която остава 
работили в предприятието (в по-нататъшния текст: след изплащаНето на дълговете към кредиторите, 
работещи). 6. Тази покана ще бъде обнародвана на таблото

Работещите имат право да получат безплатни на ПредПрИЯТИеТо, във вестник "Братство” и в "Слу- 
акции, чиято обща номинална стойност възлиза на же0еии лист” на Република Сърбия.
200 евро в динарска равностойност за всяка година Допълнителни информации може да се получат 
трудов стаж в предприятието според официалния на тел< 017/77-025. 
курс в деня, в който е отправена поканата за запис
ване за акции.

Правото на получаване на акции може да се из-

към работещите да се запишат за 
безплатни акции

Йоцич.
В.С.Б.
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ЗЛМОЗТАШЛ КАОНМ 2А 
ОЯАОЕУШЗКЕ I 2АИЛТ8КЕ ПАООУЕ

На членовете на 
колектива и деловите : 
си партньори 
честити

!
ция е
номерирани от 1 до 2861.

2. В съответствие с Договора за покупко-про- ТОПСНУ!чгайща Първи май!
■ - :

ЧИЯТО

IIР:на и им пожелава
ви- <5 17530 ЗОРОШСА; Йка 31а]коу1йа 7 

<СХ. Те!. 017/ 815 956; МоЬ. 063/ 201 580

светли Великденски 

празници.....
I
:

И. д. директор 
Васко Караджов
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ОО на ЧК в 
Босилеград
Дрехи втора 

употреба за 

бедните

Сдружението на гораните в Сурдулица ще 
дава млади фиданки на горските ________ СшпарЗа селяните-безплатно ДИМИТРОВГРАД

На членовете на колектива и деловите си 
партньори честити

които няма какво друго да правятСдружението на гораните 
Сурдулица през тази пролет ще с необработените си имоти, освен 

320 хиляди фиданки, да ги залесяват. Той пояснява, че 
напоследък горските настояват

в

Общинската организация на 
Червения кръст в Босилеград 
тези дни разпределя дрехи втора 
употреба на социално слабите 
лица в общината, узнаваме от 
Руска Божилова, секретар на 
организацията. Тя поясни, че 
става дума за хуманитарна прат
ка от 200 килограма дрехи за 
възрастни хора, които се раз
пределят на бедните в селата на 
Босилеградска община. Освен 
дрехи има и тридесетина нови 
одеяла. Местните организации 
на Червения кръст в селата са 
изготвили и предоставили спи
съци на социално слабите лица, 
които се нуждаят от облекло.

Божилова добави, че Черве
ният кръст от 8 до 15 следващия 
месец ще дарява хуманитарен 
пакет на всяко бебе, което се ро
ди по това време в Босилеград.

П.Л.Р.

Първи май идаде около
преди всичко бор, смрика и ун
гарска акация на ”Сърбия-шуме” да залесяват възможно по-голе- 
и на горските й секции в общи- ми площи с унгарска акация. Това 
ните в Пчииски окръг, както и па растение не само че е от голяма

полза на пчеларите, но след 12-13

пожелава

светли Великденски 

празници
частни лица.

Председателят на Сдружение- години то е готово за сеч. 
то на гораните Зоран Митич каз- Митич казва, че на ’ Сърбия

-шуме” фиданките се дават срещу 
заплащане, докато за частните 
лица те са безплатни. Но затова

Сдружението на 
гораните се стреми да
разширява дейността си пък селя]ште1 които въз„амсря- 
и преди три години ват да залесяват иеобработваеми-
започна да се занимава с тс си ПЛОщи, трябва да подпишат
малинарство на Власина.
Досега са засадени 
малини на плантация от 
130 ара, а Митич казва, 
че ще се увеличават 
площите с тази култура.

ОВР Босилеград

Продължава акцията за 

по-голяма сигурност на 

тракторите по пътищата

договор със сдружението, въз ос
нова на който то сетне ще ком- 

си от Мини-пенсира разходите 
стерството за екология и горско
дело.

Сдружението през тази пролет 
в разсадника си на Власина, на 
площ от 6 хектара, както и в А ла

ва, че техните разсадници на Вла- кинце /50 ара /, ще произведе око- 
сина и в Алакинци са единстве- ло 300 хиляди нови иглолистни, 
ните в Пчински окръг, но че широколистни и 
задоволяват нуждите на горските растения, 
секции и на селяните в окръга,

Съгласно кампанията на Ми- хническата изправност на возила- 
нистерството на вътрешните ра- та си, да не претоварват ремарке- 
боти на Република Сърбия, боси- тата, да не превозват лица в ка- 
леградкият ОВР тези дни прове- бините и да карат внимателно, 
жда превантивно-пропагандна 
кампания, с цел безопасно уча
стие на тракторите в движението.
Според статистическите данни 
трактористите през изминалите 
години са участници в голям брой 
катастрофи, както в Република- | ^ 
та, така и в нашата община.

Командирът на босилеградс- 
кия полицейски участък, капитан 
Мики Анастасов, заяви, че боси- 
леградските полицаи по-често ще 
контролират техническата редов
ност на тракторите, понеже те 
представяват потенциална опас
ност за останалите участници в 
движението. Той изтъкна, че на 
пътищата в босилеградска общи
на през 2001 година са пострадали 
двама, а миналата един тракто
рист.

декоративни
П.Л.Р.

В.Б.

НС На сегашните и _ 
бъдещише си клиенти в 
Ниш, Пирот, 
Димитровград и 
Бабушнииа
пожелава

е>В амбулаторията в Звонци

Ултразвуков апарат *
По инициатива на местната организация на ДСБЮ в село Звонци, 

Управителния съвет на Сдружение на общините на Р България на 2 
април т. г. в гр. Гоце Делчев е взел решение да закупи един 
ултразвуков апарат за нуждите на населението от Звонски и 
Дерекулски край. Апаратът, на стойност от около 10 хиляди ЕВРО, в 
най-скоро време ще бъде предоставен на амбулаторията в с. Звонци.

Да напомним, че веднага след сформиране на МО на ДСБЮ в с. 
Звонци, една от първите инициативи бе обезпечаване на посочения 
апарат. Гостуването на кмета на град Гоце Делчев г-н Владимир 
Москов с Неврокопския фолклорен ансамбъл в Звонци преди месеци 
беше използвано за запознаване с проблемите на населението от 
Дерекулския край в областа на здравеопазването. Досега хората за 
прегледи с такъв апарат идваха в Пирот. Тогава кметът пое да 
съдейства в разрешаване на проблема.

*т 7 СВ6Ш
% Вемцеиот 

празници
т

• Ч. ■
I

_____ ш
I НК БЕОГРАДСКА БАНКА

От полицията апелират към ; О -нишка банка- а.д. нишА.Т. : «татрактористите да проверяват те-
и им честити

Любиша Костов, инструктор в "Нишавска долина": Международния 

ден на трудаТютюнът е печеливша култура
Въпреки сериозната кампания 

на предприятието
долина” от Пирот която водеше на месеца. Същевременно ние зарите сорт тютюн, изтъква той. __________ _
последните седмици в Димит- предлагаме и възпроизводствен Инструкторът в "Нишавска Ремонтиране На регионалните ПЪТИЩа 
ровград, броят на тютюнопроиз- материал - семена, фолио, торове долина” твърди, че производите- Босилегпяпгкя отпинм
водителите в Димитровградско както и безлихвен кредит, който лите в Димитровградска община----------С1 "аАска ООЩИНа

ще издължат при предаването на могат да спечелят много, ако се

Нашето предложение за на Димитровградска община. 
"Нишавска производителите е в сила до края Това е качествен и търсен на па-

В

не се увеличи значително.
От районния инструктор за тютюна, 

тютюн към фирмата Любиша
Костов, отговарящ за Димитров- никакви проблеми и при предава- 
градска община, "Братство” нау- нето на реколтата, 
чи, че само 10 селскостопански

Бесна кобила е непроходиманасочат към производството на 
Костов казва, че няма да има тютюн. Посочва и защо:

- Почвата тук е подходяща за
Босилеградският пункт на няване на трасето - казва Зоран 

предприятието за пътища от Вра- Рангелов, шеф на пункта в Боси- 
ня от началото на месеца започна леград. 

ремонтира
тази селскостопанска култура. В 

- "Нишавска долина” гаранти- производството на тютюн могат да В пункта още не знаят кога ще 
пътища Босилеград - Горна Лю- бъде възстановен за движение 
бата и Рибарци - Караманица. пътят Босилеград - Враня през 

- На двете пътни направления Бесна кобила, 
ще бъдат разкарани по 1000 ку
бически метра чакъл, а след това ност да кажа кога точно ще бъде 
от Враня ще пристигнат съответ- възстановено движението, поне- 
ни машини за нивелиране и израв- же по пътя има големи снежни

преспи, които на места надмина
ват 2 метра. Надяваме се, че вре
мето скоро ще се стопли и Ше 
започнем с почистването на пътя> 
който е от голямо значение за жи
телите на десетина села, подче
рта Рангелов.

регионалнитепроизводители в общината са ре- ра, че ще изкупи цялата реколта, 
шили да произвеждат тази кул- Сключихме договор с нишката дадено домакинство, а нито една 
тура. Толкова тютюнопроизво- цигарна фабрика, която се ну-

да се включат всички членове на

култура, не е толкова доходна, 
дители имаше и миналата година, ждае от сорта "Прилеп”, какъвто колкото е тютюнът. От един де-

ще се произвежда на територията кар площ, засята с тази култура,
могат да се спечелятят между 20 и 
30 хиляди динара.

Костов казва, че хората които

- В момента не мога със сигур-

Пожар в Горни Криводол
На 16 април т.г. в село Горни Криводол е избухнал пожар, в който е пРоявяват интерес да отглеждат 

опожарен помощен обект на Владаи Богдаиович, бежанец от Босна (съп- тютюн. могат да получат по-по- 
ругата му е от Г Криводол). Щетите са значителни не само на сградата, но Д°бна информация в "Нишавска 
и поради факта че е било складирано брашно, селскостопански съо- долина”, на телефон 333-182 или 
ръжения и пр. Пристигнали са огнеборци от противопожарното поде- ако се обадят на домашния му но- 
ление в Димитровград, но като се има предвид, че до Г Криводол има Мер 363-442 
почти 30 км, ефектите са малки. . - : ; р

Причините за пожара се изследват.
1... - .. .

Екипи на "пътното" 
често са заангажирани и 
върху почистването на 
падащи камъни и 
свлачища на пътя 
Божица - Рибарци, които 
представяват сериозна 
опасност за движението.

Б. Димитров П-Л-Р-ш
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Вера ИЛИЕВА Маршрути: Ниш - София

Град на феи
* Ниш предлага открити хора, усещане за история и кулинарни изкушения

Изваждам пръст от една 
малките дупки по стената, които 
стоят там като точките на недо- 
писани въпросителни. Как стана 
така, че на 11 април 1999 сутрин
та, когато над Ниш се изсипват ма за цел да избегне трафика, е 
натовските бомби, първо откри- подземен лабиринт от тесни алеи, 
тият пазар се обърква с военния които минават покрай магазини, 
щаб, а малко по-късно и една от заведения и игрални зали. Най- 
автогарите с летището? И защо интересното е, че можеш да сле- 
бомбите са от вида фрагментар- зеш в него още в началото на пе
ни, предназначени за ”меки” ми- шеходната зора и да излезеш 
шени (хора) и могат само слабо (стига да не се изгубиш) чак на 
или изобщо да не увредят сгра- площада. Аз пък успявам да се 
дите? Ако се разходите по една от загубя насред центъра. И 
тесните улички, успоредни на ре- вече съм разбила илюзията си, че 
ката, може и да не забележите с тези хора нямам езикова барие- 
драскотините в хоросана на ра, моля за ориентир на... англи- 
къщите, които собствениците не йски. Кофти, но поне ако попадна 
са си направили труда да замажат. на владеец "есперантото”, нямам 
Но и тази драма приключи с ду- проблем. Хващам точно един

такъв да ми разяснява посоките,
ОЬ, ш аге уегу зоггу! К0гат0 Н“0ЛН0 изпускам някаква

дума на български. Ти българка 
Това като че ли не се помни ли си, възкликва той полурадост- 

сега. Денят започва спокойно в 5 но, полусърдито. Че защо ми го- 
сутринта с уханието на прясно из- вориш на английски? И аз съм 
печено многолистно тесто. Рекага българин. Е, не истински де, не от 
- спретнати фурни с климатик, България, ама от покрайнините.”

Общото между семинарите ни 
нещо като национална забележи- е, че всички те свършват в кафе- 
телност. Мисълта за лиснато с ви- нето на театъра, който местните 
шнами - едри тръпчиви плодове, наричат ”Народно позорище”. За 
загърнати в тънка кора - ме разлика от родния ”Иван Вазов” 
събужда по-успешно и от чаша позорището отдавно е отбеляза- 
черно кафе. А трябва да се става ло своите 100 години. Тук съби-

от лони, които вървят като пунктир 
главната. Там откриваш

Долния град

нещо като Попа 
и Коневръза, 
взети заедно.
Тук се събират 
всички младежи 
на 300-хилядния 
и втори по голе
мина град в Сър
бия. (Само жи- 
телтие на Нови 
Сад, официално 
трети, не са съг
ласни с това.)

Пътят към
Нощните 
забавления
минава по широкия мост над Ни
шава, който тръгва от края на 
площада и свършва пред портите 
на крепостта. Реката е дълбока 
малко над коляното (през уикен
да виждаме нагазили в нея ри
бари) и тече тържествено бавно. 
В черните й води сякаш е паднало 
цялото небе заедно с луната... Но 
това, което със сигурност е пад
нало и после изкопано, са много- 
борйните доказетелства, че Ниш 
съществува поне от 4000 години 
преди Христа. Не се знае един
ствено дали в Нишава - ”Река на 
феи” - все още живеят от тези 
приказни същества, но аз съм ск
лонна да го вярвам. Самият град е 
кръстен на реката, за да бъде 
наричан Нависос от келтите, 
Наисус от римляните, Нисос от 
византийците и Ниш от славяни-

по

Подлезът, който очевидно ня-

понеже

"Крепостният живот” съвсем на мястото. И въпреки че 
не се изчерпава с киното - може лимоновите резенчета свършват 
би е така само по време на еже- преди поръчките, а солта все идва 
годния филмов фестивал. Тук са влажна, т.нар. бар става нашето 
паркът, люлките, сребърните ку- култово сборище, 
бета на запазения от турско вре
ме хамам, джамията на Бали бей, шаваме все пак да прекараме в 
сега галерия и сувенирен магазин, по-тесен кръг и се качваме на от- 
и няколко кафенета, които след срещния хълм. Сядаме на разтро- 
залез се превръщат в дискотеки, шена пейка, пием някакво адски 

Повече от всичко ни привлича тежко вино и гледаме надолу към 
"Текила бар”, който официално тъмната Нишава и светналия над 
се нарича ”Дом туриста”. Той е и нея мост. Към примигващите 
поводът съседът ми по стая, стаи на хотела и фаровете на ше- 
който за пръв път е извън САЩ, метно преминаващите автомоби- 
да възкликне: "Харесвам Евро- ли. Подобно Холдън от "Спаси
ла!” Ако феите вече не живеят телят в ръжта” се опитваме да 
край реката, със сигурност са се почувстваме раздялата с града, 
преселили точно тук. На върха на Разменяме рутинно имейл адреси, 
един от вътрешните хълмове са макар чудесно да знаем, че повече 
разхвърляни маси според сенките няма да се потърсим, 
на дърветата, а около тях - пласт
масови или дървени столове с та, която върви покрай стената и 
различно запазена тапицерия, срещу течението на реката. Това 
Надолу, през клоните, се вижда е началото на битака. Легитимни- 
половината град. Уханието на ка- те европейци в компанията ни 
фето - турско и винаги сервирано силно се изненадват, когато ме- 
с чаша студена вода - се смесва с жду нахвърляните дрехи, галоши 
това на напечените от слънцето и лопати виждат да се продават и 
борови иглички. С американеца пакети брашно със знака на Не

мите:
Вечерта преди заминаване ре-

които ви чакат на всеки ъгъл - са

рано, защото интернационалното раме сили, колкото да хвърлим 
училище по лингвистика, заради папките в общежитието, за да се 
което съм тук, започва в 8 неза- впуснем в експедиция към поре- Призори тръгваме по уличка-
висимо кога и дали е свършил дния нов ресторант, където ни

очакват мазни кебапи и плеска
те.

На пръв поглед Твърдявският 
мост разделя настояще от мина
ло, но не е точно така. Зад дебе
лите крепостни стени, сривани и 
изграждани неколкократно, оча
кваш да срещнеш следи от Конс
тантин Велики. Не че е единст
веният римски император, роден 
тук, но точно той прави града 
военен и икономически център. 
Вместо това обаче попадаш в 
обширно лятно кино, за да видиш 
пак "Матрицата”. Претенциозни
ят екшън с изплагиатствана 
философия бързо ме отегчава и 
се забалявам да сравнявам анг
лийската реч със сръбските суб- 
титри. Любимото на героя на 
Киану Рийвс зНк, без свян се 
превежда като згап)е и Избрания 
все повече започва да ми прилича 
на наше момче.

нощният купон.
В средата на главната пешехо- вици. Но когато след няколко дни 

дна улица, по която тръгваме към обилно месоядство милозливо ти 
"Филозофски факултет”, минава се прииска нещо постно, вари- 
плътна ивица от открити кафе- антът е само един - боб. Постно 
нета. Фонтаните, цветните тенти ли?! Той задължително идва с
и кордонът от високи витрини гъста запръжка и два пръста 
създават ведра атмосфера. Това, олио отгоре. Разликата в рецеп- 
което изненадва дори и западня- тите на отделните кръчми е, че

едни използват лют, а други -

си мислим, че заведението е наше рвения кръст.
Когато влизаме в чакалнята наоткритие, докато не идваме тук с 

колегите вечер. Кафенето се ока- гарата, вече не се подсмихвам на 
променено до неузнаваемост. надписите "Путничка благайна” 

на каста и "Ладно пиче” на бю-
ците, е, че столовете - пластма
сови, плетени или метални - нито много лют пипер. За вегетариан

ците остават салатите, които са
зва
Опънати са три дълги маси

се натрупват един върху друг, ни
то се заключват през цялата нощ, само две - добре познатата шоп- 
а възглавниците им се прибират ска и сръбска, която е шопска, но 
само когато вали. В нишките ка- без сиренето. "Шопската тук не е

колкото в Со-

фета за студени напитки, свикна
ла съм с тях. Никой не е в моятаКато във филм на 

Кустурица посока и пътувам сама в цяло 
Те подминават ръба на сянката купе със спомени. Изваждам от 

и потъват навътре в гората до бе- багажа си ”С неба само киша па- 
зкрайиост. Хората са гъсто нася- да” - вече знам, че "киша” озна- 
дали, но се сместват още малко, чава "дъжд” и полу 
за да ни направят място. Сер- вам: ”Да, ама не...” 
витьорката носи текила. Ниската

фенета обаче не сервират нищо, толкова вкусна, 
което да прилича на закуска. За- фия!”, дочувам от далечния край 
това, събудиш ли се гладен, оти- на масата и кимам утвърдително 

рекага. Но там се пие само на канадеца и гръкинята, прека
рали вече няколко дни в столица-

гласно си каз
ваш в
айран.

Все някога се изкушаваш да та ни. 
един от стъклените ба-

цсна ма мексиканския еликсир - 
20 динара (по-малко от лев) - е 
поводът за гръмкото прозвище

След вечеря се събираме при 
паметника на площада, който е

"Капитал” - 25-31 януари 2003влезеш в

ховете?
Защо бухаш с мотиката най-вече из нивите, където 

има нефт?
Нефтът ли е най-добрата иригация за градините на 

свободата?

Висящите градини на света
Бойко Ламбовски Кой, кога и как делегира правата да си градинар в тия 

градини?
Суверенитетът празна дума ли е, ако нямаш ядрени

Един човек - Джордж Буш, турен воглаве на най-сил- била тя и "трайна’, за техните деца и внуци/ 
ната държава на планетата, ще напада една страна под Има ли някой, които вярва в това?
предлог, че тя "Р“!^падат^итПГнар^Тме^ние8 Наполеон б^ше тръгнал да освобождава Европа, Хит- консерви в килера?
могъщия обоз на напада Р лер беше тръгнал да освобождава света, Ленин и Сталин Целият свят ли ще е Америка?
"^АЩщеТ^Гирак, управляван от диктатора Саддам. ^ ”^й „о^= Це,,ТР“ ^ СВ6Т0В'

На^света*»,ма не само цветя - има дъбове, и тръни, и ""т“'—

“ Владей мИеР’чИув™вотоИчеа’Го™“ ак това разно- “пр^у^иГ-юсТидеитифицираш като силата, която драпва голям идиот, 
образие е по-ценно отколкото охраняваните цветни ле- наторява градините на света с хуманизъм, имаш ли пра- Диктатор се казва, 
хи пред Белия дом Но там ли е въпросът? вото да счупиш с копача няколко невинни глави повече в

Споавсяливо ли е да избиеш 100 000,50 000,200,20 или озеленителния си захлас/
2 души! по^ пре^огЯче осигуряваш бъдеща "свобода”, Как избиран, главите? Кой ти опрощава после гре-

Познавам го, то има един кусур.
Демократичният централизъм е баир тотален и всео

бхватен. Такъв баир, че най-отгоре му все някога из-

* Авторът е български поет и писател
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некарая Ш
Явно предприятие Димитровград

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
ГРАДЕЖНИШТВОДРГОВША И УСЛУГИ

^ ИНТЕР ТРЕЦЦ
Директор: Телефон 
-Факс: 0)0/361-566 
Жиро рачун:

42802-685-1-6436
Теснина ББ 

18320 Димитровград

ИНЖЕНЕРИНГ т1.0.0.Е.Л ЕКСПОРТ - ИМПОРТ СКОШЕт
99389 - 70 - 242 -285; 99389 - 2 - 287 - 652
Борис Стоичков - директор

5. Ц. Р. К- ИешЛех

На членовете на колектива и 
деловите си партньори 
честити

На членовете на колектива и 
деловите си партньори

ърви май
На членовете на колектива и 
деловите си партньори 
честити Първи май
Първи май И

и пожелава
I ■и пожелава
I •

и пожелава светли
Великденски
таЗници

свет Вемщент 

пртщн
светли
Великденски
празници

д. г. п.
ОБЩИНСКАТА ■ПРАУАНЬАЧОбщинската 

скупщина в 

Нишка баня

СКУПЩИНА В 
ДИМИТРОВГРАД 1
На всички граждани д! 

| пожелава (.

светли

Димитровград, Балканска 86
Жнро рачун: 42802-601-7-34» код СПП Димитровград 
Телефони: централа

те.тничка база
(010 ) 62-231. 61-488. 63-166. 62-695 

61-48863-369 Телефакс
А 1 рар?“-

На членовете на колектива и 
деловите си партньори 
честити

Веппкяенскп
празници

На всички граждани пожелава

светли
Великденски
празници

Първи май!
■

■ и честити й: :
и пожелаваМеждународния 

ден на труда светпп
Великденски
празници

и честити

Между нар 

одния ден 

на труда

в
Ъ

ш
\Шф.

I иалкап„штоктъ"
Ш ДИМИТРОВГРАД

АП УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЪЕ СА П.О. 
Ул. Балканска 6р. 41 Димитрооград

Телефони: Централа 010/63-180,
Директор: 010/63-574, Факс: 010/63-574,
РЛ. Градина: 61-410, 63-493, 61-411, Факс: 61-137,
Хотел: 010/63-188, 63-370, 61-988, Факс: 63-370,
Рест. Тацино": 62-284

Ме»1ународна и умутрашн>а шледици]а: 
Градина тел. 62-376, 63-199, факс: 62-376, 
Магацмн - )авна царинска складишта - 63-179.

БЦИГГКОУСКАО
! На членовете на колектива и 
: деловите си партньори

честити

ТЕ1УРАХ: 010/62-577 
01КЕКТ0К: 63-169 В

На членовете на колектива и 
деловите си партньори 
честити

Жиро-рачун: 62802-601-336 код СПП Димитровград

Първи май
и пожелава

На членовете на колектива и 
деловите си партньори 
честити

—Г - /уЛърби май
ИНрР *' ' <и пожелава

свет Вепщенш 

тщи

Първи май
и пожелава

светли
Великденски
празници

М}и. \г

яштшЙ г к
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И И Лавно предузеЬе - ДимитровградЯ§) лКотналац ЗЧКО ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ!!!
- ■ . ■ . . ■ . .

оделете радостта и щастието си с читателите.
Вестник Братство - пълнолетство Споделете щастието и
предлага страниците си - кандидат-студентски радостта си с
за лични пожелания и изпит читателите ни! Така
честитки на - дипломиране всички ще станем едно
читателите. - магистрирапе голямо, сплотено и
Какво може да - докториране наистина щастливо
'честитите на - сключване на брак ' семейство!Всичко това
най-милите си чрез -годишнина от срещу скромни пари!
страниците на сключването на брак Честитка или пожелание . ,
вестника? - други годишнини и със снимка - само 200
Нашият отговор е - юбилеи динара, без снимка - 150.
абсолютно всичко, което - нов автобомил В редакцията и 6
заслужава да се честити: -апартамент коренсподенствата ни в
- раждане на дете - нова къща общините Ви очакват,
-рожден ден - семейни празници ...
- тръгване на училище И всичко друго, което Ви Телефони: в Ниш - 018/ 4
- успешно завършен клас прави наистина 018/ 352 - 751; в Димитро

- завършено основно или щастливи и Ви 010/ 362 -926 и в Босилеп
' редно образование предоставя удоволствие! 017/ 77 -169

601-г-

На членовете 
деловите си партньори

на колектива и

честити

Първи май
и пожелава

светли
Ввливдвнски

аЦпразници
т

Детската градина

"Детска радост" ” ИЗГРАДНЯ” - 

БОСИЛЕГРАД
"УСЛУГА"- 

БОСИЛЕГРАДв Босилеград
На възпитаниците и родителите им 
пожелава
свет Ветрени празници,
а на всички 
граждани 
честити
Международ Цр 
чия ден на дШ 
труда -

На членовете на колектива и 
деловите си партньори 
честити

На членовете на колектива и 
деловите си партньори 
честити

Първи май Първи май
СВЕТЛИ
ВЕЛИКДЕНСКИ
ПРАЗНИЦИ

&
и пожелава и пожелава

светли
з да

■ Ви шв
УУп

КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР БУГАРС 
РИО-ИНФОРМАЦИОИЕН ЦЕНТЪР НА СЪЛГАРО 

-ЦАРИБРОД- - ФИЛИАЛ БОСИЛЕГРАД 
>Л- Т»т.-Л15

КЕ МАН.ИНЕ
кото малцинствоКУ.ТГУ

КОМПАН1/УА ДУНАВ
На членовете и симпатизантите си 
пожелава ДУНАВ ОСИГУРАШЕ

Главна филиала НишНа членовете 
на колектива 
и деловите си 
партньори

ебегили Великденски 

йразииии,
а на всички граждани честити

Празника на труда
На членовете на колектива и 
деловите си партньори 
честити

-

честитиЩШ 5рц -ЛМТЕХ“. ВозИер ад
Щ Те1.1/ах 017178-064; 1с1.017178-066

21го гидии: 44130-685-0-37646 8РР Мгаще Първи май
(# а"а Р'агту %'ЖПЛ,? '/гап|е
~ Ро51апзк1 Гах 85

0Р МЕТАЕИА Н\ЮШЩА УКА1Ч]Е и Р.о.

ШЩУШШт
На членовете на колектива и 
деловите си партньори честити

Първи май
и пожелава
светли Великденски
_____

21-121, 122

и пожелава

Първи май светли
I -V.. .Ф.. 22!.. •д

и пожелава

празнициСВЕТЛИ
ВЕЛИКДЕНСКИ
ПРАЗНИЦИ ' ' ;V- -.

кш
ш _
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Основното 

училище в 

Босилеград
"ПРОГРЕС"
БОСИЛЕГРАД

Предприятие за 

производство, 

услуги и оборот 

” ИБЕР” - 

Босилеград

На членовете на колектива и 
деловите си партньори 
честити

имНа учениците и родителите 
пожелава
сзвошяса ©©ягакдеасзскга
и честити

Първи май
На членовете на колектива и 
деловите си партньори 
честити

и пожелава

Първи май - Международния 

празник на трудаПърви май
и пожелава

светли
Великденски
празници

юлу

"СЪРБИЯ
ШУМЕ”
ГОРСКО
СТОПАНС
тво-
ВРАНЯ

Б.ЗЙ

и.»*, гл кт/мгмчг. пикни I 1Иим)Т»иткк слшкгмшв илдиамсл
:

• 1-';' шттшщ
Веоуас!, Кпф Рнга 28 ■

^ ;Й Ргсймагойло N15, В. ЪскочЛ 31 
Тс1: 018 335 8^0 
члу^кораопИссо.уи

На сегашните и бъдещите си 
клиенти

На членовете на колектива и 
деловите си партньори честити
Първи май
и пожелава
светли Великденски 
празници

-
На членовете
на колектива и деловите си 
партньори честити
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Първи май
пожелава и пожелава

СВЕТЛИ
ВЕЛИКДЕНСКИ

МйшЖ прлзници
Ж

11* у!

и им честити

Международния 

ден на 

к труда

3К в Бабуш н и ца
На членовете на колектива и 
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Отбелязан Денят на Основното училище в 
Димитровград Ь. - 1ГИМНАЗИЯТА В 

ДИМИТРОВГРАДНагради за най-добрите
бе^занТсНпо^ход}ицаТпро1грама^евВзал1'ГИТ^ОВтт>аД " 22 а"рил- беше от
състваха учениците и преподавателите Г На ЦенгьРа за кУлтУРа при- 
отличилите се вотделниобласти ’ УстРоеното тържеството на 
-01“ сьстезания бяхаб^чИе™ГгР7да„У(”)ЦИ"УЧИЛИЩНИ"Р“-

когато заОотиятаО училището” зОпочнаГсО Пр°ДЪЛЖИХа и на 23 а"Р™.

щетраедо5 май ? Училии*ето започва великденската ваканция, която
А.Т.

иНа учениците и родителите им 
пожелава тЩш

$ \

л
4';7, Усветли Великденски 

празниции й

Детската градинка 
в Димитровград

Основното училище в Босилеград""
На учениците и родителите им пожелава

На възпитаниците и родителите 
им пожелава
ебтм {Имшюдлеюш ярямщн,
а на всички гражани честити
Международния 
ден на труда

честити
Първи май - 
Международния 
празник на труда

светли Великденски 
празници и честити
Първи май - Международния празник на 
труда

По случайКултурният център и Димитровградската гимназия получи ново имедежта. За сурдуличани обаче още
животът на младите в е открит въпросът как младите великденските
Сурдулица по-добре да се организират, осо

бено през ЛЯТОТО.
В тазгодишната програма за • я ■■ н » 

работа на Центъра за култура се | Лш |г| 1^
подчертава, че е запланувано да * * ®
бъде построен и обзаведен обект ПО 
за забави и развлечения на мла- " " " У I IП

на яйца

Вместо Тито - 
Кирил и 
Методий

празници в Босилеград свещеник, а учениците ще подгот
вят съответна програма.***Планират още 

една
дискотека

След няколко неуспешни конку
рси просветният министър на Р 
Сърбия, за изпълняващ длъжноста 

С решение на просветното ми- директор на гимназията отново на- 
нистерство на Р Сърбия гимназията значен сегашния ИД директор Ми- 
в Димитровград получи името на лисав Николов, преподавател по 
известните славянски просветители български език. Тази длъжност той 
- светите братя Кирил и Методий.

_ _ „ Процедурата започна още преди ст месеца.
В Босилеград на 28 април ще се 5 октомри 2000 г. и благодарение на

Културно-забавният живот „а «лад^те ще бъде изградено през ч^не“на яП^ сеЗне По анищйтйва „а КИЦ ‘
младнте в Сурдулица е по-богат това лято до момента не е извест- Първият се проведе по „„„- 7и7в™е н да се даде "просве" "Цариброд” и Общинската
отколкото в някои други среди, но- циатива на едно босилеградско се- тителското”, най-после се сбъдна. организация на ДСБЮ в,
но не са използвани всички въз- да се привлече вниманието мейство и оттогава броят на участ- Както узнаваме, таблото с ново- Димитровград, вчера на
можности той да бъде още на младите за творческа дейност ниците му постоянно се увеличава, то име ще бъде поставено на тър- Основното училище в с. Звонци

в културата и в останалите обла- ™|5а че миналата година Д01'Цоха жеството, което по повод Деня на ^яха дарени определено
205 деца. българската писменост и култута ^ "

уикенд и ваканциите е запланч Организатор на сегашния тур- ще бъде организирано на 24 май. количество спортни 
ведомство със съдействието на уикенд и ваканциите е заплану- ,Шр е босилефадският Филиал на Очаква се на тържеството да при- пособия-топки за футбол,
Делта банка и местното самоуп- вано да 06 формират различни КИЦ "Цариброд”, откъдето опове- стигнат представители на просвет- баскетбол и волейвол и

младежки работилници. Какви стиха, че главен спонсор на ма- ните министерства на Р. Сърбия и реквизити за тенис на маса,:
съвременна дискотека за млади- Ще бъДат те. зависи от заинтере- ®^де 7°л“чен на р България. Таблото с новото бадмингтон... А.Т.
те. За ремонтиране и обзавежда- соваността на младите. Планира ™ ” Кю^ндш^С- име бъДе ометено от местния

се една такава работилиница да ница, Перник, София и Козлодуй, 
бъде открита през лятото край Турнирът ще се проведе пред 
Власинското езеро. помещението на Филиала с начало

в 11 часа. В.

дите през летните ваканции. 
Смята се, че най-подходящо мя
сто за това ще е край градския 
басейн. Дали обаче това кътче на

* В зависимост от 
заинтересоваността на 
младите ще бъдат открити и 
различни работилници

ще изпълнява през следващите ше- 
А.Т.

по-съдържателен, преценяват в 
Центъра за култура. Културното сти> пРеДи всичко по време на

равление миналата година откри

не на помещението са изразход
вани над милион динара и диско
теката дава значителен принос на 
културно-забавния живот на мла-

Босилеград а състезанието бе проведено по 
Бергеровата система

Комисията за състезания при 
шахматния клуб "Младост” ще 
определи разряди на най-добрите 
млади шахматисти в двете кате
гории, понеже става дума за раз-

Ученическо 
първенство 
по шахмат

В.Б.

Жежка
бележка

рително подготвената песен - 
к "Христос възкръсна от мъртви- 
^ те, със смъртта си смъртта по- 

тъпка и на ония, които са в 
|Л гробовете, живот подари!”
Тш Хората - пременени и въз- 
у родени. И природата също. 

Камбаните бият, целият град 
ехти, а всеки от нас в гърдите си 

милва някаква своя надежда, която 
след това пренася и на другите в се

мейството... Празнуваше се тогава почти 
цяла седмица - тъй наречената Светла седмица.

За гозбите през първия ден на празника, за 
хълцането с перашки, за пиенето, свирджиите и

ряден турнир, заяви треньорът на 
м п ^Младост” Новица Божилов. Той

Шахматният клуб Младост и добави, че турнирът е представя- 
основното училище Георги Дими- вал и един вид селекция за 
тров миналата седмица организи- сформиране на училищен отбор, 
раха шахматно първенство за уче- който би трябвало да участва на 
ници от първи до осми клас. Учас- Републиканското шахматно пър- 
тваха 12 момичета и 56 момчета. венство за ученици през втората 

При момичетата първо място половина на май. Според пропо- 
спечели Андрияиа Милошева от зициите на това първенство, учи- 
пети клас с 11 точки, втора бе Нина лищните отбори ще бъдат съста- 
Дойчинова от осми с 8,5, а на трето вени от 4 момчета и две моми- 
място се класира Кристина Стоя
нова от втори клас с 8 спечелени

Великден иде, семе зе- 1 
мята иска! - шепнеха моите 1 
дядовци зад ралото и преди 
Яворовото стихотворение 
”На нивата”. Великден иде,
думаха стопанките и кандардис- 
ваха мъжете да докарат вар, да изга-

киреч, за да се обели къщата. Снахите 
събираха яйца по полозите за перашки.

Дворовете да се изметат. Стаите да се лъснат. 
Ливадите да са като килими. Нивите поорани.

чета.сят По думите на Божилов, ШК 
точки. Момичетата изиграха 11 "Младост” и шахматната секция 
кръга но Швейцарската система. при училището, чийто ръководи- 

Най-успешен сред момчетата бе тел е началният учител Милан 
Митко Александров от осми клас с Миланов, наскоро ще организи- 
8,5 точки от 9 партии. На второ 
място се класира Деян Рангелов от

хорото - хич да не приказваме...
И затуй и днес се казва: "Не е Великден всекиДушите възродени от великденския пост...

Празникът е известен като Великден! Велик е, 
защото на този ден е възкръснал Христос. Друго

рат курсове - начален, среден и 
напреднал, за всички участници в 

седми клас със 7,5, а третото място първенството. Малките шахма- 
разделиха Бранислав Стоичков от тисти ще бъдат разпределяни в 
осми и Душко Величков от трети 
клас, които записаха по 7 точки.
Момчетата изиграха общо 9 кръга,

Великден днес се възприема и като символ на 
име: Възкресение Христово! Цялата седмица пред ВЪЗражданехо> на напредъка, на доброто здраве, 
празника е Велика. Велики четвъртък - ритуално на мира и радостта, - добрия берекет, на по-добрия 
боядисване на яйца. Велики петък - спомен за поминък< (Обратният библейски символ е - 
разпятието, много почитан празник. (На този ден Голгота!ч Човек не е Ч0Век, ак0 не носи в гърдите 
блажно не ядат и неверниците! - думаше моята

курсовете въз основа на класа
цията им в първенството..

На кроса на РТС в Сремска Митровицаси свое възкресение, своя "вяра в човешки 
прабаба). Велика събота - оплакване на Христа... възход« както казваше Вапцаров. Особено днес - 
А вечерта... след някои трудни години, които възприехме като

Спомени навират от ученическите години. Към лична или обществена Голгота.
11 часа вечерта всички бяхме в черквата. Тогава

Участват и босилеградчани
Утре 32 ученика от Основното училище и 16 от Гимназията, в 

Босилеград ще участват на традиционния крос на РТС в Сремска 
Митровица.

Методи Чипев, директор на Основното училище, ни осведоми, че 
всички разноски за участието в кроса ще поеме ОС в Босилеград.

П.Л.Р.

Искам да кажа: не може всеки ден да е Ве- 
ставаше голяма литургия, черквата - пълна до лшсдеН1 ама нека го има поне по-често. Великден и 
последното място. Най-тържествената част беше, д нашия дВОр! 
когато след полунощ всички излизахме навън на 
обхождане със свещи в ръка, заедно със свеще
ниците. Ние, учениците, се включвахме с предва-

Марин
Младенов
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Още един сръбски драматург на българската сцена

Желко Хубач жъне успехи в Пловдив
Бранислав Нушич, Душан Ковачевич, Небоиша Ромчевич и 
Биляна Сръблянович
Петър Кауков. Това е първото драмата на Хубач нейните герои 
представяне в чужбина на Желко Младен и Павле, и двамата разнс- 
Хубач, който е лауреат на пет ав- битени от войната, почти ритуал- 
торитстни театрални награди в но стрелят един срещу друг. Брат 
Сърбия и вече има 11 премиери. срещу брат! Ето до какво довс- 

И драмата, и постановката са ждат непаучените уроци от тази 
получили отлични оценки от кри- дълготрайна, почти безкрайна 
тиката. Един от най-влиятелните балканска драма, карма -е под- 
български театрални критици чертала в критиката си Калин- 
Пенка Калипкова е написала, че кова.

БИТЕФСелекционерът навсичко, за което се говори в 
”По-близки до земята” може да Йован Чирилов е заявил пред 
се случи и в България, и на Бал- най-тиражния български всекид- 
каните, от която и да е страна на невник ”Труд”, че рсжисьорското 

"Става дума за силна и решение на Кауков е блестящо играницата.
автентична драма, която успешно че актьорите са изпълнили роли-

на високо ниво. ”Не мога дасъединява фрагменти на извес
тната реалност от средата на
90-те години, за драма, чиято за- адрес на представлението,

е богато с визуални елементи и 
изключителна сценография”, ка-

те си
отправя пито една забележка по 

което
Желко Хубач дълбоченост се подсилва с пара- 

„ лелната приказка от 19 век за по-
Драмата По-близки до земя- втарянет0 иа едни и същи съби- зал Чирилов и добавил, че го рад- 

та” от сръбския драматург Жел- т[|я тук> ца Балканите. Вторият, ва големият интерес към сръбс
ко Хубач неотдавна е играна ПОетичният слой е твърде важен ките драми в България, 
твърде успешно в Драматичния зарадн библейската му свързано- -"По-близки до земята” е клю- 
театър в Пловдив. На сцената на ст с Пастоящето. в блестящия и новата драма в досегашното ми 
най-стария театър в България я е изключителн0 вълнуващ финал творчество и затова неуспешният 
поставил българският режисьор т Пловдивската постановка на й сценичен живот в Сърбия до го-

ляма степен засегна самочувстви
ето ми. Нейният успех в Пловдив 
обаче ме съживи. Дължа голяма 
благодарност на режисьора и 
младите актьори - заявил пред 
"Политика” авторът Желко Ху
бач.

Желко Хубач се нареди сред елита на сръбските 
драматурзи, чиито драми постигат значителни успехи 
на театралните сцени в България. Освен 
"задължителния" Нушич (представлението "Др" 
играно във Варна), българските театри играят и 
драми на Душан Ковачевич, Небойша Ромчевич 
("Каролина Нойбер" в Благоевград) и Биляна 
Сръблянович ("Белградска трилогия" в София).

1 е

(Според "Политика”)

Пловдивският плакат за представлението "По-близки до земята” ^ ^шшиякштшш^г.
Народната библиотека в Димитровград има амбициозен план за 2003 г. Босилеградчани на 

сцената в Димитровград“М" |р!§ йр®ш I) рр! ИШ ! Щ
На 18 април т.г. в Димитровград гостуваха босилеградчани. На 

димитровградската сцена те се представиха с първия фолклорен 
ансамбъл, оркестър и солисти. Посетителите в недокрай из
пълнената зала на Центъра за култура в Димитровград имаха въз
можност да се любуват на добре подготвени хора и солидни вокални 
изпълнения, повечето от които бяха видяни и чути и при гостуването 
на босилеградските културни самодейци през 2001 г. А танците и 
песните, които те изпълниха, накараха димитровградската публика 
да ги награди с аплодисменти.

След концерта гостите и домакините си пожелаха пак да се срещат 
на сцената - и в Димитровград, и в Босилеград.

Народната библиотека в Ди
митровград до голяма степен мо
же да премахне мъртвилото в 
културния живот на града, докол- 
кото реализира поне част от ам
бициозния си план за тази година.

До края на годината ведомст
вото е запланувало да организира

Ш ИИЩ |

пЬ ш
(II

*Г Щ ш
II II 32. ЩМ 22 И' :БИредица литературни вечери, пос

ветени на известния българския .... ..... ..
писател Ивайло Петров, дългого- 
дишния кореспондент на ”Поли- ' '
тика” от София Синиша Пауно- 
вич и на годишнините на значи
телни сръбски и български 
литературни творци.

Освен това, библиотеката въз
намерява да организира литера
турни срещи с нашите сънарод-

у

ници в Банат (в Димитровград и в 
Банат), както и срещи между ват и следните запланувани пачи- 
поети от Димитровградско и Пи- напия на библиотеката: изработ- 
ротско (в Димитровград и Пи- ка на 
рот).

Особено внимание предизвик-

проект за превръщането иа 
"Джаджината къща” в етнограф
ски музей, реализация на от
давнашната идея да се сформира 
Краеведски литературен клуб, 
участие в реализацията на идеята 
родната къща на световноизвест
ния кинорежисьор от Димитров
град Златан Дудов да се превърне 
в Документационен филмов цен
тър и Център за провеждане на 
фестивал на т. нар. "ангажирани” 
филми.

От библиотеката поръчват, че 
и тази година ще настояват ведо
мството им да се нарече на името 
на известния наш литературен 
творец Детко Петров.

■ - - ШШШДшШш \\
1 \Народната библиотека в 

Димитровград ^
На почитателите на книгата у
пожелава ^
Светли Великденски ? 
празници и
честити
Първи май
с пожелания за успех в живота и духовното 
им издигане

,
аЖ| > Ш

МВЖШ
На сегашните и бъдегците си клиенти пожелава
Светли празници

и им честити
Международния ден на труда

Б.Д.
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Андрей Тошев Краеведско изследване на Босилеградско (4)

Географски обзор на Югозападна България
Хидрография: Река Драгови- 

ЩИЦа е съставена от всички реки 
и потоци идещи от Злогошка пла
нина, Бели камък, Коритенската 
и Изворската седловина, Милев- 
ска планина, Равна Шиба, Коло- 
нишките височини, Букова глава, 
пограничните планини, Панчин 
гроб, Големи стан, Вильо 
Мали Стрешер, Просеник, Уши’
Модрика, Църни връх, Хайдушки 
преслап, Стръмна, Иванов —- - 
слап, Стружна, Патарица, Ра- 
йчина градина, Вильо коло, Ду- 
катска планина, Доганица плани
на, Караманица планина, Църно- 
ок, Церовишка планина, Ломни- 
шка планина, Шипковица с връх 
Св. Спас (над с. Копиловци), 
от всички води от южната поло
вина на Краището. Реката полу
чава названието Драговищица от 
мястото, дето се съединяват 
Божичката река и Любатската на 
запад от Босилеград. Божичката 
река се образува от всички води 
на Божичката котловинка (Коло- 
нишката река, Топлодолската и 
Побиенската) и след като мине 
през теснината, образувана от 
Милевска планина и източното 
планинско разклонение на Голе-

Смиловци, минува през Калотина 
и Цариброд и като приима отлево 
река Ежевица (Драгомански про
ход) и река Лукавица, отива към 
Суковския мост. Суковската река 
извира от Колонишките височи
ни, минува през Знеполе, дъто се 
зове Голема река, и като прибира 
отдесно реките на села Вукан, 
Глоговица, а отляво водите що 
текат откъм Стешимировци, Зе- 
лениград и Зебел, влиза в Трън- 
ската теснина до Погановския ма
настир, като на места пресича 
отвесни скалисти ждрела. Тук тя 
носи название Трънска река и 
Ерма и приима отлево речиците 
на селата Ловница, Звонци и 
Кусовраия, а отдесно Филоповс- 
ката (Секиришката) речица и По- 
гановската. От Погановския ма
настир надоле тя излиза в Пирот- 
ската котловина и под название 
Суковска река при Суковския мо
ст се съединява с Калотинската - 
за да образува Нишава. От тук 
през Пирот, Бела паланка и Ниш 
тя се втича в Южна Морава. 
Между Пирот и Бела паланка 
отдясно приима река Височка 
(Темска), в която се вливат вси
чки води от Стара Планина ме
жду Ком, Миджор и Видлич.

- Следва -
Подготвил: С.К.С.

ми стан, съединява се отдесно с 
Лисинската речица между 
Долня и Горня Лисина, 
насочва към Босиелград по тес
нината, образувана от Милевска 
планина и Глошки рид. Лисинска
та река се образува от водите 
река Вильоколщица и Ръжанска 
река и върви през теснина от
разклоненията на Големи стан и__
Проклетия през в. Видим и 
Глошки рид. Любатската река се ' 
образува от водите на речиците:
Вратнишка, Църна, Козя и Бела 
вода. При с. Горна Любата тя 
приима отдесно Патаришката 
речица и Вильоколската, а при с.
Долна Любата, в местността Обе 
реки, приима пак отдесно Църно- Под местн°стта Градище се съединяват Любатска и Божичка река и 
очката (Църнощичка) река, в ко- °бра3уват Драговищица 
ято се влива Дукатската река, те
че през теснината, наречена Кли- тя се вмъква в една теснина, коя- Шишковци речната долина се 
сура, и между Видим, Глошки рид, то тРае чак Д° селата Периволь и разширява и съединява с Кюстен- 
Дукатска планина и Църноок, Ямборино; по това си течение тя дилската котловина, 
близу до местността Градището, приима отдесно реки Бресница, 
се съединява с Божичка река, за Бистър и Ловница, от които зува от реките, що извират от 
да образува Драговищица. От тук Бистър е по-голем и прибира Стара планина и Знеполе, та 
тя влиза в живописната Босиле- водите от границата из планина текат през Цариброд и Трън, за 
градска котловинка, образувана Караманица, Тломина планина, да се съединят при Суковския 
от разклоненията на Милевска Ярешник планина и Зли дол. мост и образуват река Нишава, 
планина, Изворската възвишена Отляво тя приима суходолията на Царибродската или Калотинска- 
седловина, Белутските височини с- Коритен, Горно Уйно и Поле- та река се образува от водите, 

Църноок. При с. Райчиловци ТИНЦИ- От Периволь до Стенско и идещи откъм села Гинци, Шума,

селата 
та се

на

коло,

пре- щшш тш:ш-

т.е.

Нишавскияш басейн се обра-

и в.

Наши села,
Л1НЯНННЯЯННИН

Един от най-старите живи учители от Димитровградско
Джавини от село Долни Криводол (4)

От мислите ме сепва настояването наПредседател е бил баща ми - Баса Джавин.
Оттогава нашият род винаги е имал младите от компанията да си тръгваме, 
кошери с пчели. И когато никой във защото вече е късно, а те имат среща в 
Висока не е имал мед, Джавини са имали, града. На раздяла обещавам на дядо Иван 
И аз винаги съм имал първокачествеи мед да поровя из старите книжа - дано намеря 
- добави гордо дядо Иван и ни покани да го нещо написано за неговото село от 
опитаме. Докато се наслаждаваме на времето след изгонването на турците, и 
наистина хубавия мед, дядо Иван ни връща след това да продължим приказката за 
в 1905 година:-Отсреща, от другата страна миналото на Долни Криводол. Изпълних 
на пътя, беше построена хубава амбу- обещанието си и ето какво намерих: 
латория и аптека с квартира за фелдшера, С указ № 182, печатан в "Държавен 
бунар, обор за коня му и всичко беше вестник” № 73, през 1887 г. е оформена 
оградено с каменна ограда. Фелдшерът и селска община Долни Криводол, в която са 
семейството му живяха тук до 1919 г. включени и селата Горни Криводол, 
Имаха син, с когото бяхме много добри Славния, Брайковци, Сенокос, Каменица, 
приятели, заедно си играехме, често пъти и Изатовци, Вълковия, Болев дол, Бърля, 
заедно спяхме. Когато тук мина новата Губеш и Смолча. С указ № 54 ("Държавен 
граница, те се преселиха в с. Бучино, вестник” N9 163 от 17. 4. 1890 г.) е отпус- 
Годечко. Там обаче синът им се разболял пата помощ от 2000 лева за построяване на 
от мъка, ще умира. Повикаха ме да отида училище в Д. Криводол. Открих, че през 
да се видим, но престоях у тях цял месец. И 1887 г. учител в селото бил Марин Петров 
синът им оздравя! (Приказ N9 254, "Държавен вестник” N9

Баба Баска пак смъмри стареца - щял да 163 от 1887 г.), че е назначен на работа в Д. 
ни "удави” с приказките си. Усърдно ни Криводол от 28. 11. 1886 г. на мястото на 

ракия, мезспце. Ракията домашна, учителя Георги П. Николов ("Държавен 
хубава като медовина, мазно се плъзга низ вестник” N9 262, Приказ № 1531), че 
гърлото и разлива приятно чувство по учителят Андрей Йорданов е уволнен в 
цялото тяло. Бабата ни кани любезно с 1897 г. и му е забранено да учителства във 
ядене и пиене, но на мен много повече ми всички училища в Княжество България 
харесват приказките на дядо Иван. Те ми (Приказ № 648, ”Д. вестник” № 163 от 26.7. 
стоплят и тялото, и душата. Ракия и ядене 1897 г.) и че за главен учител в Д. Криводол 
има навсякъде, а дядо Иван е единствен, от 9. 12. 1900 г. е назначен Делчо Манчев 
неповторим. Докато той и кумът му (”Д. вестник” № 3, Заповед № 1754 от 4.1. 
Георги говорят за техни роднини и 1901 г.). 
познати, аз го гледам и умувам: "Ако е 
толкова сладкодумен сега, когато е на над родното село на дядо Иван и ако даде 
90 години, какъв ли е бил на младини?” Господ, ще продължим приказката през 
Опитвам се да си представя как захласнато идващото лято. Здраве да е!

Мръкваше се, когато се прибрахме в 
двора на дядо Ивановата къща. Баба 
Василка ни накара да влезем в чистата и 
уютна стаичка. Докато сърбахме кафето, 
дядо Иван продължи да ни разказва:

- Когато през 1876 г. се заговорило за 
война, дядо Йоса взел кутия с жълтици, 
обвил я с восък и хартия и повел баща ми 
Баса към зимната ни поята под Градище. 
Повдигнал една каменна плоча на входа в 
поятата, сложил под нея кутията с парите и 
казал на баща ми: ”Иде размирица, ние 
може и да загинем. Запомни къде са 
парите и ако се случи нещо с нас, когато 
пораснеш, вземи тези пари да си по
могнеш.” За щастие в тази война не за
гинал никой от селото. Но в Балканската и

село е

го завършил, майсторът казал на 
помагачите си: "Погрешимо!” И нищо по
вече не казал 
"погрешили”. Наскоро след това се раз
болял и умрял. Манастирът започнал да се 
напуква. Калугери и майстори го поп
равяли, но без успех. През 1948 г. манас
тира взела земеделска кооперация, която 
си накарвала в него добитък!? След това 
манастирът паднал и с материала от него 
направили овчарник!? Двама селяни си 
направили стълби от манастирски камъни, 
но и двамата пострадали - единия убила 
мълния ”от ясно небе”, а другия се схванал 
(”шлогирал”).

И в Горни Криводол е имало черква, 
която се намирала в местността Църк- 
вище. През 1922 г. горнокриводолчанинът 
Гьока сънувал, че в тази местност имало 
черква, започнал да копае и намерил кан
дила и други черковни предмети. Подпо
могнат малко и от съселяните си, той пост
роил черквичка на това място. Осветил я е 
поп Анастас, който живееше срещу наша
та къща. Гьока беше беден и чуден човек. 
Имаше само кон и кравичка. Когато умрял 
конят му, той впрягал кравичката си, а от 
другата страна на ярема се хващала жена 
му, за да държи равновесие...

Опитваме се да се жвърнемж в настоя
щето и споменаваме жалкия факт, че днес 
в Долни Криводол живеят по-малко от 
двадесетина старци, но дядо Иван не ни 
позволява, защото има да каже още много 
интересни неща за миналото.

- Преди повече от 120 години, заразказ- 
ва той, в нашето село било открито учи
лище. Пръв учител е бил Баса от Годеч, 
който учил не само децата, но и възраст
ните.
ство, че те купили нови, модерни кошери и 
селска центрофуга, дори образували и 
секция на годечкото пчеларско дружество.

ни къде, ни какво са

Първата световна война нашето 
дало свидни жертви, а татко ми оставил 
дясното си око край Одрин. В Добруджа, 
като войници на 25-и Драгомански полк, 

Никола Еленков Истатков,загинали
Сотир Иванов Гелев, Йордан Иванов 
Димитров и един мъж от рода на Басини, 
чието име съм забравил. И Втората кани с
световна война е взела своя кръвен данък 

През април 1941 г. край село 
Гоин дол загинал Тодор, а от раните във 
войната в селото умрял Никола Петров.

След малка пауза дядо Иван заговори за 
черквите във Висока:

- Сега в цялата котловина има три 
черкви: в Сенокос, Каменица и Болев дол 

Висока). От нашата

от селото.

(най-старата във 
черква ”Св. Спас” и от черквата в съсед
ното село Вълковия са останали само ос
новите. Вълковийчани имат и камбанария

Ще се опитам да намеря още данни за

и искат да възобновят черквата си, но 
силите им не достигат.

В съседното село Изатовци се е нами
рал манастирът ”Св. Архангел”, построен 
в 1841 г. Строил го е Кола Болевски, а ка
мъните за стените са от Каменица. Когато

са го слушали неговите приятели и 
познати, неговите ученици! Да, дядо Иван 
Йотов е един от най-старите, може би и 
най-старият жив учител от Димитров
градско - роден е 1911 г.

- Край -Така "заразил” селяните с пчелар-
Цветко ИВАНОВ
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” Желюша” се раздели
1п ШСП10ГКШ1 отБранислав

Бошкович
Силвер обичаше 

своя
Димитровград

Професор

Неотдавна в Димитровград ненадейно почина 
от мозъчен кръвоизлив единственият пилот от 
нашето малцинство след Втората световна война 
Силвестър Величков-Циле.

Роден е през 1956 година в Димитровград. Ос
новно училище е завършил в с. Погаиово, средна 
въздухоплавателна гимназия в Мостар, а Военна 
въздухоплавателна академия в Задар. " н'а'110гребе1шет0 му „ Димитровград приет,ст-

Силвер, както са го наричали неговите арме- ^ около 60_И||а |1егови колсг„ от „оеш.овъз- 
Пски колеги и приятели, е служил в Подгорица, те сили „а страпата а съоблезнователни
Батаиница, Загреб и Ниш, Управлявал е най раз- тслс ш д0 семейството му изпратиха комен- 
личнн самолети - Мигове , Орли , Гълъби , дШ|Тъ'; ||а Въздухопла„ателния корпус ген-

Антоновн ... ерал-майор Владимир Старчевич, генерал-под-
По време на напрегнатата предвоенна обета- ^ 1 Ягош Стева„ович, полковник Мило-

новка в Хърватин в началото на 90-те години от г бович от вп 8бб4 Батайница... 
летището в Загреб е евакуирал голям брои зает- Г « а с'лв ВеЛичков може да се каже, че 
рашени от гибел хора от този и други хърватски беше вес'е тих „ способен човек. Беше
градове. През 1999 г се е борил срещу военновъз- ” 0бичаше своя димитровград и
душните сили на НАТО, когато алиансът удари ^ ^ се з а живее в 11ег0, да прекара тук
страната ни.

По собствено желание е пенсиониран преди 
месеци.

Силвестър Величков беше изключително 
правдолюбив, достоен и умен човек. Както каз
ват неговите близки, той е имал възможност да 
бъде повишен в чин - да стане генерал-майор, но 
поради някои лични принципи не е пожелал това.

Макар че е получил няколко значителни приз
нания (сребърен пилотски знак, медал за военни 
заслуги...), Силвестър не ги е преферирал, не се е 
самоизтъквал с тях.

Почти всеки негов старт беше
много остър, но в досегашната си
спортна кариера той никого не е стови с-ьстзви на димитровградския 
контузил. Във всеки дуел влизаше . тболеи отбор, 
здраво и умело, но целта никога не 3 първия състав на "Балканс- 
са били краката на противника му. ки»>^ рЪКОВОдец 0т Новица Алексов, 

Става дума за 31-годишния Ьра- ’ две годшга> а след това в Нови 
нислав Бане Бошкович, доиче- Сад, където следва Художествена 
рашен стълб на отбраната на ФК академИя. Поради големите задъл- 
'Желюша . Довчерашен, защото жения във факултета, футболът за

той неотдавна се прости от този от- нег0 става странично нещо. След
бор, тъй като наскоро заминава да ДИПЛОМИрането Си се завръща в Ди- 
живее и рабо ти в Нови Сад. митровград и отново става титуляр

Футболната си кариера започна ^ любимия си отбор "Балкански’’ 
па 12-годишна възраст в пионере- 3апочва да преподава в димитровг- 
кия състав на Балканскиж, а пръв радското основно училище, рисува, 
треньор му бе покойният Джура аства в художествени пленери в 
Джуров. Това беше изключителен страната и чужбина и - играе фут- 
състав, който побеждаваше връст- * 
циците си ог "Раднички” от Пирот,
"Раднички” и "Железничар” от 
Ниш... Съставът постоянно бе при 
върха на таблицата на пионерската 

на Нишки регион. След това 
Бошкович играе във всички възра-

След пенсионирането му и по-млади, и но-въз- 
растни колеги са се обаждали в Димитровград, за 
да се консултират, да получат някой съвет от

бол.
Дали ще играе по-нататък, си

реч дали ще си намери отбор в 
Нови Сад, ще покаже времето. Как
то е заявил, винаги, когато може ще 
помага на димитровградския фут- 

Д. Ставров

старостта си, която ме дочака.
Смъртта на пилота причини голяма болка на 

семейството му - съпругата Ясминка, дъщерята 
Аидриана, сина Марко, майката Василка, брата 
Любомир... Със смъртта на този човек загуби 
много и Димитровград.

Силвестър Величков-Циле може би продъл
жава да ни гледа отгоре, може би ие е в самолета 
си, може би се е превърнал в птица...

Поклон пред паметта му!

лига
бол.

Тридесети спортни срещи 
на електричарите

На 19 април 2003 г. в СЦ "Парк” в Димитровград се проведоха юби
лейните 30-и срещи на работещите в ЯП "Електроразпределително 
Ниш”. Участваха 200 състезатели от Ниш, Прокупие, Алексинац и 
Пирот. Мъжете се състезаваха по спортна стрелба, баскет, шахмат, тенис 
па маса, спортен риболов и катерене на стълба, а жените само по спортна 
стрелба и пикадо.

Турнира спечели отборът на "Ниш” с 26 точки. Втори бе отборът на 
"Прокупие” с 23, трети - "Пирот” с 18 и четвърти - отборът на "Бе- 
тониерка” от Алексинац с 13 точки.

Най-добрите състезатели ще участват в републиканските РСИ 
работещите в ЕПС, които ще се проведат през май в Сокобаня.

Б. Димитров

Хр\Ь УГОСШ ОИ!/1
■* Съставил: Драган Петров

Отвесно: 1. Малка рекичка, бара. 2. Специал
ист по анатомия. 3. Модел руски самолети. 4. 
Съдебен термин. 5. Дебел и здрав конопен конец. 
7. Мярка за електрическо съпротивление. 8. 
Преследване на дивеч. 9. Държава в Азия. 10. 
Петролен продукт. 11. Нечетно число. 13. 
Електричество. 14. Бързо движение на въздушни 
маси. 17. Тичинков прашец. 19. Модел на 
жОпелж. 22. Радиолокатор. 24. Туристическа 
чанта, която се носи на гръб (мн.ч.). 27. Името на 
сръбския учен Тесла. 29. Марка унгарски 
камиони. 30. Крайпътен хотел. 32. Столицата на 
Еквадор. 34. Определен парцел земя. 36. Равна 
част на планина. 38. Закопчалка, катарама. 41. 
Модел руски бойни самолети. 43. Водно животно. 
46. Лично местоимение. 48. Шестата нота. 50. 
Името на актьора Марвин.

Водоравно: 1. Вид забава. 6. Автомобил за със
тезание във жФормула 1ж. 11. Мярка за тегло. 12. 
Конституция (сръб.). 15. Голям воден басейн. 16. 
Част от състезание и пр. 18. Алкохолно питие. 20. 
Строителен материал. 21. Град в Черна гора. 23. 
Държава в Азия. 25. Автознак за Ниш. 26. Препаска 
(син.). 28. Пазач в градина. 31. Доктор, лекар (син.). 
33. Името на актрисата Улмански. 35. Река в Сибир. 
37. Украса (син.). 39. Планинска област в Централ
на Азия. 40. Отбор (син.). 42. Част от електромотор. 
44. Императорска титла. 45. Отбрано общество. 47. 
Питейни заведения. 49. Френско модно списание. 
51. Една от науките. 52. Пристанищен град в 
Израел. 53. Месец от годината.

Б.Д.

коктейли
Детски коктейли 
"Очички"
* 200 г сок от ананас;
* 2 лъжички лимонов сок;
* 2 лъжички сироп от 
вишни;
* 3-4 вишни;
* 1 резенче лимон.

Във всяка чаша се слагат 
вишни и по едно резенче лимон. 
Соковете и сиропът се разбиват с 
миксер и се разливат в чашите. 
Добавят се по 1-2 кубчета лед. 
Коктейлът се поднася с лъжички 
с дълга дръжка. * 3 лъжички сладолед;

* 3 лъжички портокалов 
сироп.

Всички продукти се разбиват 
много добре и се разливат във 
високи чаши. Коктейлът се пие 
със сламка.

"Малкият принц"
* 1 кафена чаша сок от 
портокал;
* 1 кафена чаша сок от 
лимон;
* 1 кафена чаша сок от 
компот от праскови;
* 1 резенче портокал;
* 1 резенче праскова;
* 1 резенче ябълка.

35' ' 36
« "Прохлада"

40 * сокът от половин 
грейпфрут;
* 150 г захарен сироп;

Соковете се разбиват с миксер * 2 ментови бонбона, 
и се сипват в чашите върху 
плодове. Прибавят се 1-2 кубчета 
лед. Напитката се

5 |.
■

49 } 50; | гь . !- Сварява се не много гъст 
захарен сироп, в който се пускат 
бонбоните, като се бърка, докато 
се стопят, и се оставя да изстине 
Сокът, сиропът и 2-3 кубчета леД 
се разбиват добре с миксер и се 
поднасят в чаши със сламка.

;т поднася във
■ * висока чаша със сламка.

Решение на кръстословицата 152 - Водоравно: "Празник"
* 200 мл прясно мляко;
* 1 жълтък;

_____ ___________ Ар. 22. Момир. 23. Нерон. 24. жКодакж. 25.
1. Църква. 6. Имане. 11. Негър. 12. Минесота. 15. ^“аРи' 28. Аналог. 31. Канали. 33.
Зъболекар. 17. Сан. 18. Тал. 19. Карат. 20. Зола. 21. ^ МетаН'38' Юии' 39'Тои-



Споот - Малки пбяв
' ■■■

й април 2Щ 1 5

Втори кръг от 
състезанията за 
Купата на Пчински 
окръг_____

23 кръг от първенството на НФЗтатъшните състезания за Купата на 
Пчински окръг.

След една добре организирана 
атака в 30 минута най-добрият 
футболист в тази среща Игор Ва- 
силов засече центрирането на Сте
фан Стойков от

24 кръг от първенството на 
НФЗВажна победа 0 ^

"Омладинац" (Малошище) - "Балкански" 0 : 2 (0 : ЛЯГуОЗ В ДбрОИТО
' "Балкански"-"Йединство"(Бела

След дегажиране на
лявата страна и 

откри резултата. Десетина минути 
след първото попадение отново 
Игор Василов увеличи 
светкавичен изстрел с левия крак 
от 25 метра.

Няколко минути след подновле- 
нието на играта, гостите се възпол
зваха от една груба грешка на за- 

Във вторият кръг от състезания- 1Дитата на домакините и успяха да 
та за Купата на Пчински окръг на нама?ят резултата на 2:1. ” Мла- 
стадиона ^’Пескара” в Босилеград Дост продължи да овладява играта 
"Младост” триумфира срещу ”Че- и Десетина минути преди края на 
лик” от Вело поле с 3:1. двубоя отбеляза още един гол. Вече

С максимална ангажираност и споменатият Игор Василов нахвър- 
дисциплинираност на всички фут- ли топката в наказателното поле на 
болисти през целия мач босилегра- "Челик”, а капитанът на "зелени- 
дчани успяха да победят "Челик”, те Блажа Воинович я насочи с 
който е член на Нишка дивизия и по точен УДаР от десетина метра зад 
този начин се класираха за по-на- ^Р63 на вратара на гостите.

"Младост"
отстрани
"Челик"

В. Пейчев Глигориевич с глава паланка) 0:1 (0:0)
Бранислав Иванов, който уличи целта и откри Гостите бяха решили на всяка цена да защитят

Р тп Ле^ по_малко от Две минути Гюров прехвърли - своята врата и затова правеха много нарушения и
метра излезлия вратар на домакините - 2 : 0. "разтегляха” играта. Домакините пък никак не

през второто полувреме Балкански с рутинна игра успяваха да наложат своя начин на игра. 
успя да запази водачеството си. ^ От 36 минута гостите играха с 10 играча, тъй

Футболистите на Омладинац играха грубо. Съдията като Ранджелович бе изпъден.
голям брой жълти картони, докато фут- "Балкански” игра офанзивно и имаше 

оолистът Баскович бе отстранен заради грубата си игра. няколко шанса, но резултатът остана равен. От
минута на минута гостите все повече се засилваха, 
така че до края на първото полувреме създадоха 
и голови положения.

аванса със

има показа

Изпусната победата
ФК "Желюша" - ЕИ "Борац" 2 : 2 (1 :1) Джуров в 77, В. Пейчев в 79 и Иванов в 81 

минута имаха идеални възможности за отбеляз- 
Мачът бе твърде интересен, а играта и на двата отбора ване на гол, но не успяха да открият резултата. В 

равностойна. Резултата откри в 22 минута гостуващият 55 минута от терена бе изпъден треньорът на 
футболист Пейчич с "еврогол” от 20 метра. Желюшани гостите Живич.
стигнаха до равенство в 42 минута. След свободен удар на В края на мача - шок за феновете на ”Бал- 
Емил Иванов топката отблъсна вратарят на гостите кански”. Гостите организираха бърза контра- 
Златкович, Дончев се добра до нея и я вкара в мрежата. атака и след отлично двойно подаване Джордже- 

През второто полувреме "Желюша” игра по-добре и вич излезе сам пред вратаря Соколов, като 
стигна до превъзходство в резултата в 62 минута чрез секунди след това опъна мрежата зад гърба му. 
новака Минчич. До края на мача желюшани имаха още 3-4 След този мач "Балкански” и "Йединство” 
изключителни шансове. Най-изгодния шанс не реализира имат еднакъв брой точки, но белопаланчани са в 
Минчич, който в 80 минута бе сам пред вратаря на гостите, по-добра позиция, тъй като имат мач по-малко.

улучи целта. Гостите наказаха пропуските на До края на първенството ще се играят още 10 
домакина в 84 минута, когато чрез гол на Миленович кръга, а димитровградският и белопаланският

отбор са най-сериозните претеденти за титлата.

14 кръг в Пчинска 
футболна дивизия

И през втората част на мача 
"Младост” създаваше 

— които нападателите не успяваха да 
реализират. Гостите от Павловац 

н се защитаваха с почти всички фут
болисти и накрая успяха да спечел
ят три точки.

След 14 кръга "Младост” про
дължава да заема третото място, а 
с тази победа "Павловац” се изкачи 
на четвъртата позиция в таблицата. 

Едно попадение във вратата на „ ® Р™ките ”а петнадесетия кръг, 
"Младост” и безброй пропуснати "*Ч а"Р™' босилеградска Мла- 
голови положения на босилеград- 5?^_ще гостУва на Младост в 
ските нападатели - това са основни- ^ иниця.

положения,

” Младост”
” Павловац” 

0:1

но не

стигнаха до равенство.

Възпоминание
На 8 май се навършва ПОЛОВИН ГОДИНА 

от преждевременната смърт на
РАДЕ СПАСОВ 
(1952 - 2002 г.)
физик и поет от Босилеград

Преклон пред светлата ти памет!

Вечно ще скърбят По теб шешка Олга и 
братовчедът ши Ванче със семейството си.

П.Л.Р
те характеристики на мача, който 
се игра в рамките на 14 кръг от 
първенството на Пчински окръг на "Долевац" - "Желюша" 6 : 0 
20 април на "Пескара” в Босиле
град.

24 кръг на НФЗ

Домакините бяха много по-до
бри и заслужено стигнаха до кате
горичната победа. "Желюша” иг
ра дори с осем млади футболисти, 
които още нямат и 19 години. От 
19 минута желюшкият отбор игра 
с 10 футболисти, тъй като ветера
нът Емил Иванов се контузи и на
пусна терена.

В следващия кръг "Желюша” е 
домакин на ”Раднички” отТрупа- 
ле. Мачът се играе в неделя от 16, 
30 часа в СЦ "Парк”.

Босилеградчани започнаха да 
атакуват вратата на гостите още от 
първия съдийски сигнал. В 15 ми
нута капитанът на домакините Бла
жа Воинович с глава уцели нап
речната греда. След това босиле
градчани допуснаха още няколко 
пропуска, а гостите съвсем изне
надващо стигнаха до гол. Гол
майстор в 37 минута бе капитанът 
на гостите Драган Стоянович.

Тъжен помен
На 1 май 2003 г. се навършва ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на обичания ни
ЙОРДАН ЗЛАТАНОВ
(1946-2002)
от с. Лукавица

Всеки нов ден внася тъга в сърцата ни. 
Времето не може да заличи спомените за 
твоя лик, топлина и любов, с която ни 
даряваше.

Винаги швои.съйруга Румена, син Бобан, 
дъщеря Александра, снаха Габи, зет Деян и 
внуци Здравко и Ана.

Д.С.

Шахмат

ШК "Цариброд" 

спечели регионалната 

купа Тъжен помен
На 24 април 2003 г. се навършват 40 

ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на
ГЕОРГИ АНТОВ— ГЬОКА МАЛИ 
от Димитровград

В сърцата ни ще остане като добър и че
стен човек.

От 18 до 20 април в хотел ”Ми- (0, 5 точки от 7 партии), Сипиша 
р” в Звонска баня се проведе със- Георгиев (1 точка от 7 партии), 
тезание по шахмат за региоиал- Ивица Марков (1, 5 точки от 6 
ната купа. Проведоха се 9 кръга партии) и Анатоли Педев (4, 5 
по т. нар. "Бергерова система”, точки от 8 партии), 
като всеки играч имаше на Голям успех па ШК Цариб- 
разположеиие по 20 минути. род ! За първи път в историята си

Участваха 10 отбора от Нишки този отбор спечели регионалната 
регион, сред които бяха и два купа. Димитровградските шахма- 
отбора на димитровградския ШК тисти се наложиха над редица 
"Цариброд”. силни отбори -

Крайното подреждане бе след- победител "Прогрес” от Пирот, 
1. "Цариброд 1” 29.2. ”Про- "Радое Домаиович” (за 

грес” (Пирот) 28, 5. 3. "Радое До- бор играха гросмайсторът Миро- 
маиович” (Ниш) 27. 4. "Зелени слав Тошич и майсторът иа 
върх” (Свърлиг) 24. 5. "Радни- ФИДА Драган Живич), "Зелен 
чки” (Трупале) 17. 6. "Пирот 1” върх” от Свърлиг, иов член на 
17, 7. "Екопомист” 17. 8. "Цариб- Втора дивизия... 
род 2” 10. 9. "Драинац” 8.10. "Пи- В 9 мача първият състав на 
рот 2" 4,5 точки. ШК "Цариброд” спечели 8 побе-

За първия състав на ШК ”Ца- ди и едно равенство (срещу 
риброд” играха: Георги Петров (7 "Прогрес от Пирот-2:2). 
точки от 9 партии), Иван Стои- Първокласираните три отбора 
менов (6, 5 точки от 9 партии), си завоюваха правото да се със- 
Сърба Минчич (3 точки от 4 тезават за купата на Централна 
партии), Драган Илич (7,5 точки Сърбия от 1 до 4 май т.г. в Кла- 
от 9 партии) и Йонич (5 точки от 5 дово. Засега не е известно дали на

това състезание ще участва пър- 
на ШК вият състав па ШК "Цариброд”,

На 13 май 2003 г. се навър
шват пет тъжни и болни години, 
откакто завинаги ни напусна на
шият обичан съпруг, баща, све
кър и дядо

От неговите най-мили

Тъжен помен
На 14 юни 2003 г. се навършват 

ТРИ ГОДИНИ от смъртта на
миналогодишния

този от-ното:
СОКОЛ ПЕЙЧЕВ 
от Димитровград

Да си спомним с обич за добрия човек. 
Семейство Пейчеви

КИРИЛ АНТОНОВ ГЕРОВ 
преподавател по биология от 
Димитровград

Само ние знаем какъв е жи
вотът ни без теб!

Тъжен помен
На 11 май 2003 г. се навършва ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта иа 
БРАНКО ПЕЙЧЕВ 
дългогодишен директор па „Свобода”

Панихидата ще бъде отслужена иа 3 май 
от 11 часа иа гробището в Димитровград.

Нека всички, които го познаваха и уважа
ваха, да си спомнят с добро за него. 
Семейство Пейчеви

Вечно ще те обичаш твоите 
най-мили: съйруга Елка, 
синове Владан и Бобан, снаха 
Радмила и внук Андрей

партии).
За втория състав 

"Цариброд” играха: В. Игич (2, 5 тъй като лиепват пари. 
точки от 8 партии), Бора Андрич

14
д. с.



Хумор - Сатира Забава

Манчин рабуш
16 --------- аваприьаяя

Заглибили смо... 7ЖРеформи
некиква вайда. А съга, Миялко, 
щом мърднемо пуцаю кошчине 
кико козйе ногье...

- Ама Манчо, вальда мисле че 
си размърдате привредуту!

- Кига, Миялко, размърдам мо- 
йега покойнога деду из гробища
та - тъгай че размърдамо 
шата предприятия. Пиши гьи сло- 
бодно: липсала работа. Дебело 
смо заглибили, наборе, и не знам 
кико че излезнемо из калту...

- Па нема ли куде вас промене?
- О-о, има!Тия що бейоше дър

вени са су се пребоядисали у ”гра- 
джанье”, час су йедни дървени, 
другьи синьи, трети жълти, па зе
лени, псмбави и не знам кви гьи 
йоще има. И що йе най-важно на
боре, кико рогове у вречу смо ста- 
нули. Ръжимо и се глоджемо, са
мо очи що си не повадимо. Епа са 
ти кажи кико може да се опра- 
йимо?

-А кико ви иде приватизация-

-Знайеш ли кико? Кико на му- 
тавога - ората! Имаше две -три 
работилничкье що мърдайоше 
помалко, а ньи гьи продадоше за

никикве ла- 
ре. А на 
по-голема- 
та предпри
ятия ръджа- 

ката-

Ючера йоще на съвиняло 
издърика теливонат.

-Кой йе? - прозину се я у слу- Vшалкуту.
-Здраво Манчо, алал ви вера, 

требе да си дадеш пийенье...
-Кой йе? - издра се я йоще 

по-силно.-Кой си да си, не си със 
свуту. Йоще не съм се изшушпил 
из креветат, а ти тражиш пийе
нье!

сую
нци! ___

-Ако те то
ва теши, Манчо, и куде нас йе 
горе-доле исто!

-Знам Миялко и я понекига

и на-

прочетим весник, да видим куде 
смо и кига че изпливамо...

-Плашим се Манчо, мнозина 
док пливаю че се подаве...

-Бог йе милостив!
-Е, кад рече за бога, айде за 

Великден да се сретнемо, па че си 
пооратимо по-нашироко!

-Може, ама еве при нас прайе 
линиюту, та не знам дали че имас 
кво. Чезете одавно изтрулеше...

-Море вачай аутобус и дооди! 
Бабата йе намесила козунаци!

-Да знайеш: от све работе - гос- 
йе най-обичам. Айде, па да се ви
димо и да питамо тия од "Сло- 
боду” защо им йе Цариброд търн 
у око!

-Миялко бре Манчо, Миялко 
Расничкьи откуде Пирот!

-О-о-о наборе, кво те мучи, та 
толко рано дърнкаш?

-Нищо не ме мучи мене, Манчо, 
а дърнкаю тия у "Слободуту”... 

-Па кво дърнкаю?
-Па кажу кико вийе цариброд- 

жанье съга кига довършите ”алу- 
ту”, най-после че се размърдате, 
нема вечимка да чмаите...

-Море пущи гьи нека йеду три- 
це! Кико мисле - нема да чмаимо 
и че се размърдамо? Мисле 
съга народ че полети у алуту и че 
почне да търчи навам-натам, че 
гони топкье и не знам кво. Е, да йе

Моля, без докачение
ли

Закономерност Няма такъв та?

Извънредното положение е ЗЗКОН 
редовен край на нашето извън
редно близко минало.

била тая ала у онова време кига 
В периода на извънредното по- дъжат за 25 май ни купеше до 

голу кожу, може и да йе ималоложение не беше арестуван нито 
един престъпник от нашите об
щини. Разбираемо, защото за 
престъпленията към българско
то малцинство и неговите етни
чески територии няма закон.

Скалпел
Огромните канцерогенни при

добивки на Сърбия от изтеклите 
15 години може да бъдат отстра
нени само с поредица от опера
ции, в които като скалпел ще 
бъде използвана - "Сабята”!

НАШЕНСКИ
ИСТОРИЙКИ

Няма стар
Подготовка Овен

На 10 май трябва да бъде из
бран Национален съвет на бъл
гарското малцинство в СЧГ. Под- ]\ХТЬ5К*** 
готовката за това събитие е в зак
лючителния си етап, а най-трес- 
каво се готвят - кариеристите и 
спецслужбите.

Прогноза Финансите са приоритетни за пред
ставителите на з 
тази седмица, но 
мават по-скоро с вероятността от за
губи. Пазете се от грешки в комуни
кациите.

Предстоящата седмица ще 
зана с изяви и напрежение 
нансовите дела за представители
те на зодия Овен. Като цяло след
ващите седем дни ще са по-скоро 
спокойни.

е свър- 
във фи- ия Везни и през 

ега те ги зани-
ОД1
) сИзвънредното положение е за

вършено. Започва сезон на поли
тическата партизанщина.

Преди 20 години се оженил 
един ясеновделчанин. Макар че 
бил дърт ерген, той взел за жена 
млада и хубава мома.

След една година невестата му 
родила м&миче в Родилния дом в 
Пирот ищдастливият тако решил 
да ги по&ети. Купил шоколадови 
бонбони и чорапогащници, оти
шъл в Родилния дом и седнал на 
една пейка.

- Чичо, снаха ли имаш тук или 
внучка? - попитала го една меди
цинска сестра.

- Не! - сърдито отсекъл той. - 
Тук невестата ми роди женско 
дете.

К. Г. Л и*

През тази седмица представители
те на зодия Скорпион ще се въл
нуват от различни страсти, но по
родени от любов. Вие ст« 
сега ще бъдете провокирани от 
дребни намеци.

Представителите на зодия Телец 
през тази седмица ще обърнат по
вече внимание на финансовите си 
постъпления, които от сега нататък 
започват да се увеличават.

е ревниви и
Раз, два, три!
Събират топове и пушки...
Бре, бре, бре!
Много, много, много,
Калашников, Калашников, Калашников 
и под път и над път.
Дум, дум - друм... 
крий се, бегай - СОС!
Броз, па КОС, 
па Слоба и барети...
Бре, бре, бре!
Много, много, много, 
много тук 
събра се боклук!

Напоследък предста 
зодия Близнаци не бяха в щастлив 
период и за съжаление той ще про
дължи. През тази седмица някои 
неочаквани събития ще ви изкарат 
от равновесие.

Представителите на зодия Стрелец 
от дълго време имат редуващи се 

ши падове и резки успехи. П 
тази седмица ще бъдете чу| 
телни на тема професионалн 
можности.

вителите на

резсил
встви- 
:и въз-Сестрата го огледала и подх

върлила:
- Не си ли малко стар за 

раждане на деца?
- Мамката ти глупава! - изръм

жал нашенецът. - Няма стар мъж, 
когато невестата е млада и хуба-

№ф. [ »1«]

Приятелски настроените предста
вители на зодия Рак през тази сед
мица ще се по-скоро капризни и 
конфликнто настроени. За съжале
ние предстоя 
наложат по-в 
възможностите.

Предстоящата седмица за предста
вителите на зодия Козирог ще имат 
множество емоционални изживява
ния и любовни обяснения. Настрое
нието ви ще е високо и допълнител
но ще подхранва професионалните 
ви възможности.

ва!
След това видял бебето, раздал 

подаръците и - пеш се върнал в 
Ясенов дел.

щите седем дн 
нимателно бор

1и ще ви 
равене с

Й. Миланов 33

I

Вниманието на представителите на 
зодия Лъв от известно време е зае
то изцяло с професионалните за
дължения. Докато с тях се справяте 
добре, това не може да се каже за 
останалото.

Необичайно е, но през тази седмица 
представителите на зодия Водолей 
ще имат проблеми с адаптирането 
към непозната обстановка и веро
ятно ще предпочетат да си останат 
в къщи.

Срещат се две мутри. Едната 
вика на другата:

- Чух, че си имал крокодил?
- А, това беше отдавна! Аз ве

че му сложих златни зъби! Сега 
едвам го изхранвам.

- Защо едвам? Храни го с че
рен хайвер ако му е трудно да дъв-

1ШШ
Представителите на зодия Дева' 
през тази седмица ще бъдат по-ско
ро спокойни и незасеганти от съби
тията, които вълнуват останалите. 
Областите, които са приоритетни 
за кариерата и нетрадиционни ин
тереси са трудно съчетаеми.

Еуфорията, занимаваща предста
вителите на зодия Риби от известно 
време, вече утихва. Въпреки че об
щуването е засилено, ще имате 
нужда от повече усамотение. Акце
нтите ще са поставени върху про
фесионален успех.

че!
- Не става! Докато му направят 

Новица Младенов зъбите, той свикна на зъболека
ри!
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