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Премиерът на Сърбия Зоран Живковия 
Брюксел_______ Първа научна среща в Босилеградв Премиерът на Сърбия Зоран 

Живкович бе на двудневно посе
щение в Брюксел. Живкович из
несе доклад пред немската фон
дация "Фридрих Еберт” за актуа- 
лната икономическа и политиче
ска ситуация в Сърбия. В Брюк
сел Живкович се срещна с евро- 
комисаря по въпросите на вън
шната политика и сигурността 
Хавиер Солана, с председателя на 
Европейската комисия Романо 
Проди, с председателя на Съвета 
на министрите на ЕС Георгиос 
Папандреу, с еврокомисаря Крие 
Патен, с генералния секретар на 
НАТО Джордж Робъртсън и с 
шефа на делегацията на Европе
йския парламент за отношенията 
с Югоизточна Европа Дорис Пак. 
Живкович е придружаван от ви
цепремиера на Сърбия Чедомир 
Йованович и от министъра на 
икономическите отношения с чу
жбина Горан Питич.

Премиерът на Сърбия Зоран 
Живкович заяви, че при разгово
ра си с председателя на Европе
йската комисия Романо Проди е 
получил уверението, че на среща
та на върха на ЕС в Солун за Сър
бия и Черна гора ще се отварят 
"вратите на Европа” предаде аге
нция "Бета”. Живкович е на мне
ние, че Сърбия и Черна гора мо
же да проведе необходимите по
литически и икономически рефо
рми, които да направят възможно 
приемането й в ЕС през 2007 го
дина заедно с България, Румъния 
и Хърватия.

За Сърбия и Черна гора ще се 

отварят "вратите на Евоояа" поет, драматург, дипломат,,,
В организация на българското рицарски доспехи, в готически за- 

посолство в Белград и на Обхцинс- мък, някъде край мъгливо алпийс
ката скупщина в Босилеград, а под ко езеро, ще отговорим: За да бъде 
патронажа на ректора на Софийс- удовлетворен интерпретационният 
кия университет проф. д-р Боян плурализъм. Ако вметнем тоя ли- 
Биолчев , който за съжаление не тературоведски идеал в полюсите 
можа да присъства, на 16 май в Бо- между някогашния императив на 
силеград се проведе научна среща, старите филолози, че най-добре е 
посветена на творчеството на изве- преди да говорим за поета да посе- 
стния български поет-символист, тим родното му място и днешната 
драматург и общественик Емануил хуманитарна страст с всичко свър- 
Попдимитров по повод 60-годишни- зано с границите и техните дослов
ната от смъртта му. ни и символични значения. Още по-

Хавиер Солана поздрави действията на 
сръбското правителство

Високопоставеният представител на ЕС по въпросите на сигурността}! 
външната политика Хавиер Солана поздрави сръбския премиер Зоран 
Живкович, който бе на официално посещение в Брюксел за обявената 
война срещу организираната престъпност, за провеждането на консти
туционните и други реформи и за положителната промяна по отношение 
на сътрудничеството с Трибунала в Хага.

От своя страна Живкович изтъкна, че ”в правителството на 
Сърбия не съществуват никакви политически дилеми или различия и 
че политическите и икономическите реформи ще бъдат проведени 
съгласно изискванията на ЕС”. Сръбският премиер подчерта, че на 
срещата на върха на ЕС в Солун Сърбия и Черна гора очаква да 
получи ясен отговор на въпроса за своето бъдеще.

Проф. Георгиев, посланик Милчаков и кметът Захариев

Освен двадесетина университет- вече> че като човек, поет, гражда- 
преподаватели от София и Бел- нин и хуманитарен интелектуалец 

Ем. Попдимитров е опознал и изпи
тал границите в най-болезнените 
им възможни въздействия - от гра-

ски
град, литературни критици и твор
ци, на срещата присъстваха и пре
подаватели по български език и ли
тература в босилеградските учили- ницата, която разделя родното му 
ща, представители на Матицата на село между две враждебни тогава 
българите и на босилеградския фи- държави, до границите, очертани 
лиал на КИЦ "Цариброд”. от кРъвта 11 Фронтовите окопи,

Най-напред участниците в сре- където той се озова в знаменател- 
щата бяха поздравени от босилег- ната Р°ля на преводач-полиглот, 
радския кмет Владимир Захариев, Може би тъкмо затова в неговия 
след което пръв говори български- обществен и културен образ и риту- 
ят посланик в Белград доцент д-р ализма» и тишината в заниманията 
Яни Милчаков. МУ с поезия, с теория на стиха, с

Три са въпросите, на които тряб- философия и естетика, някак си 
ва да отговорим: Защо Емануил стереотипно се противопоставят на 
Попдимитров? Защото той е един гърмежите и взривовете, овладява- 
от големите български поети, за времет0> в което той живее, 
който, както беше казал Гео Ми- кат0 тих човек, който ни говореше 
лев, незаслужено малко се говори. за символизма и естетиката на 
На въпроса: Защо в Босилеград, в Бесон, когато в Европа 
Груинци, на границата между Бъл- тътенът на войната са го запом- 
гария и Сърбия, след като тъкмо за пили някои от неговите студенти, 
него бихме могли да направим нау
чна сесия или кръгла маса в зала с

Бабушница

ш
Общинският съвет на 
Гражданския съюз на 
Сърбия неотдавна 
започна инициатива 
главната бабушнишка 
улица "Живоин 
Николич-Бърка'' да се 
преименува в "Д-р Зоран 
Джинджич".
Изпълнителният съвет на 
ОС в Бабушница, където 
общинската власт е в 
ръцете на левите 
политически сили, 
прояви разбиране към 
иска на ОО на 
Демократическата партия 
в Бабушница и й отпусна 
10 хиляди динара. Парите 
са дадени като 
финансова помощ във 
връзка с организирането 
на траурното събрание и 
отиването на погребение 
на убития
министър-председател на 
Сърбия д-р Зоран 
Джинждич.

отекваше

(На 8 стр.)

Сурдулица

Фестивал на самодейните театриВ армейския клуб в Ниш

Майски салон на книгата
В Сурдулица е открит Фестивал на самодейните театри от Югоизточна 

Сърбия, на който освен домакините участват театрални групи от 
Алексинац, Власотинци, Лебане, Лесковац, Пирот, Прокупле, Враня и 
Бабушница.

Сурдулица ще е център на самодейното театрално изкуство от тази 
част на републиката до 29 този месец. В последния ден на фестивала ще 
бъде организирана кръгла маса под название ” Развитието на са
модейното театрално изкуство в Сърбия”, а на най-успешните участници 
ще бъдат връчени награди и признания.

Покровител на фестивала е ОС в Сурдулица, организатор е 
сурдулишкият Културният център "Радое Доманович”, а материално той 
беше подпомогнат от редица спонсори.

Осмият пореден Майски салон пост, творчество, традиция и кул- 
на книгата бе открит във вторник ту^а надживяха нашите несполу- 
вечерта в Клуба на Войската на ки ’.
СЧГ в Ниш. Откривайки проявата, 
комендантът на Нишкия корпус ге- жени предимно изданията на нишки 
нерал-майор Стоян Маркович ме- и белградски издателски къщи. На 
жду другото подчерта, че ”нито един от щандовете могат да се ви- 
един обществен продукт не може да дят и изданията на нашето издате- 
събере на едно място най-добрите и 
най-трудолюбиви хора, както това

книгата”. Според генерал ли до 25 май.

На двадесетина щанда са изло-

лство.
Салонът е отворен за посетите-

Б.Д. прави
Маркович този салон на книгата е 
"доказателство, че нашата духов-

К.Г. В.Б.
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Би Би Си:

Нова ера в отношенията 

на Хага с Белград Премиерът обмисля за 

смяната на министри
Премиерът Симеон Сакскобу-

на ДПС Емел Етем за ремонт вргготски има становище по повод
кабинета, но засега на това ста-изявленията на зам.-председателя
новище няма да бъде давана глас
ност. Това заяви правителствени
ят говорител Димитър Цонев.

Ремонтът на кабинета е Той заяви’ че ня”а информация по скоро структурни, отколкото
работа на премиерът да е обсъждал въпро- перСонални промени в МС. Това е
министър-председателя. Той са за евентуални промени в пра- п0_с 0 коалиционен проблем

ЕЕЕ=гг:™г
продължи в същия състав. пред журналисти, че коалицион Представители на ДПС посе-
Това заяви в Бяла Слатина, ното взаимодействие между НД- тиха требел, за да почетат ма-
президентът Георги Първанов св и ДПС не е нарушено, 
в отговор на въпрос на 
журналисти дали се налагат 
промени в кабинета.

Георги Първанов:
!.;Л

К/ А? * V'

Ч>. йските протести сърещу възроди- 
Промени в кабинета поискаха телния Пр0цес на българските ту. 

и други представители от ръко- от 1д89_а ГОДИНа. 
водството на ДПС. Налагат се

Г м
У ?

Препоръка на МВФ■ч . България не ще 
премахне 
визовия режим

/ Интензификация на
структурните
реформи

Карла дел Понте и Светозар Марович в Белград
Делегацията на Депутатската група 

за сътрудничество е Народното събра
ние в Държавната дума на Руската 
федерация поставила по време на сре
щата е преседателя на парламента Ог
нян Герджиков въпроса за визовия ре
жим. Това стана ясно в предаването на 
БНР ”Нещо повече”.

Координаторът на Групата Андрей 
Скоч съобщил пред журналисти, че 
след въвеждането на визите руските ту
ристи в България са намалели е около 
30-40 хиляди души.

Председателят на Народното събрание 
Огнян Герджиков обаче отговори, че 
България не смята да премахва визовия 
режим.

Другият, обсъждан на срещата въпрос, 
бе за постигане на договор за взаимна 
защита на инвестициите между България 
и Русия.

Карла дел Понте, главен про- Сръбските власти също обещаха 
курор на Трибунала на ООН за пълен достъп на главния проку- 
военните престъпления в Хага за- рор до секретни архивни матери- 
яви, че съдът навлиза в нова ера али, които биха помогнали на еле
на сътрудничество е властите в дствието. В отговор Дел Понте 
Сърбия, пише в материал на Би заяви, че може някои от следва- 
Би Си. Дел Понте бе на посеще- щите дела срещу военнопрестъп- 
ние в Сърбия, където се срещна е ници да бъдат проведени в Сър- 
представители на властите в Бел- бия, ако бъдат приети подходя- 
град. Тя поднови своите призиви щите закони. Провеждането на 
за сътрудничество при арестите и процеси в Сърбия бе едно от изи- 
осъждането на военни престъп- скванията на Белград. Тези сре- 
ници от войните в бивша Югос- щи показват, че отношенията ме- 
лавия. Сръбското правителство жду Белград и Хага се затоплят, 
заяви, че ще направи всичко въз- но предстои да стане ясно ще 
можно, за да изпълни междуна- бъдат ли превърнати добрите 
родните си задължения. Дел По- връзки в конкретни стъпки, кои- 
нте получи уверения, че ако ген- то да затвърдят новите взаимоо- 
ерал Ратко Младич се намира в тношения, допълва агенцията. 
Сърбия, той ще бъде арестуван.

За да постигне България пълния си потенциал за растеж, 
програмата за структурните реформи трябва да 
много по-агресивно през следващите месеци. Това е препо
ръката на МВФ, изказана от ръководителя на МВФ в София 
Джералд Шиф, предаде Дарик радио. От МВФ подчертаха, че 
съществува натиск от неразплатените разходи в сферата на 
здравеопазването и общинските бюджети. Като цяло обаче 
третият преглед на двугодишното споразумение между Ме
ждународния валутен фонд и България приключи изклю
чително успешно, е мнението на министъра на финансите 
Милен Велчев и ръководителя на МВФ в България Джералд 
Шиф. Мисията на МВФ в България отчита много добро раз
витие на икономическата среда и добро изпълнение на фис
калните програми на правителството. Министър Милен Вел
чев заяви, че има придържане към всички параметри по спо
разумението.

се изпълнява

Студенти и преподаватели от Великотърновския университет в НишДраголюб Мичунович

Ползотворно посещение, изпълнено 
със сериозни намеренияНасърчение за 

руските инвеститори
От 15 до 18 май във Философе- домакините и от гостуващите дски говор и проф. Горан Мак- 

кия факултет на Нишкия универ- преподаватели през втория ден и симович за литературното твор- 
ситет бяха на работно посещение работни срещи е подписване на чество на Радое Доманович. Удо- 
студенти и преподаватели от Фи- поредния работен протокол е влетворението от професионално 
лологическия факултет на Вели- по-нататъшните планове за съв- поднесената и полезна за ауди* 
котърновския университет. По- местни дейности, запознаване със торията научна информация бе 
редната среща (през май 2002 г. забележителностите на града до- 
във Велико Търново гостуваха 30 макин и срещи между студенти и

По време на разговорите си е председателя на Държавната дума на 
Русия Генадий Селезньов, председателят на парламента на Сърбия и 
Черна гора Драголюб Мичунович насърчи руските инвеститори да 
влагат в икономиката на Сърбия и Черна гора, като изтъкна, че 
системата в страната вече е значително по-стабилна в икономически 
смисъл, отколкото преди, предаде агнеция ТАНЮГ. Мичунович, 
който бе на двудневно посещение в Москва, каза, че отношенията 
между Сърбия и Черна гора, въпреки проблемите, се решават в 
посока на хармонизиране на икономическите системи, което е нужно 
за влизането на Сърбия и Черна гора в европейските икономически 
структури.

взаимно.
През втория ден от посещение- 

студенти и 6 преподаватели от преподаватели през третия ден, то се проведе и работна среща 
Ниш) показа, че между двете ин- отпътуване на четвъртия ден, ко- между колегите от двете страни, 
ституции вече се е установил ри- ето винаги е съпътствано е дълго Засегнаха се актуални проблеми, 
тъмът на изпълнени е конкретно разделяне пред автобуса, 
съдържание работни срещи, кои-

свързани е реформата във висше- 
В тазгодишната програма пред то образование и е нужните про- 

както за студенти- сръбските студенти бяха изнесе- мени в учебните планове. Бяха на* 
те, така и за техните преподава- ни лекции от д-р Мария Илиева за белязани форми на съвеместна 
тели. През предходните години особеностите на българския език работа за следващата година: раз* 
това сътрудничество не бе пре- в сравнение е другите славянски и мяна на лектори по сръбски и 
къснато благодарение на постоя- балкански езици и от доц. д-р български език; изработване на 
нството на преподавателите от Радослав Радев - ”От калпака до план за постоянни периодични по- 
Групата за сръбски език и лите
ратура в Ниш и на техните колеги

то са полезниСърбия ще инвестира 

в Република Сръбска
Делегация на Република Сръбска начело е премиера Драган 

Микеревич посети Белград.
Делегацията се срещна със сръбския министър на търго

вията Слободан Милосавлевич и представители на няколко 
фирми, които били заинтересовани да инвестират в Република 
Сръбска.

По време на срещата е било постигнато споразумение за 
продажба на четири обекта в Република Сръбска, които са 
собственост на фалиралата белградска фирма Р.К. "Белград”.

урите - етнокултуроложки ас- сещения на гостуващи препо- 
и ”• Интересната тематика, даватели в двата факултета; дасе

от катедра Славистика във Ве- представена от доц. Радев, поради продължи съвместната консулта- 
лико Търново. Организацията на идеята за издаване на съвместен нтска работа при изработването 
срещите вече следва определен сборник, посветен на етнокулту- на семинарни и дипломни работи 
добре организиран и функциони- роложките аспекти в литерату- от студенти; да се организира1, 
раЩ ритъм - пристигане и наета- рите на нашите два народа. Пред съвместни научни конференции и 
няване на студентите по домовете българските студенти лекции из- дискусии; да продължи взаимното 
на домакините през първия ден, несоха проф. Йордана Маркович отпечатаване на трудове на пре 
слушане на лекции, изнесени от за особеностите на Нишкия гра- подаватели в специализирин11

пот
пект



323 май 2003

Ж п линията Димитровград - границата е 
пусната за движение Анкета:

Пример за успешно между-
съседско сътрудничество

Модернизаци ....,,, .................... ............................

Какво очаквате от Националния 

съвет на българите?
Националният съвет на българското малцинство в Сърбия и Черна гора вече е факт. Той е 
сформиран да отстоява интересите на малцинството, преди всичко в областта на 
образованието, културата, информирането и икономиката.

Владимир Стоименов, висш нституцията и със законите на ст- от избора на някои лица в съвета, 
педагогически съветник в пенсия: раната. Що се отнася до образо- но общо взето, мисля, че мнозин- 
Усилията на държавата да спазва ванието, аз смятам, че не само ство от тях са интелигентни и об-

ята на ж п лини
ята от Димитро
вград до грани
цата с Р. Бъл
гария завърши в 
предвидения 
срок. По този по
вод високопос
тавени предста
вители на желе
зниците от две
те страни оби
колиха в сряда 
трасето на лини
ята и я пуснаха в 
редовно движе
ние.

г* 'VIЖ:шя малцинствените ни права са кра- членовете на съвета, а и самите разовани хора, които не се сра- 
чка напред за влизането й в Евро- родители трябва да настояват де- муват от потеклото си, които ще 
пейския съюз, а за малцинството - цата им да учат на майчин, бъл- могат да поемат на плещите си 
надежда и бъдеще. Избраните в гарски език. Това право ни дава и проблемите на малцинството.

Даниела Пейчева, йрейодава- 
тел йо информатика в основно-

малцинството и в никакъв случай Славчо Владимиров, пощенс- шо училище в Димитровград: 
на партиите и общините, защото ки работник и член на Национал- Без оглед на всички забележки

съвет: Поздравявам решение- около начина на избиране на еле- 
раната ни. Мисля, че ще помогнат то на държавата за сформиране кторите, смятам, че учредяването

на едно такова тяло е добро за

аГ I В !
Съвета членове без съмнение Законът за основното образова- 
трябва да бъдат представители на ние.$

българи живеят навсякъде в ст- ния

Г223 на държавата да спазва национал- на съвета, но понеже това е регу- 
ната ни идентичност и да ни вкл- лирано със Съюзен закон, опася- правата и свободите на малцин

ството ни. Ако Националниятючва в решаването на всички об- вам се дали всъщност той ще мо-
Поздравявайки успешното про- работите по трасето на линията са 

веждане на реконструкцията на проведени много добре, което ще 
тази отсечка, генералният дирек- допринесе за значително увели- 
тор на ЖТП Белград Слободан чаване на трафика по тази част на 
Росич заяви: линията, включително и през Бъл-

- Всички.ние сме слушали много гария. 
за международно сътрудничество. За работите от българската част 
Ето тази част от линията на Ко- на ж п линията г-н Антон Буров, 
ридор № 10 е пример за едно ус- зам.-генерален директор на на- 
пешно международно сътрудничес- ционалната компания "Железопът- 
тво. Тази линия има огромно зна- на инфраструктура” каза, че елек- 
чение не само за нас и за България, трификацията е стигнала до Драго- 
но и за всички други страни, гра- ман, а от есентта продължава към 
витиращи към Коридор № 10. границата. Коловозът е ремонти- 
Работите са завършени навреме и ран до границата и в момента се 
успешно въпреки, че става дума за слагат стъбовете за контактната 
гранична зона. Това всъщност мрежа. Влаковете ще карат бълга- 
представлява началото на реконс- реки електрически локомотиви до 
трукцията на линията от Ниш до Димитровград, както беше и досе- 
границата и сега предстои нейната га, а гарата в Димитровград си оста- 
електрификация, строителни рабо- ва съвместна, т.е. международна, 
ти на самата гара града и в тунелите 
към Ниш. Особено бих изтъкнал представители на фирмите прове- 
много доброто сътрудничество с ждащи работите, заместник-мини- 
колегите от българските железни- стърът по транспорта Бранислав 
ци, както и с локалната власт. В Бошкович, както и представители 
димитровградската гара ще бъде на локалната власт, 
поставена най-модерна сигнални- 
зация, каквато все още няма у нас .
От втори коловоз засега няма 
нужда, тъй като възможностите на ка, а стойността на досегашните ра

боти е 25 милиона и 900 хиляди ди-

съвет на българското малцинст- 
Като член на съвета оча- 80 успее да събуди самосъзнание-

ществени и политически въпро- же да осъществи целите и зада- 
си. Но това не може да се реали- чите си. 
зира без да се създадат икономи- квам, той да има голяма роля при т0 на това малцинство и то да 
чески условия, изградена инфра- решаването на въпроси, свързани разбере своята различност като 
структура, образовани кадри и те- с образованието, информиране- собствено богатство и предимст- 
хнически прогрес, по-специално в то, официалната употреба на ма- во> тогава това е правилното ре- 
Босилеград и Димитровград, йчиния език и културата. Ще на- шение- Но ако това се превърне 
Членовете на съвета трябва да са стоявам, всички въпроси да бъдат в борба за функции, за обогатя- 
основна връзка между общините решавани по демократичен начин ване на биографиите, тогава 
и държавните институции за ос- и да не се забравят интересите на целта на савета става безсмисле

на.ъществяването на право в мест- народа, 
ното самоуправление в посочени
те области.

Драган Голубов: Добре е, че сеСтоян Александров, безрабо
тен младеж от Босилеград: Надя- сформира един такъв орган. 

Милча Стоичков, строителен вам се, че Съветът ще донесе доб- Европа отдавна 
инжинер и председател на ОС на ро на българското малцинство в малцинствени органи. Мисля, че 
СПО в Босилеград: Поздравявам държавната общност на СЧГ. Националният съвет достойно ще 
сформирането на Националния Очаквам той да отстоява интере- защитава интересите на малцин

ството. За българското малцин
ство в Сърбия той ще е като адво
ката за частните лица. Частното

познава такива

съвет. Държавата винаги трябва сите на българите в СЧГ, да се 
да се стреми да защитава чове- старае да запази националната 
шките и малцинствените права, идентичност и да участва в реша- 
Това е единственият път за вкл- ването на проблемите, свързани с лиДе борави с фактите, но не поз- 
ючването й в европейските инте- образованието, културата, инфо- нава юридическата процедура, 
грационни процеси. Всички изб- рмирането и пр. Но за съжаление Българското малцинство знае ка
рани членове трябва да отстояват в съвета членуват и хора, на кои- кво МУ липсва, а Националният 
интересите на българското мал- то изобщо не им е познато каква е съвет трябва да знае как да пре- 
цинство, но аз съм на мнение че неговата цел и каква е всъщност върне желанията на малцинст-

На тържеството присъстваха

Да напомним, че ремонтът на жп 
линията се финансира от заема на 
Европейската инвестиционна бан-

вото в реалност.
Драголюб Пейчев, музикален Николайчо Манов: Поздравя- 

в Радио Цариброд: вам сформирането на Национал
ния съвет. Смятам, че този орган

някои от членовете няма да пра- тяхната задача, 
вят това в действителност. Като 
казвам това, имам предвид досе- редактор
гашната им обществено - полити- "Както каза експрезидентът на

България г-н Стоянов, това е ис- Ще Успее Да реализира на прак
тика желанията на малцинството

тази линия все още не са максимал
но използвани.”

Георги Нешев, изпълнителен 
директор на БДЖ ЕАД изтъкна, че

нари.
А.Т.

ческа дейност.
Детка Георгийева, просветен торическо събитие за нашето ма- 

инспектор: Сформирането на На- лципетво. За пръв път след 60 го- ни. Как тази институция ще зас- 
ционалния съвет дава възможно- дини ние имаме собствена инсти- тъпва интересите на малцинст- 
ст на българското малцинство да тиция, която да се занимава с на- в°то Д° голяма степен зависи и от 
осъществи правата си в областта шите права, институция, която самото малцинство, т.е. от него- 
на образованието, културата и ще закриля културата, традиция- вото желание да тачи своята кул- 
информирането. Надявам се, че та, езика и информирането. Само тура, език, традиция... Ако малци- 
членовете на съвета ще се ста- дано да не бъде както досега - нството не проявява такива жела-

ния тогава и Националния съвет 
няма да е много от полза.

На предстоящите 
Ботеви ^ни в 
Козлодуй______

издания; да се предприемат конк
ретни и скорошни стъпки за изда
ване на съвместно двуезично спи
сание; да се конкретизират още 
форми на студентски контакти и 
сътрудничество; които да се про
веждат най-малко веднъж годи
шно.

Всички конкретни 
договорени форми на 
по-нататъшната работа 
бяха включени в текста 
на работен протокол, 
който подписаха 
деканите проф. Драган_ 
Жунич и проф. Николай 
Даскалов.

Босилеградчани 

ще гостуват на 

босилеградчани
раят да бъдат спазвани правата на имахме на хартия всички права, а 
българското малцинство във вси- на практика почти не ги използ- 
чки области в съответствие с Ко- вахме. Разбира се, не съм доволен Анкетари: Б. Д., А.Т. и П.Л.Р.

Удължават 
делото на 
Милошевич 
с три месеца

МВР 
отхвърли 
изявленията 
на Чович

Членовете на 
Съвета на 
министрите 
без подаръци

Делегация на Босилеградска об
щина, начело с представители на 
Общинската скупщина, ще от
пътува за Козлодуй на 27 този ме
сец, където ще присъства на прог
рамата, посветена на Ботевите дни. 
С нея ще замине и първият танцов 
състав към Центъра за култура, 
който ще се представи пред босиле
градчани в този крайдунавски град.

Тази година се навършват 127 
години от гибелта на Христо Ботев 
(20 май, т.е. 1 юни 1876 г.) и подвига 
на неговата чета, пристигнала на 
Козлодуйския бряг, както и 103 го
дини от преселването на 105 семе
йства от Босилеградско в Козло- 
дуй.

Владимир Захариев, председа
тел на ОС в Босилеград, казва, че 
съществува реална 
Босилеградска и Козлодуйска об
щина да установят по-широко сът
рудничество, включително и да се 
побратимят.

През третия ден от посещение- 
показаха забеле- Прокурорите на Трибунала в 

Хага спечелиха още 100 дни, в
Сръбското МВР и Инфор

мационната агенция за сигур
ност (БИА) отхвърлиха изяв
лението на сръбския вицепре
миер Небойша Чович, че в за
държането на бившия президе
нт на Югославия Слободан 
Милошевич са участвали вода
чите на Земунския клан Душан 
Спасоевич и Милорад Луко- 
вич. Според двете ведомства в 
случая става дума за сериозна 
клевета, която може да бъде 
тълкувана като престъпление.

Членовете на Съвета на минист
рите на Сърбия и Черна гора не 
гат, при изпълнение на функциите си, 
да получават подаръци или по друг 
начин да се възползват от юридиче
ски лица в страната и чужбина, гласи 
една от разпоредбите на публикува
ния Закон за съвета на минситрите, 
предаде агенция ТАНЮГ. Член на 
Съвета на минситрите по време на 
мандата си не може да бъде съдия или 
друг служител в държавните органи и 
органите на местното самоуправле
ние.

то домакините 
жителностите на Ниш и околно- 

- Нишката крепост, Челе
мо-

които да докажат обвиненията 
си срещу бившия югославски 
президент Слободан Милоше
вич, предаде Би Би Си. Проку
рорите поискаха повече дни, за 
да докажат обвиненията си от
носно войната в Босна и Хър
ватин. Делото срещу Милоше
вич започна през февруари 2002 
г., но беше много пъти отлага
но, заради влошеното здравос- 

на бившия

стите
кула, Медиана, Нишка баня. Мла
дите хора изразиха изключител
ната си удовлетвореност от фак
та, че тези срещи са вече тради
ционни и оцениха високо усилия
та на преподавателите от двете 
страни подобни междусъседски 
контакти да се изпълнят с едно 
интелигентно по замисъл и про
фесионално организирано съдър-

възможност

ловно състояние 
югославски президент.жание.

Ценка Иванова В.Б.



"ЯГмайТЙИЗ

Заседание на ОС на ДСБЮ в Босилеградкоито са избрани да работят в 
интерес па гражданите или не?”.

Поздравлявайки решението 
тницата в Димитровград да остане 
да съществува, Зоран Петров , 
председател на ОО па ДС посочи 
факта, че
заслугите не са на 
общинското ръководство,

Пресконференция на ОО на ДС 
Димитровград_______________

в

Освободени от 

постове
ми-

Поздравяват 

малцинствения 

Национален съвет
Общинския съвет на ДСБЮ в Босилеград еРъководството на 

взело решение на проведеното на 16 този месец заседание Иван 
Николов и Радко Стоянчов да бъдат изключени от ръководството 
на Общинският съвет, се казва в съобщението, подписано от пред. 
седателя па ОС, Миле Ненов. За нови членове на ръководството на 
партията в Босилеград са избрани Живко Велинов и Ботьо Хри-

ма кър че и то е отправило дописка, 
а много повече на ДС и на по
койния премиер Зоран Джииджич, 
който беше подробно запознат с то
зи проблем, а също така и на 
шния премиер Зоран Живкович.

За положението с водоснабдява
на населението в общината

сега-
Общинската организация на Де- на общината в предварителен арест 

мократичната партия поздравлява е било само едно лице, за^което по- 
сформирането на Националния лицията все още мълчи. "Примери 
съвет на българското малцинство и на такова поведение, каквито 
се надява, че най-после ще осъзна- имахме възможност да следим през 
ем, че живеем в демократична дър- последните 15 години, доведоха на- 

всеко малцинство шата община до най-ниското ниво в

стов.
В съобщението се подчертава, че ОС на ДСБЮ е преразгледал и 

други актуални общински въпроси, свързани с обучението на 
майчин език, както и със сформирането на Националния съвет на 
българското малцинство в Сърбия и Черна гора. Още веднъж е 
подчертана необходимостта от следващата учебна година обуче
нието в основните училища да се провежда на майчин, български 
език.

пето
говори Славчо Алексов, член на 
ОО на ДС иначе жител на село 
Лукавица. Той изтъкна, че пробле
мите с водоснабдяването на Лука- 
вица са отпреди десетина години. 
Сега проблемът е разрешен вре-

жава, в която
чрез своите демократично избрани Сърбия и съсипаха всички морални

вод, а другата половина остава на 
селския - лукавашки водопровод. 
Нещо подобно е направено и в 
Белеш и в Желюша, но проблемът

ОС е преразгледал и проблема е помещението му, намиращо се 
в Центъра за култура. Взето е решение, да се поиска от Общинс
ката скупщина да им предостави друго помещение.

Тъй катошиформации по темата икултурен живот на държавата.
Това заяви говорителката на ОО този път изостават от полицията,

на ДС в Димитровград г-жа Пата- Общинският одбор на ДС ще
ша Басова на срещата с местните поиска официално от полицията в
журналисти. Говорейки за Електо- Димитровград да бъдат "активи- 1________ ________________
рското събрание, на което бе изб- рани” многобройните представки 0Щ5."й че местните общно-шшш, шза членове на НС, Съюзът ча лищ* Ът предишното общинско канализацията. Затова според у\ле-
граждани Цариброд, като управля- ръководство, които сегашната ме- ксов за това е необходимо да по
ващи в Димитровград, отказа да се стна власт напразно "развличаше” могнат републиката и донори. Но

листата "Възра- по съдилищата. Властта загуби за да стане това, трябва да имат,
която е и ДОС от делата, а разходите, разбира се, ще воля и способност и тези които са

бъдат платени от общинската на власт.
не го интересуват джоба на"™ кои™™™ хаилШаш^Гсо-шфа”„а23 съвет на Сръбската радикална вич извънредното положение е
проблемите на По тази тема членът на Общинс- април т.г. в Белград в организация партия в Димитровград органи- използвано за разплата с полети-
малцинството кия одбор на ДС Драган Голубов на правителството на Сърбия е про- знра пресконференция, на която ческите противници на действа-

4 между другото напомни, че ведена среща за водоснабдяването говориха Драган Павлович, пре- щата в момента републиканска
Иванов изтъкна, че пред НС на избирателното мото на Съюза на иа населението на Сърбия. На тази дседател на Окръжната органи- власт и с криминалните банди

малцинството сега се намират го- граждани беше "Димитровград да среща са присъствали той и Зоран Радикатната партия за които не са в добри отношения слеми и трудни проблеми, които той стане на собствени крака". Дали Петров, но не и представители на зация на гадикалната нарзия аа котено са в д Р .....
сам трудно може да разреши. За- тазн политическа групировка е местната власт, което според Ива- Пиротскн окръг, и Кирил Мла- нея. Какво става с финансира-
това той покани всички граждани имала предвид гражданите на Ди- нов означава, че те не са заинте- денов, председател на Димитров- щите ДОС Станко Суботич, Фи
на Димитровград да помогнат и митровград или сопствените си ресовани за тази тема. Този факт градските радикали. лип Цептер, МК "Комерец",
окажат съдействие на съвета. крака? - попита Голубов и отгово- Иванов обяснява с това, че сега- "Кърмило продукт...?", попит;

И на тази среща демократите ри, че става дума за второто. След шното общинско ръководство не лидерът на радикалите в окръга е
попитаха защо органите на МВР - като констатира, че зад всичко стои мисли много за гражданите и при » г
Отделът в Димитровград, не се оба- определена политика, Голубов това настоява да анулира всичко дооави, че органите на ред.

отправи следния въпрос към положително от ДОС, без оглед че

П.Л.Р.

на СРС

Ще акцентират върху 

икономикатаприсъедини 
ждане” към 
Димитровград и показа, че

към

След дълга пауза Общинският миера Джинждич. Според Павло-

трябва да прочетат книгите на 
д-р Воислав Шешел, в които пи
ше кой какви далавери е вършил 
и кой трябва да отговаря за това.

Според Драган Павлович в Сър
бия скоро ще се проведат избори нз 
всички нива.

Оценявайки актуалната иконо
мическа обстановка в Димитров
град и Пиротскн окръг като цяло, 
Павлович използва думата катаст
рофа”. "ДОС-овата власт твърди, 
че ще ни бъде по-добре, а ние. 
сръбските радикали, питаме: В кой 
век ще стане това?”

Кирил Младенов сподели, че 
СРС сега има в Димитровградска 
община около 850 членове и на сле
дващите местни избори радикалите 
ще се стремят да спечелят поне ед
на трета от общия брой отборни- 
чески места в местния парламент, 

дала иск до Върховния съд на Според него димитровградските ра- 
Сърбия за установяване легитим- дикали ще акцентират в бъдещата 
ността на решението в Сърбия да общинска власт предимно на ико- 
бъде въведено извънредно поло- номическите въпроси, 
жение след убийството на пре-

дят по повод стопанската и други 
видове престъпност на територия- димитровградчани: Знаете ли, че това е на вреда на гражданите, 
та на общината. Тази акцията в дър- освен правото да избирате, имате 
жата продължава, а на територията правото и да контролирате тези, А.Т.

ГСС в Димитровград пита местната власт

Защо ви нямя в Националния съвет?
Тъй като всички досегашни опити на опозиционите На Електорското събрание взеха участие и предста- 

партии в Димитровград за диалог с общинската власт вители на общинската власт. Но членовете на Съюза 
не дават никакви резултати, общинската организация на граждани "Цариброд” участваха само като изби- 
на Гражданския съюз на Сърбия ще се опита да ратели, гласувайки за "чужди” предложения. Питаме: 
установи контакт с тях посредством медиите. В опита защо, уважаеми господа, нямахте собствени канди- 
си за осъществяване на диалог с властта ГСС ще й дати за членове на Нациналния съвет? Дали това 
задава въпроси на актуалната власт за поведението й и представлява бойкот на държавните институции, лип- 
за начина на управление. Всички въпроси ще бъдат са на национална идентичност във вашата полити- 
предоставени на ръководните кадри от общинското ческа структура, нежелание да бъдат решени проб- 
управление, а същевременно и в медиите. В ОО на лемите на българското малцинство или пък вие про- 
ГСС Димитровград се надяват, че общинската власт сто нямате отношение към тези неща? 
ще приеме предизвикателството и по този начин ще 
покаже пред гражданите висока степен на политичес- причина за вашето безотговорно поведение, умолява- 
ка култута и готовност за диалог за доброто на нашия 
град.

Д. Павлович

Павлович каза, че СРС е по-
Уважаеми господа, в случай , че нямате сериозна

ме ви сериозно да обмислите за оставките си заради 
доброто иа нашия град.”

Първият въпрос е свързан с неотдавна сформи
рания Национален съвет на българското малцинство. ОО на ГСС Димитровград Б.Д-

Писма на читателите леградчанин в Македония за несъществуващ (в. "Брат
ство”, бр. 1934), и затова не мога да бъда категоричен, но 
предлагам на автора на писмото следното: Нека да каже от 
кой царибродски род е и кои царибродчани могат да 
потвърдят, че подобно лице съществува. В противен случай 
е ясно, че щедрият на похвали и обиди нашенец от 

е предложил радакторът на изданието на КИЦ в Боси- ВаляД°лиД> всъщност е роден в с. Ресен, Босилеградско. Аз 
Нешо Денков, който би трябвало да е роден в Цариброд, да леград. Мисля, че тя е показателна както за култура и СЪШ° съм имал резерви към отделни публикации във вашия 
е живял в България, а днес да живее във Валядолид, Ис- възпитание, така и за добросъвестност и морал ™ вестник, но писмото, публикувано в "Бюлетина” (както и 
пания. В това писание незнайният господин, изглежда Тъй като поддържам контакти с мнозина царибродчани много от статиите в него) прилича повече на част от въл- 
никога нестъпвал в Босилеград, дава пълна подкрепа на в България, си направих труда да се разпитам доста под- шебното огледало, създадено от самия Николов, за да то 
списващите "Бюлетина”, в тяхната борба, която, както е робно познава ли някой лице, отговарящо на описанието на хвали 11 Да МУ повтаря непрестанно, че дори и да 
известно, включва и наскоро избухналия конфликт с техни Н. Денков. Усилията ми бяха напразни. По същия начин за- еДииственият българин в Сърбия, то поне е най-умният И 
предишни съдейници, невъздържаните критики към нема- вършиха и опитите ми в самия Цариброд, както и в Пирот и най-р°ДОлгабивият. А ако липсва потвърждение от страна 
лко босилеградчани, ангажирани обществено, и т.н. Освен Ниш, където също живеят царибродчани, свързани с фа- на обЩес™еното мнение, какво му пречи да си го измисли, 
ентусиазираните хвалби към "Бюлетина” в писмото е по- милия Денкови. Никой не познаваше, не беше и чувал за ^ри това’ с моДеРния в днешно време испанско-нашенски

Измисленият Нешо Денков!?
В последния брой 31 на "Бюлетина” на КИЦ "Цариб- нието ви върху мистификацията "Нешо Денков”, която 

род - клон Босилеград, е публикувано писмо от някой си ни

не е

местена и лаконична оценка за вашия вестник, който е такъв господин. Разбира се, има хора, които носят подобно ПРИВКУС- 
....... име (Неша, Нешо, или Ненад Денков), но те никога не са ^наречен парцал . име (Неша, Нешо, или Ненад Денков), но те никога не са

Като си запазвам правото при друг повод да коментирам били в Испания, не са и виждали творенията на И Николов 
по-цялостно интелектуалните напъни на главния редактор камо ли да пишат "читателски” писма, 
на "Бюлетина” Иван Николов и повече от съмнителната Не притежавам чудодейните способности на людете 
полза от тях за българите в Сърбия, ще ви обърна внима- около "Бюлетина”, които преди време обявиха един боси-

С уважение
Слободан Цветков - ЦариброД- 

— "Строшена чешмаПЛ.
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Ще бъде ли открит отново Прокуратурата в Сурдулица заведе углавни 
дела за нелегално оформяне на строителни 
парцели на Власина

някогашният рудник за каменни 
въглища ” Ерма” ?

Чужденци искат Търси се отговорност от 

бивши ръководители
антрацита от
Ракита?
Добре информирани ракитчани твърдят, че 

вече е изготвен проект за експлоатация на 
минното богатство в тяхното село, който 
потвърждава икономическата оправданост 
това начинание

Общинската прокуратура само от градоустройствена глед- 
Сурдулица заведе углавно дело на точка, но и в екологичен план. 
срещу Мирослав Стоилкович, би- Тъй като на тази туристическа 
вш председател на ОС, Горан Ву- красавица няма канализационна 
кашинович, бивш директор на мрежа, отпадъчните води от 
Дирекцията за строителни пло- вилите замърсяват езерото и во- 
щи, и Драгослав Костич и Доб- дите около него. 
ровое Тасич, геодезисти в посо
чената Дирекция. Всичките те са ствувал градоустройствен план, 
заподозрени в злоупотреба със хората, които са получавали по 
служебното положение.

Един известен писател бе казал, че човек, който
сериозно се готви да направи нещо, никога не раз- От някогашната мина са останали само няколко входа, 
крива плановете си докрай. Един от входовете е почти в самото село, на няколко

Така се държат днес и ръководителите на МО крачки от околните къщи 
Ракита в Звонския край, когато ги попитат доколко 
са достоверни информациите, че мината 
село пак ще бъде откоитату а. тентни ракитчани, а след това отсичат категорично:

има изгледи, има... - отвръщат те и загадъчно ”3асега толкова1” 
добавят:

60 на сто от предварителните подготовки вече са 
извършени, казват ни добре информирани и компе-

Понеже за Власина не е съще-
в тяхното

този начин строителни площи, 
В обвинителния акт се подчер- след това не са могли да получат 

тава, че бившият председател и разрешителни за строеж. Затова 
директор са заподозрени в злоу- много вили на Власина са изгра- 
потреба със служебния пост за дени без разрешителни, 
периода от 1998 до май 2000 го
дина. Според обвинителния акт, дулица преди няколко години взе 
по техно нареждане са били офо- решение, с което забрани изг- 
рмяни строителни парцели на раждането на обекти на Власина. 
Власина, въпреки че не е съще- Преди месец и половина тя прие

Да се надяваме, че след няколко десетилетия от- 
заинтересованите инвеститори ново ще бъде открита мината, която някога бе сто- 

от чужбина е засега да не се вдига много шум около 
тази тема.

- Желанието на
жер на развитието на целия Звонски край. От 
всички села в този район именно Ракита се ”държи” 

аз рахме, значи, че към откриването на мината най-много. Казват, че това се дължи предимно на 
проявяват интерес субекти извън границата на надеждата на ракитчани, че един ден мината пак ще 
страната ни. Във връзка с темата узнахме и след- се открие.
ните информации: в компетентни институти в Бел- - Когато другите нямаха нищо, или пък когато 
град са извършени анализи, които показват, че за- имаха малко, този край имаше гигант! - каза вед- 
лежите от каменни въглища (антрацит) са огромни, нъж известният нашенец от Звонския край Йордан 
така че съществува икономическо основание ми- Миланов, наблагайки на мината в с. Ракита, бла- 
ната пак да бъде открита; вече е изготвен проект, годарение на която това село имаше ток преди Ди- 
който ще влезе в сила, доколкото бъде решено митровград, Пирот..., имаше влакче, кино..., имаше 
мината да се открие...

Общинската скупщина в Сур-

ствувал териториален и градоуст- и решение за легализирането на 
ройствен план за Власина, следо- нелегално изградените обекти, 
вателно не е било определено включително и тези на Власина. 
къде и какви обекти ще се строят. Колко точно вили нелегално са 
Според прокуратурата, "вината” построени на Власина все още не 
на Костич и Тасич била в това, че е известно, но според неофициал- 
изнамирали места и заедно със ни информации тази бройка въз- 
служители на Геодезичната слу- лиза на около 300. Не е известно 
жба произволно формирали стро- дали всичките те ще бъдат лега- 
ителни парцели. След това същи- лизирани или пък ще се наложи 
те били давани на видни хора от някои да бъдат съборени. 
Сурдулица, Владичин хан, Враня,
Власотинци, Лесковаци други ме- ставен на Общинския съд в Су
ета, които строили вили и други рдулица, където скоро ще бъде

насрочено съдебно дело.

многократно повече жители, отколкото са сега...
Б.Д.

Нашенци в чужбина: Владимир Савов, инженер-строител

Възобновител на Санкт Петербург
Обвинителният акт е предо-

Тази година в Санкт Петербу
рг ще честват 300 години от не
говото основаване. През 1703 го
дина цар Петър I е поставил осно
вите на този хубав исторически 
град. Тези дни ще започнат голе
мите празници в града, известен 
със Зимния дворец, с музея Ер- 
митаж и още много забележител
ни исторически обекти. Перио
дът от 300 години е оказал своето 
въздействие върху тези обекти, 
затова са предприети големи ак
ции за възобновяване на тези ис
торически паметници. На тези 
обекти работи със своята строи
телна фирма и нашенецът Влади
мир Савов.

Кой е Владимир Савов?
Роден е в Цариброд на 22. 10. 

1939 година в семейството на Па
вел и Станика. Основно и гимна
зиално образование завършва 
Цариброд, а строителен факул
тет в Белград, където започва 
своята строителна дейност. Пър
воначално работи 20 години в ст
роителното предприятие ”РАД” 
Белград. След това работи в 
белградски "ГЕНЕКС” 9 години. 
Бил е ръководител на строежи и 
заместник-директор на "ГЕНЕКС .

Работил е на "западната вра
та” на Белград (ГЕНЕКСОВИ 
КУЛИ), на първия "Макдоналдс” 

СФРЮ, изграждал е обекти на 
Копаоник и др. Работил е на 
обекти на "ШКОДА” и "ТАТРА 
в Чехословакия, изграждал е 
военна болница в Ирак. След 
като формира честна строителна 
фирма, той се явява на конкурс за 
възобновяването 
ПЕТЕРБУРГ, бива приет и сега 
привършва приетите обекти.

Савов е сътрудник на сп. ”Из- 
градня” в Белград, един 
рите на книгата "Съвременни бе-

V"

Г Г**--;

и* обекти.
Прокуратурата смята, че вси

чки те са навредили на Власина не
В.Б

Сурдулишката "Мачкатица“ започна да 
произвежда нови електромери_______

Умни апаратиЧ V 1>

/4*V *
*С новите електромери ще се сложи край на разхищението и 
на кражбите на тока

Фабриката "Мачкатица АД” в Сурдулица неотдавна започна да прои
звежда съвременни електромери, които дават възможност^ 
разходването на електрическата енергия да се следи дистанционно”.

"Мачкатица” е първата фабрика в страната, която произвежда "умни” 
електромери. Специалистите във фабриката казват, че тези апарати не 
само че са последна дума на техниката, но ще са от голяма полза за 
електростопанството. Те поясняват, че ако то приеме да включи в 
системата си тези електромери, занапред ще има повече предимства. 
Основното е, че няма да има прахосване на тока, както, при сегашните 
апарати и няма да може да се крадне чрез различни "изобретения 
електромерите, както често се случва сега.

Освен пестенето на ток, от което конкретна полза ще има ЕПС, полза 
ще имат и потребителите. Те винаги ще могат да контролират пот
реблението- изразходването на тока. В.Б.

конструкции”. Участвал е Зеландия, и Марияна - пиянистка, 
симпозиуми (Нови Сад, която живее и работи в САЩ.

Тези дни, когато светът види 
обновения САНКТ ПЕТЕРБУРГ

из-тонни
на много 
Любляна, Аранджеловац). Ръко
водител е на панелни сеизмогра- 
фски строежи в Скопие, съвмест- и неговата слава отново се раз- 

Строителния факултет в иесе из целия свят, принос за това 
Белград и Университета БЕРК- ще има и нашият инженер Влади- 
ЛИ в Сан Франциско. мир Савов от Цариброд.

Има две дъщери: Татяна, юри
ст, която живее и работи в Нова

но със
в

в

Богдан Николов

в

Бабушница

Ще бъдат асфалтирани 

няколко улици
в

На последната си сесия ОС в Бабушница прие програма за уреждане на 
Бабушница, за градоустройственото 

на обектите и пътищата наградските строителни площи в 
планиране, за ремонт и поддържане 
територията на общината за тази година. Програмата беше предложена

Гу„°аХ—1
дадаТпредимствоС нТ асфалтиратето6надници'в*Баб^ш1гацГще^^дат
асфалтирани следните улици: Бошко Богданович , 9 май , 22 диви _ 
зия , ”Нада Стоянович , ”4 юли” и част от улицата Драгойло Дудич

(ВЛСред°ства щГосигуря? Дирекцията, жителите на посочените улици, 
местната общност и организацията ЦХФ. ь*д-

САНКТна

от авто-
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” Услуга” - Босилеградв Звонска баняОт декември 2002 г. уличните лампи 
не светят ____________ ___________ Уреждат зеления пазар

Заетите в комуналното пред- От Трайков узнахме, че от 15 
понятие "Услуга” в Босилеград, април са в сила нови цени за едно- 
прияти у диевеи наем иа сергии и пазарни
вече двадесетина дни уре д места. За еднодневно ползване ва

сергия, или за продажба от лени 
коли, търговците са длъжни да 
заплатят по 250 динара, а докол-

Звонци спечели спора 

срещу ЕПС
- Нима никакъв проблем - Преди 7-8 години Звонска баня е събрала оп- 

във връзка с плащането па ределепи средство за виждане па уличмо осветление
___________________ I уличното осветление в Звон- и ги е предоставила на ЕПе^рябвало е да се доплатя^
Новица Николов: "Ще ска баня. Скоро ще имаме сре- още малко пари, за да сс реализира Д ’м

дства и дългът ще бъде изп- средства, за жалост, тогава не са сгьбраШпМе*Ю1В 
латен, заяви тези дни пред па- ремеппо парите са девалвирали “ би
шия вестник Новица Николов, преценили, че кз,м днешна дата тяхната сзойнос

председател на МО Звонци, в рамките иа която е и бил» към^О:™йТЛ окончателно, добави Ни-
СеЛДъл6™т възлизГТ,а около 50 хиляди динара. Се- колов, защото ЕПС има право да, 
лнщето, в което живеят 7 семейства и в което се па- го направи, ще видим. № * “У '™ " “ “у'
мира и известният хотел ”Мир”, няма улично освет- сума, или някоя друга™ о>^е^им.ВьВ 
ление от декември миналата година. чай от сумата ще бъдат

Според Николов, МО Звонци неотдавна е спече- ще трябва да платим У? 
лнла съдебния спор срещу ЕПС. Съдът решнл, че това С получените от ЕПС пари МО Звонци ще
поешюиятпе трябва да плати на МО около 250 хиляди възможност да плати сметката за уличното 
динара. Николов ни обясни накратко същността на ление в Звонска баня. ИеД0пустимо е с^,'ав|‘‘®Р“®™1 ^ 
спора* туристическия сезон гостите в курорта да се препъва 1

р ' по мрачните улици. Б- Д*

ления пазар в града.
- Ремонтирани са и боядисани 

оградата и сергиите, поставена е 
метална входна врата, а тези дни кото продажбата се върши от ка-

» — =1»™ » - »-
шми, каза Предраг I раиков, ди взимаие под едногодишен наем 
ректор иа "Услуга”, като добави, на ссргии „ места, а началната це- 
че щс ремонтират и съществува- на за всяка сергия, или опреде- 
щите два клозета. леио място за продажба ще бъде

Същевременно той пояснява, 1000 динара, 
че за комуналното уреждане 
пазара предприятието ще израз- зара и регулирането на условията за 
ходва около 100.000 динара.

платим сметката, 
няма проблем"

на Очаква се с уреждането на па-

лродажба да бъде спряна уличната 
Понеже на пазара съществуват търговия, подчерта директорът на 

малко сергии - само десет, опреде- комуналното. Дали и -----
_ н места за камиони и леки прилагат новите распоредби ще 

коли, от които ще се върши про- контролира общинската комунална 
дажба на плодове, зеленчуци и инспекция. П.Л.Р.
занаятчийски изделия.

как семалко сергии 
лени саима

освет-

Димитровград"Натура 
бал кан и ка 
" издава 
бюлетин

Семинар по 

пчеларство
ЕПС не подобрява отношението си към консуматорите на 
електроенергия ______ _________ ____

Пеш инкасатор и моторизирани лентяи Местното природолюбителско дру- 
”Натура балканика” организиражество

миналия уикенд в Димитровград семинар 
на който говориха

Природолюбител 
дружество "Натура 
балканика”в 
Димитровград започна да 
публикува свой бюлетин. 
Миналия месец излезе 
първият брой, в който 
читатели могат да 
прочетат информации за 
дейностите на 
дружеството, за 
органичното 
селскостопанско

ското
по пчеларство, 
членове на канцеларията на немската 
организация ГТЗ от Скопие д-р Ирена 
Джимревска, асистент във Факултета по 
ветеринарна медицина в Скопие, и Ацо 
Узунов, агроном и генерален секретар 
на македонския Съюз на пчеларите.

Пчеларите от Димитровградско има
ха възможност да научат нещо повече за 
видовете пчели, болестите, от които те 
са застрашени, за пчелните кошери и т.н.

* Дядо Васа Милев от с. Звонци преди десетилетия е обикалял 7 села пеш, за да отчете 
електромерите и да наплати тока от потребителите.

Някои неща не се променят ле- по-нататък продължава неприятно изразходва за месеца, който е прад 
сно - навиците например. Според да изненадва потребителите. Тък- нас. 
една българска поговорка, навикът мо се научи да ни изпраща сметки за Обикаляйки тези дни селата в 
е една мъка, а отвикването от него месеца, който е зад нас, а сега Звонския край, научихме, че преди

десетилетия в този край само един 
човек, Васа Милев от с. Звонци (ка-

още една. трябва да се отвикне от старата си
Електроразпределителното практика да преценява предварите-

предприятие на Сърбия (ЕПС) и лно кой потребител колкова ток ще зват, че е още жив, но е с разкла-
к г г __________  тено здраве) е обикалял 7 села

(Звонци, Пресека, Трънки Одоро- 
вци, Куса врана...) пеш по два пъти 
месечно. Първия път, за да гледа 
електромерите на потребителите, а 
втория - да наплаща сметките.

Седем села, пеш! А преди десе
тилетия в тези села е имало мно
гократно повече потребители, от 
които е трябвало да се наплати 
тока.

производство, за 
автохтонната порода свине 
"Мангулица”

... Бюлетинът е 
безплатен.

От "Натура балканика” оповестиха, 
че към края на юни т.г. ще бъде орга
низиран още един семинар за пчеларите.

"ТГсГ 3? ТзУГооГ“3 38тина ка“а|Ъ»ц«ена «г
М1П0У ДЬЬКЗ-А -Ратвпсслорзд

ч.уолоье ай. з
01Н1ТКОУ6КАР__________________________

ША-И^лпачка потроша |е утвр^а иа основу оствзрено ясггрошкд у и-ф 200^На 
м екстамом ОД 1 ■ )ула2002. годкнц. Ж . , .

пшЦаНл ГЛТА1 «Т

Б.Д.Б. Д.

Църнощица - Босилеград

Ще се възстанови 

манастира ” Св. апостоли 

Петър и Павел”
Направо казано, днес хората от 

ЕПС не искат да вършат работата 
си както трябва. Но не е ли крайно 
време някой да ги накара да си я 
вършат прилежно като дядо Васа 
Милев? Още повече, че за ра 
от него те са моторизирани!

Сг1 3; упляту:

злика

По инициатива на свещеника за възстановяване на най-стария 
отец Йоан неотдавна започна акция манастир в Босилеградски край,
_______________________________ който се намира наблизо до събо-

рището на планина Църноок.
Отец Йоан казва, че на мястото 

на сегашните развалини още преди 
турското робство имало голям 
манастир. Според някои предания 
манастирът бил разрушен от 
турците. На това място местното 

19 век

Б.Д.

Тази година димитровградският СП няма да получи 
нито динар от общинската хазна__________________ Делегация на 

пенсинерска 
организация от 
българския град Годеч 
днес пристигна на 
еднодневно посещение в 
Димитровград. Гостите 
от България ще посетят 
старческия дом, 
детската градина, 
манастира "Свети Йоан 
Богослов"... 
Димитровградската и 
годечката пенсионерска 
организация си 
сътрудничат от дълги 
години.
Димитровградчани вече 
бяха в Годеч, а сега са в 
ролята на домакини.

И без бюджетни пари - 

разнообразна дейност
население построило през 
черква, чийто развалини същест
вуват и днес.

"Жителите на Църноок, На- 
зърица, Доганица и Ярешник, се
лата в подножието на Църноок, 
най-високата планина в 
край, възприеха инициативата там 
да се построи черква със съот
ветните черковни сгради. Инициа
тивата е вече раздвижена и сред 

от споменатите се-

* Председателят на организацията Павле Тодоров оповестява изготвяне 
на социална карта на членовете на организацията. нашия

Тази членове на организацията в "Ду- рът на пенсионерите в Димитров- 
година нав”, така че и сега получаваме град.
Съюзът определени средства от тази ор

на пенсионерите в Димитровград ганизация. Освен това сформи- ме> че СП възнамерява да изработи
социална карта на членовете си, за 
да се знае на кои пенсионери е 
най-необходима помощ.

- Понеже изготвянето на социа- 
Тодоров обясни, че средствата лната карта не е лесна задача, ще

Павле Тодоров

От разговора ни с него научих-
преселниците
ла”, подчертава свещеникът.

Онези, които желаят Д 
помогнат с парични дарения, мога 
да направят това на следните смет-

няма да получи нито един динар рахме Фонд за взаимна помощ, за 
от общинския бюджет. Отправи- който всеки член на СП отделя по 
хме въпрос към Павле Тодоров, 5 динара месечно.
председател на организацията,
как ще се отрази този факт върху от посочения фонд се дават на помолим органите на местното

самоуправление да ни предоставят 
социалната карта на населението в 
Димитровградско, която те на
правиха преди известно време, каза Босилеград, през септември - също 

случай не по-малко в сравнение с динара. Павле Тодоров. двудневна ексурзия по маршрут
предишните години. Стараем се - Изчислихме, че годишно във През тази година СП възнаме- Зайчар-Гамзиградска баня-Него- 
да обезпечим средства предимно Фонда могат да се съберат 80 Рява Да организира 3 екскурзии за тин-Кладово-Лепенски вир, а през

членовете си. През юни е планира- октомври еднодневна екскурзия до
Звонска баня.

ки.
за чуждестранни валуши 

Ацц.но.9838 012 еур. Нова банка 
(Турист банка АД БеограД 
Формелу). Суифт: ТУББ Ю БГ • ^ 

за домашна валута: - АЦЦ- н 
542700-106787 МБ Ниш. Занк° 
Станойков, улица Рисовица 
17.540 Босилеград, Сърбия.

дейността на СП.
- Тази година ще отчетем мно- безлихвен заем. Най-високата су- 

жество дейности, във всеки ма, която може да се тегли, е 3000

членовете на организацита като

чрез редовното плащане на член- хиляди динара - подчерта лиде- 
ския внос. Застраховахме всички на двудневна екскурзия по маршру

та Бабушница-Църна трава— П.Л-Р-
Б. Д. |
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Пет хиляди творби от шест държави
В прекрасното село Люберад- Черна гора, Босна и Херцегови- Министеос^вото ня 

жа, разположено на около 8 ки- на, Унгария, Румъния, Гърция и Р ° Н3
лометра от Бабушница, през сре- Швеция, 
дата на миналата седмица се про-

просветата и спорта на Р.
Сърбия, на финалната част 
на фестивала присъства

ми, децата писаха и рисуваха и по Бисерка Светозаревич. 
две зададени теми - ”Аз имам ПРогРамата откри 

макин на фестивала беше любе- правото на...” и ”Учениците-пе- начаЛНИКЪТ на Пиротски 
раджското основно училище шеходци”. окръг Драган
"Светозар Маркович”, в което се В първия ден на фестивала в Милосавлевич. Участие в 
учат 70-тина ученици. Фестива- училището се проведоха спорт- програмата, КОЯТО
лът се съвпадна и с честването на ни-състезания, в които участие изпълняваха деца ОТ _ _ . „ „
135-та годишнина от съществува- взеха деца от Бабушнишко - бя- Любераджа, Бабушница и чели Санела Виман от Суботица, от това как той протече. Той

___7 у п___ Г „„„ 4 втората грабна Стефан Николич изрази надежда, че проявата
гане с кокили, с чували, с лъжица, Пирот, взе и детският поет от ^иш ? третатаФГорана Ада. тв!;рде скоро ще бъде вк^юче„а

ликуван по интеонет и в мнпягегт ятоеяице. роведен е и тур- ИШ Русомир Арсич, мова от Долово. Според преценка в официалния календар на учени-
ликуван по интернет и в множест- нир по футбол на малки врата, които декламираше свои на жури“ в катеГОрията изобра- ческите съревнования на межуна-

На конкурса ПО случай вГзабаваГлТер^ущивечер40’ СТИХОТВОреНИЯ' зителни творби за ученици от родно ниво, и сподели, че в бюд-
гЬогтивопа »па..ото„ тт н ур л вс 1ср. горните класове най-добра твор- жетанаОСвБабушницаследва-

опгй л к рез втория ден на фестивала първата награда по литература ба, беше изпратила Милица Го- щата година предварително би
Лужница 2003 Г. бяха бе изпълнена културно-забавна спечели Стефан Михайлович от йкович от Смедеревска паланка, трябвало да се подсигурят средс-
пристигнали ОКОЛО 5000 програма за гостите от страната, Ниш, втората Бранко Джордже- втората беше присъдена на тва за фестивала,
творби, автори на КОИТО които бяха дошли в Любераджа. вич от Пирот, а третата - Невена Милица Тодорович от Власеница, Покровител на тазгодишния 
са НЯКОЛКО ХИЛЯДИ деца. Освен деца, родители и препода- Станисавлевич от Търстеник. а третата - на Никола Миркович фестивал беше ОС в Бабушница,
За 4 ГОДИНИ, КОЛКОТО ватели от Бабушнишко, бяха при- Сред учениците от пети до осми 0тНиш. като отпусна 27 хиляди динара,
фестивалът се стигнали и гости от Пирот, Ниш, клас първото място спечелиха Журито, в чийто състав бяха Подпомогнаха го Министерство-
провежда, творби са Алексинац, Прокупие, Майдан- Дарко Миленкович от Ниш и Ма- просветни, културни и обществе- то на просветата и спорта на Р
изпращали КЪМ 20 пек’ Суботица, Смедеревска па- рко Славкович отВърнячка баня, ни работници от Бабушница и Сърбия, СЗР ”Калуджерица”,

ланка, Суботица, Смедерево... второто Йелена Минич от Ниш, присъди и няколко специал- конфекцията "Лисца”, НИУ
Пристигнали бяха и ученици, ро- Свърлиг и Йована Иванович от ни награди. "Братство”, Радио Ниш, списани-
дители и преподаватели от гръц- Петровац на Млава, а третото — Председател на Организацио- ята "Невен” и "Просветен прег-
ката община Ставрос. Милица Савич от Парачин и Ваня нния комитет на фестивала Дра- лед” и други.

Присъдени бяха и награди. В Милкович от Майданпек. Сред ган Чирич пред нашия вестник за-
категорията за ученици от начал- ученици от началния курс първа- яви> че е изключително доволен
ния курс на основните училища та награда по изобразително спе-

Освен че имаха възможност да 
веде четвъртият международен пишат и рисуват по свободни те- 
детски фестивал под название 
"Децата на Лужница 2003 г". До-

Част от културно-забавната програма в Любераджа

нето на училището.
Въз основа на конкурса, пуб-

хиляди деца.

во родни печатни и електронни 
медии, в училището пристигнаха 
литературни и изобразителни 
творби на ученици от Сърбия и

Б. Димитров

Анкета Утре димитровградската гимназия ще 
чества своя празник__________________Накъде след средното училище? Работна среща и програмаНа 10 май 48 абитуренти завършиха средното си образование в босилеградската гимназия.
По повод 24 май, празника на славянската писменост и 
култура и на Свети Кирил и Методий, в гимназията в 
Димитровград утре ще се проведе работна среща на 
която ще бъде дадено ново име на гимназията. Очаква се 
след това учениците да изнесат програма в Центъра за 
култура, посветена на славянските просветители Кирил и 
Методий.
На тържеството са поканени просветните министри на 
Сърбия и България Гашо Кнежевич и Владимир Атанасов.

А.Т.

1

Щ

Ирена Вучкович Иван Андонов В Основното училище "Георги Димитров" в 
Босилеград_____________________________

Даниела Георгиева
Аца Божилов Горан Костадинов

къощепра.ятсдедс^о |» Ш
образование и получихме ВЯЬц моето семейство досега не
следните отговори: ШиГТ " /«ъ! е бил лекар. Сериозно се
Аца ьожияоо - ^ела . ЕшШ подготвям за приемния то между просветните мииистер- босилеградските учители.
МИ е тшполо-матсматтГч изпи™ се надявам, от тази ства 11а Сърбия ц България от 17 "Темите, които обработвахме,
еския факултет в Ниш. Оби- сссн да ^ъда СГУАС,ГГ по до 22 този месец в босилеградс- бяха свързани с проблемите на
чам тази професия, понеже медицина. Тпнчгйа - По- кото осповпо училище се проведе методиката на преподаване в на-
от малък другарувам с „^^аша ми с медиции- семинар за преподавателите по чалните класове, както и вариан-
компютри. Приемниот из- Горан Вас0в Тлексан^аГончев^ ска сестра, още от малка български език и за началните ти на преподаването на (Зългар-
пит няма да е лесен, но ще най-много обичам меди- учители. Лектори на семинара бя- ски език от 5 до 8 клас , заяви
т.-^лтат' Акой?" И11|ща миЪ даде възможност да цината и възнамерявам да следвам в полувисше Ха от Департамента за Информа- Розалина Бъневска. Преподава- 

целта сшИнформатиката е науката на медицинно училище в България. От всички спе- ции и квалификации на учители телите от София присъстваха на 
бъдещето която предлага големи възможности. циалности особено ми харесва този, на рентген- към Софийския университет - часове по български език в гнм- 
ШанАндонов - Планирам да се запиша в сто- лаборанти. „ от_ Розалина Бъневска, преподава- назиалните и прогимназиалните
матодогическия факултет в Пловдив. Любовта МниелаГеоргиева ' Въ"1^<и най.^ого обичам тел по методика на обучението по класове.кактоиначасовепораз- 
към тази професия дойде ^ баща МИ,= вече литература и български език, лични предмети в началния курс.
™идесетина години е зъ^де^р в Бо^деград. 011(С от малка мс,1тал да стана учи- Станка Вълкова, преподавател Участниците в семинара посетиха
логия вРП^пди1 Всче^-почнах да се подготвям за телка, понеже и дядо ми е бил учител. Щс се п0 мет0дИка на обучението в най-старата черква в Босилеград- 
поиемния изпит и се надявам, че ще успея да се опитам да се запиша в Природно-математичсс- началнихе уЧилища и Мария По- ски край в село Извор, 
запиша кия ФакУлтст “ Ниш- пова, преподавател по методика В помещенията на ’ Матицата
Ирена Вучкович - Понеже от всички предмети Горан Васев - Жемшието ми^е на обучението по музика. на българите в Сърбия”, г-жа
най-много обичам английски и руски «ик, на- ^увиеше гур^ о у и. има само в Инициатива за организиране Бъневска е оказвала помощ на
дявам се, че ще успея да ““ц™ “ А ,1С Белград и въпреки че ме очаква голяма конку- на семинара поде "Матицата на кандидат-студентите, които въз- 
конку^еншстпГв Белгр^д^щс^ъде много силна, но ренция, надявам се да успея. Избрах турист^ бъЛгарите в Сърбия” и той намеряват да следват в България. 

Р * V > ческото училище, понеже обичам да пътувам, да ВСЪщПостпредставявапродълже-
и да осъществявам ние на семинара> който миналото П.Л.Р.

Семинар за учителиПопитахме някои от тях ка-

В рамките на сътрудничество- лято бе организиран в София за



Жмаи"2Шз

Емануил Попдимитров■ 

поет, драматург, дипломат™
(От 1 стр.) Брак Брак

и да отговоря на Индийска мелодия Индийска мелодика

Оживление в босилиградския Център за 
култура________ _______ _________________

Подготовки за 

участие на фестивали 

в България
третия въпрос - за да 
почетем неговото име 
и творчеството му тук 
в дните, когато се на-

Слънце Сурия блести Сунце Суриуа блоешти 
ти си аз и аз съм ти! ти си уа и уа сам Ти.
Ти си песен, аз съм слово, Ти си песма, уа сам слово, 

вършват бо години от земя СЪМ} ти. небе, у а сам земма, иебо - ти,
смъртта му има ■< дип- и ще бъда аз отново и биНу уа поново
домати гески оттенък, което вече бе. што ве% уедном беше ти.

Превод: Ана Джурич

■гъра за култура в Босилеград те на ^мануил Попдимитров, 
зи дни усилено се подготвя за уча- центьра за култура в 
стието на фестивали и концерти в Босилеград ще организира 
края на този и началото на след- довечера в Голямата зала 
ващия месец в България, културно-художествена

По покана на Община Козло-
дуй фолклорният ансамбъл ще гимназията ще декламират 
изнесе на 27 и 28 май концерти от СТИХОтворения на известния 
народни песни и танци за пресел- поет, публицист и 
циците от нашата община в този общественик, а танцовият 

Любен Глигоров, ор- състав към Центьра ще се 
представи с китка народни 
хора и танци.

ткато се има предвид 
разпространеното мне
ние, че всяка диплома
тическа инициатива трябва задължително да

думите на Попдимитров пред Обществото на наро
дите в Женева 1929 година, 

съдържа и някакви неизречени, но подсказани ди- За творчсството па най-известния груинчанин се 
скретно отношения. Така с интерес, но и остро лго- нзказаха двадсСетииа литературоведи, преподава- 
бопитство спрямо действителните мотиви са реа- тели в Софийския университет, експерти 
гирали хората и пред т.нар. културна дипломация, та за литсратура към Българската академия на 
дело на един знаменит холандски посланик през литературни критици и творци от Бъл-
XVII век, който като посланик е малко позабравен, ра коит0 и ректорът на Шуменския уни-
но като гениален художник ще се помни завинаги, ае ”, ф д добрп„ Добрев, проф, д-р Ни- 
Става дума за Рубенс, чиито титанични усилия като ^ Георгиев> проф д.р Валсри Стефанов, д-р Но-

Стоичкова, както и д-р Ничка Бечева, лектор 
по български в Белградския университет.

Обсъждайки от различни аспекти творчеството 
на Попдимитров участниците по-

град, заяви 
ганизатор на културните програ
ми към ведомството. След това,

от Име

на 31 май, ще участваме на 
Международния фолклорен фес- фолклорен панаир в София, 
тивал ”Нишавски хоровод”, ко- където на сцената пред Национа- 
йто ще се проведе в Драгоман, лния дворец на култрурата ще се 
продължи Глигоров и добави, че представят над 30 ансамбъла, 
на фестивала в Драгоман ще уча- От Глигоров узнахме, че освен 
стват ансамбли и от Димитров- Общинската купщина и Центъра 
град, Бела паланка, Пирот и за култура, част от разноските за 
Своге гостуванията на танцовия състав

На първи и втори юни боси- ще поемат и самите членове на 
леградските фолклористи ще взе- ансамбъла, 
мат участие на Международния

художник, някакси по ренесансово хармонизират с 
титаничните му усилия като дипломат. Достатъчно 
е да кажем, че цели 11 години преговори за мир 
между Англия и Испания през онова време с тех
ните армади и вражди са наистина 
титанично дипломатическо дело. Участниците в научната среща 

В случая с Емануил Попдимит- ® Босилеград посетиха село
ров основанията да бъде почетен и Емануил Пойдимитров, и 
в българската дипломация са черквата в съседното село 
най-малко две: Извор - най-големия сакрален

Първата е, че той, тихият, зат- обект в Босилеградска 
ворен, фин и деликатен човек, околия.

еми

сочиха немалко дилеми от рода на 
този в каква степен той може да се 
приобщи не само към български
те символисти, но и към модер
нистите, колко женски образи има 
в поезията му и колко от тях са 
само имена, а колко - образи, как
во внимание се посвещава на дра
матургията му, какви са били

ПЛ.Р.

Съседско културно сътрудничество

Две сръбски изложби в 

София
поет-символ ист, идеалистът с неп- 
рактически духовни занимания, неуморно защища
ва правата на бежанците от Босилеградско. За тази 
дейност тогава още не е била измислена думата, 
която днес толкова се радваме ”омбудсман”. Освен 
това тук се съдържат някои от изявите на Емануил 
Попдимитров пред Обществото на народите в Же
нева.

връзките му с масоните...
Студентката по българистика от Белград Ана 

Джурич се представи с превод на две стихотворения 
на Попдимитров: ”Брак - Индийска мелодия” и 
"Удавеният”.

Председателят на УС на босилеградския филиал 
на КИЦ "Цариброд” Иван Николов подчерта, че 
Емануил Попдимитров е най-големият човек, роден 
досега на Босилеградска територия, който незас
лужено беше забравен. Той особено наблегна на 
заслугите му за защита на босилеградските бежан-

на

‘Снощи бе открита изложбата "Югославска живопис 1970 - 
2000", а на 26 май ще бъдат изложени картини на Александър 
Цветкович- Конгресът на европейските националности или 

малцинства е една морална сила и добър инстру
мент в ръцете на ония, които желаят да работят за 
триумфа на световния мир и които се мъчат да 
разрешават тежките международни проблеми, не 
чрез методите на войната и насилието, а чрез мора
лни и хуманни средства, цитира посланик Милчаков

В изложбата на ГСИИ, коятоВ рамките на сътрудничество
то между Галерията на съвремен- ще бъде отворена за посетители 
ното изобразително изкуство в до 11 юни т. г., са включени 56 
Ниш и Съюза на българските ху- картини от фонда на Художестве- 
дожници в Националния център ния пленер в Сичево, както и изб- 
за съвременно изкуство в София рани произведения от сбирките 
снощи бе открита изложбата на живописците в Сърбия и Чер- 
"Югославска живопис 1970

ци.
В. Богоев

на гора.
Изложба на Чедомир Илиев в 
Гаджин хан В Националния център за съвременни изкуства в 

София са изложени картини на Мича Попович, Младен 
Сърбинович, Иван Табакович, Михайло Петров, Стоян 
Челич, Миленко Шербан, Александър Цветкович, 
Златко Гламочки, Александър Рафайлович, Велизар 
Кръстич и Милан Блануша, както и творби на още 
тридесетина други художници, участвали в сичевския 
пленер през изтеклите години и десетилетия.

Съчетание на 

класическа 

иконопис и 

съвременна 

живопис

Ьг# '
я> I

■■

Ш:иД: 2000”. В присъствието на видни В Унгарския културен инсти- 
български културни и обществе- Тут в София на 26 май ще бъде 
ни деятели изложбата беше от- открита изложба на Александър 
крита от посланика на Сърбия и Цветкович, един от най-известни- 
Черна гора в България г-н Чедо- те сръбски художници, 
мир Радойкович.Изложбата на известния димитровградски ико- 

нописац Чедомир Илиев, която беше представена в 
края на февруари в Дома - паметник на Джура Як- 
шич в Белград, на 16 май бе открита и в Гаджин хан. 
Приветливият градец потвърди по този начин ви
сокото място, което през последните десетина го
дини си завоюва в културния живот на Сърбия, бла-

К.Г.

В армейския клуб в Нишщ
и Майски салон на книгата

‘Проявата бе открита от генерал-майор Стоян Маркович, 
комендант на Нишкия корпус

Осмият пореден Майски салон на книгата бе открит във вторник 
вечерта в Клуба на Войската на СЧГ в Ниш. Откривайки проявата, 
комендантът на Нишкия корпус генерал-майор Стоян Маркович 
между другото подчерта, че ”нито един обществен продукт не може 
да събере на едно място най-добрите и най-трудолюбиви хора, както

годарение преди всичко на ентусиазма на дълго
годишния му кмет Синиша Стаменкович - самият риорти, наситени с богат колорит и художествени 
той живописец и културен деец.

Изложбата под название "Иконата като вдъх
новение” откри изкуствоведът м-р Воислав Девич вописец, а не само като иконописец, Чедомир Или- 
от Ниш, един от най-добрите познавачи на творче- ев потвърждава високото си реноме, което вече е 
ството на царибродските художници. Говорейки за спечелил между заграфите, художниците и култур- 
третия етап в творчеството на Чедомир Илиев, по- ната общественост на Сърбия. Иконите, които под- 
казан тъкмо на 25-те експонирани иконокартини, готви през 1998 и 2002 год. подготви за иконоста- 
Девич изтъкна оригиналния подход на художника сите в новопостроените черкви "Рождение на Пре
да съедини класиечската византийска иконопис със света Богородица” в Батайница и "Свети Димит- 
съвременната живопис - онова, което е свято и ве- рие” в Даниловград са красноречиво доказателство 
чно, с онова, което е временно, преходно. Неговите за това. 
платна са комбинация на икони и картини - натю-

подробности.
Представяйки се сега и като изключителен жи-

това прави книгата”. Според генерал Маркович този салон на книгата 
е доказателство, че нашата духовност, творчество, традиция 11
култура надживяха нашите несполуки”.

На двадесетина щанда са изложени предимно изданията на нишки 
и белградски издателски къщи. На един от щандовете могат да се 
видят и изданията на нашето издателство.

Салонът е отворен за посетители до 25 май.
В. Димитров

Ч. Илиев: Зарезоя
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Царибродчани и пиротчани през миналото (3) В Димитровград се представи поетът 
Николай Гигов от СмолянОт черкезко селце цо прлг м бвропл

МиноГиХаджиевПвТИаоР„Ийп^9КГОД' ® печатН1,«ата иа окружен/ за Трън, Брезник много ближен /сърдца, ду- 
бройна*седм*чнияВвестник °ТГитоп1”е1аТаН Първнят ши това траже/ °Д°бР« ™ “>ети Княже.” 
страница е била поместена ста™ и» Н3 вт0Рата МУ Желанията и предвещаиията на будния Коца Гли- 
под заглавие "Кратко описание на па а“он”мен автоР горов бързо се сбъдвали. Наред с множеството дю- под заглавие кратко описание «а гр Цариброд . кяни, занаятчийски работилници, ханища, хубави се-
промешано Гнеколко къп,и чоРкеско селце мейни къщи и правителствени здания, за градския
оГбГлгакките семеТгтп^ай Р Болш™ството изглед на Цариброд отделно значение т 
и долините на околността му пърснати п0 чУките новопостроени обекти « открити заведения.
нра?иГелГвЗтеМ=е>^ 6"рЗОТОва
жавния д™ “ ' затон, ?п Д събнРане„на «ЪР- 1915 год.), по инициатива на околийския свещеник
менит турски чиновник л° година некон си зна- Петър Шишков ц учителя пиротчанин Симеон Хри- 
за прибиране ня е Михтат издал заповед стов, в Цариброд се преселва Белоградчийската учи-
ното чеикезко грпир П’! С ^ълг,аР“ в иезначител- тел ска семинария и започва да работи като двукласно 
бел на В Д ) Ц ‘ одината е 1870-71, а не 1840 - училище - прогимназия. Кметът на Цариброд Коля

лекГ„г„=Гоя„;аим-теббилипр—■™°
пплинитеня^иилтп76 колиби и чуки и се заселват в за учениците. Така за кратко време била построена 
д д от притоците на река Нишава (мисли сграда с пет класни стаи и две по-малки - учителски

°т тРошена чешма - бел. на В. Д.). Така стаи, с кабинетни сбирки, помещения за директора 
-1° ч®ркеско селце почнало да се увеличава с Сиемон Христов, с ограда и чешма. Когато през 1883 

колиоари оългари. год. в царИбр0д пребивавал К. Иречек, в дневника си
ма това малко заспало селце било му речено от между другото записал: ”Тук има околийски началник, 

провидението да се събуди от дълбокия сън и се мирови съдия, митница и държавно трикласно 
въздигне в бъдещи град, който днес е праг за Европа, училище, на чийто двор ни показаха два хванати орли. 
Сформирането на това село в 
физиономията на град е станало 
през 1879 год. До построяването на 
железопътната линия, градеца е бил 
много малък и е дремал в долината 
на река Нишава. От 1888 год. от ко-

Повече от 

литературна вечер
На 15 май т.г. в Димитровград се проведе литературна вечер, 
на която се представи Николай Гигов, поет и писател от 
българския град Смолян. На пръв поглед нищо 
необикновено - един от поредицата поети от България, които 
се представят в Димитровград. Да, но не беше така.

Става дума за нашенец, роден ших да избера свой идеал, за да мога 
през 1936 година в село Вучи дел, в да заместя тази приглушена болка 
Дерекула, научил първите букви в по родния край. И така избрах една 
родното си село и заминал през 1945 планина - Родопите - и един връх, 
г. като осемгодишно момче със който да бъде като връх Руй на 
семейството си за България. Зад 1706 метра. И там живея до един 
бодливата тел, която той все още връх 1706 метра, сякаш съм ги ме- 
носи в спомените си, остава едни- рил, за да ми бъде скъпо на душата, 
чката му сестра. И тогава за идеал избрах Орфей,

”Скъпи земляци, никой не знае този мит, тази легенда. А аз винаги 
какво място заема в душата сърце- съм вярвал и вярвам, че във всяка 
то на другия. Аз съм за вас непоз- легенда има едно зърно истина. И 
нат, вие сте за мене непознати, но макар да е било преди три хиляди и 
ви чувствам родни и близки. И за- триста години, аз реших да съживя 
това още в началото искам да нап- това.” •
равя три поклона - към родния 
край, към родния баща, към род- директорът на Народната библио- 
ната майка- към целия този край, тека в Димитровград Иван Иванов

каза:

имали някои

Представяйки Николай Гигов,

където съм роден, където съм нау
чил майчините песни, където съм ”Сред нас е един наш земляк, 
учил първите два класа. И в поет и писател, изследовател на 
сънищата, и в живота съм носил то- антични митове и легенди и бих 
зи край в себе си, забравен - не- казал последовател на Орфей. Не
забравим, и вас, забравени-незаб- говите стихотворения и разкази, не- 
равими. Мисля, че през цялото вре- говите книги за Орфей (четири 
ме на моето отсъствие сме били книги) наистина напомнят, че са 
заедно”, каза поетът, завърнал се сътворени в родината на този ми- 
след 58 години в родния си край, и тичен певец и представляват ема- 
прочете поетизираното от него нация на неговия дух след кой знае 
завещание на баща си: колко хилядолетия. Неговите сти

хове може би не укротяват дивите 
зверове, нито съживяват мъртвата 
природа, както са правели песните 
на Орфей, но искрено се надявам, 
че ще съживят интереса към този 
мит, към мита за Златното руно и за 
поезията.”

Малобройните почитатели на 
художественото слово в малката за
ла на Центъра за култура останаха 
твърде доволни от нашенеца, който 
е събрал в България куп награди, 
пропътувал 35 страни и след тол
кова години е дошъл да види родния 

”Аз, когато загубих родния си си край, от който по стечение на 
край, печелейки родината, а вие, обстоятелствата е бил принуден да 
когато сте загубили родината, пе- избяга преди 58 години, 
мелейки родния си край, винаги ми- Организатор на тази литератур- 
сля, че през сърцата ви и през сър- на вечер бе Народната библиотека 
цето ми минава една бодлива тел, в Димитровград със съдействието 
която сече сърцето на две и сече на Агенцията за българите в чу- 
сълзата на две. Затова, когато за- жбина. 
губих всичко свято и родно, аз ре-

гато се пусна железопътната линия 
през града, от тогава дремливия 
Цариброд започна да се събужда и 
издига. Според местоположението 
той служи за гранична врата между 
България и Сърбия, през която 
всекидневно излизат и влизат хора 
из чужбина.

Освен местните стари жители, 
града се населява и от българи пре
селени от Пирот и околността му и в 
растояние от 15-20 год. града значи
телно се увеличи и днес Цариброд от 
едно малко черкеско селце е град с 
повече от 4000 народонаселение.
Местното население са хора повече 
стопани на недвижими имоти и се 
занимават изключително с земеде
лие и скотовъдство а преселниците 
са занаятчии и търговци.”

Подобно описание на Цариброд 
намираме и във вестник ”Вечер” 
брой 1033 от 1941 или 1942 год. Тук 
за преселниците от Пирот

"Друга значителна 
(пиротчани), се придвижва компактно близко на изток 
и тук зад границата се заселва на брега на Нишава, по 
шосето София-Ниш и 
Чуй-петъл, Черкезка и Йовшина на селото Цариброд, 
възниква хубава и бързо растяща паланка.”

Следвателно старата царибродска чаршия, която 
днес почти е изчезнала, с множество дюкянчета са 
оформили търговци и занаятчии, преселили се тук от 
Пирот в края на XIX и началото на XX век. Затова 
главната
десетина години е назована 
по-правилно било да се назовава "Пиротска 
"Пиротчанска” - така, както и в София една от ули
ците в центъра на града и днес се назовава "Пиротска”, 

нея главно се били заселили пиротчани, 
дошли тук по същото време когато и в Цариброд.

Бързото преобразяваме на Цариброд от "малко 
дремливо селце” в хубав, оживен градец, дори окръ- 

център, благодарение на преселниците от Пирот, 
предвестил 1879 год. видният пиротски училищен дея
тел и дългогодишен кмет на Пирот Коца С. Григоров в 
стихотворението си "Песен върху село Цариброд .

"Цариброде малко село /сега бъди най-весело/ в по
лите сега твои /ще ти дойдат братя свои./ На сички са в 
очи сълзи /но това са в твои ползи/ тези горки све 
оставят/и в теб се преселяват/. Ти ще имаш горда слава 
/че те Пирот населява/ Пирот градът с изкуства /не ще 
тъпка свойте чувства./ Твойта важност е голема /що ли 
още в тебе нема./ Красиш себе с шуми окол /дето стои 
птичка сокол./ Нашият Пирот тебя близко /по съдби си 
падна ниско./ Него Ристич некак доби /сърдца наши 
той раздроби./ Такваз турна и граница /раздор братска 
да поница/ Цариброде и утехо /понеси ни бреме легко./ 
Сичко наше потъпкано /ти си село нам избрано/ сълзи 
наши ти обриши /и със слава себ возвиши./ Ние знаем 
занаяти /те са за теб лребогати/ гордо ти ще и да пейш/ 
кога с килими успейеш./ В тебе хладен ветрец вей 
/пролет пеят в теб славей /през сред тебе река тече/ 
сички сърдца към теб влече./ Още имаш бистра вода/ 
въздух, климат вся угода /ниви, лозя плодородни/ 
накрасени и природни./ Купци тебя посещават/ градец 
ще си предвещават /ти не гледай що си днеска/ ясно 
слънце в теб ще блеска. /Може да бъдеш град

"Сине, нямам ниви, жълтици, 
наследство 

нямам слава и власт 
наследи моето име 
и честно преживей до последния 
час.
Седем зими в окопите гизнех 
сто атаки щикът мй кървя 
три куршума са в моята риза, 
туй наследство събрах.

Цариброд - старата (пиротската) чаршия, която вече е изчезнала 
(Рисунка: М. Петров)

Лекар тук нямаха; за аптека служеше химическия ка
бинет на училището!” Това е запазената и днес сграда, 
която ГИД ползва за склад, на царибродчани 
като "Старата гимназия” или "Учителската школа”.

По време на Сръбско-българската война 1885 год. в 
Цариброд била пренесена от Пирот килимарска ра
ботилница, която започнала да изработва известните 
пиротски килими. Било открито и Килимарско учи
лище, което просъществувало 
Главните "килимарки” обаче били пиротчаики. За ца- 
рибродските госпожици и госпожи било обидно да 
бъдат "килмарки” и затова и работилницата, и Ки- 
лимарското училище тук не хванали корени.

През 1888 год. през Цариброд минала железопът
ната линия и била построена железопътната гара. 
Това е едно от най-важните събития в историята на 
Цариброд, дало силен тласък в неговото по-ната
тъшно развитие като град. Сръбският журналист М. 
Спасич, описвайки във вестник "Искра” брой 12 от 
1898 год. граничния събор на Благи петък, за гарата и 
Цариброд записал: "Пред входа в Цариброд се намира 
голяма железопътна гара. На наблюдателя пред очите 
са цял ред хубави двуетажни сгради, така пространни и 
удобни, че посетителят, преценявайки по гарата, би 
казал, че навлиза в някой значителен, модерно уреден 
европейски град. Но тази хубава картина веднага 
изчезне, щом от гарата тръгнете в града и нея замести 
сивата картина на всекидневния живот на една 
паланка.

"Цариброд е обикновена малка паланка 
чение на някои модерни държвни постройки - про
странна казарма, черква, основно училище, железо
пътна гара, поща и съд - останалите сгради не са оти
шли по-далеч от обикновени палаиски къщи и ко
либи”.

Двадесет години след Освободителната война Ца
риброд не е вече "малко заспало селце” с по-малко от 
100 къщи - колиби, а градче, в което и един белг- 
радчанин имало какво да забеляза. Ако по ииидо друго, 
то макар по железопътната гара, той вече е "праг на 
Европа’’.

се казва:
част от тези българи известна

така между махалите

В Градската галерия в Димитровград
петнаестина години.

Изложба на 
самодейци от 
Пирот

Сдружението 
съществува от 22 години 
и има към 60-ина 
членове, сред които има 
и наши сънародници, 
живеещи в Пирот. 
Експонирани бяха 30-ина 
творби - пейзажи, икони, 
дърворезби...
Изложбата ще бъде 
открита още няколко 
дни.

димитровградска улица, която отпреди 
"Балканска”, може би е

или

В края на миналата 
седмица в Градската 
галерия в Димитровград 
бе открита изложба на 
художниците-любители 
от Пирот, обединени в 
своя организация под 
название ПИРГОС АРТ.

понеже в

жен

Б.Д.

в

На 4 шии в СофияС ИЗКЛЮ-

Промоция на "Ябълка в 
килия"

Държавната агенция за българите в чужбина, Хелзинкският 
комитет за защита правата и свободите на българите в Сърбия и 
Черна гора и Столична библиотека в София организират на 4 юни 

промоция на книгата "Ябълка в килия", посветена на стария 
Димитровград.

Автор на книгата е председателката на Хелзинкския комитет 
Зденка Тодорова. Промоцията е насрочена за 18 часа в зала 
"Надежда” в Столичната библиотека. След София книгата ще 
бъде представена и в Димитровград. Б. Д.

т.г.

Подготвил: Венко Димитров

В следващия брой: Сръбски и български 
"традиции и шовинизъм"
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Шахматен блицтурнир в БосилеградМач за футболната купа на 
Пчински окръг___________Обвинение за 

притежаване на 
муниции

Победи Милко Попчев
"Младост 

отпадна на 

полуфиналаподозира в злоупотреба с незаконно набавяне и * ® У Солидно се представиха и членовете на шахма н У * 07
притежаване на муниции и взривни вещества. В обвини- Босилеград, а най-добър резултат сред тях пости ич,
телния акт, подписан от прокурорката Даниела Тра- Въпреки загубата с 1:5 срещум,|ого ‘ който спечели 9,5 точки,
йковнч, се казва, че е държал в къщата си в Босилеград отбор на Морава от Владичин хан, босилеград- в това своебразно шахматно ревю

количество бойни патрони за пушки ските футболисти отбелязаха значително по- босилеградСКИТе любители на тази древна игра имаха възможност фез 
и пистолети стнжение със самото си класиране сред четирите говорИ и консултации с опитните си гости да узнаят много нови неща.

В обвинителния акт също така се пояснява, че па 25 най-успешни отбора в тазгодишното състезание за ‘Същ0 така бе орпшизира,ю и решаване на шахматни ентюди (проблеми), 
март полицията в Босилеград разкрила боеприпасите му, Купата на Пчински окръг. , По време на гостуването си в Босилеград межяуиародн^ мая<лор
след което той е бил задържан за един месец в пред- Над 300 зрители, конто на 14 май наблюдаваха деяпМаксим0ВИчПр0Веде разговори и с членове на детския състав на ШК

мача на Пескара , освен извънредната игра на "Младост". В момента Максимович живее в САЩ, където работи като 
двата отбора и шестте попадения, бяха свидетели и „ на млади таланти. Негови ученици са многократни шампиони на 
па много голови положения и атрактивна игра, ^дщ п0 шаХмат. Известният шахматист, който заема 29 място по блиц - 
която особено демонстрираха гостите от Владичин шахмат в света дари на малките босилеградски шахматисти компактдиск

с шахматни лекции.

Шахматният клуб "Младост” организира на 17 май т.г. шахматен 
блицтурнир, на който участваха 10 шахматисти от Босилеград, 
Кюстендил, Пловдив и Чачак. Първото място с 14 точки спечели 

— от Пловдив. В момента той е член на

членовете на ШК "Младост” и
нелегално по-големо

варителен арест.
В.Б.

При реконструкцията на линията в 
Димитровград_________________

хан.
Босилеградчани излязоха напред в резултата 

още в 4 минута. Голмайстор бе Мирослав Георгиев, 
който след това пропусна две голови положения.

Още веднъж се потвърди старото футболно 
правило, че ако не вкараш гол, ще бъдеш наказан.
Пропуските на домакините бяха наказани от
гостите вече вдесетата минута, когато нападателят •« /и.^ЛОам\1 .о

На 15 май т.г. при маневър на един локомотив по : на "Морава Петрович превърна в гол първата Младост (Босилеград) - уковац ( у 
време на ремонтите работи на жп линията в сериозна атака на отбора си. След равенството и в този мач босилеградските футболисти потвърдиха своята 
Димитровград се случи злополука, при която един човек » атаките на гостите зачестиха и десетина минути пеефикасност. През първата част на мача нападателите на Младост 
загина, а друг бе наранен. * след първото попадение Станкович успя да излъже пр0ПуСнаха няколко голови положения, а гостите пък успяха от две добре

Както ни осведоми съдия следователят Славча ; вратаря Спиридонов от пряк свободен удар. организирани атаки да вкарат два гола, които се оказаха решаващи за 
Станков, локомотивът, който се е движел по първия * Най-добрият футболист в мача Джорджевич крайцця резултат на мача. И двете попадения бяха дело на отличния 
коловоз, поради невнимание върхлетява на група ра- • отбеляза в 26 минута и третия гол, а в 45 минута от нападател Синиша Джорджевич, който по време на целия мач подлагаше 
ботници от фирма "Стандарт”, която провежда рабо- ; дузпа повиши аванса на 4:1. на сериозни изпитания отбраната на домакините.

Групата се е движела извън коловоза, но локо- “ През второто полувреме играта бе равностойна През второто полувреме "зелените” отново имаха териториален 
мотивът "закача” двама, при което единият е загинал на I и с по-малко голови положения пред двете врати, а превес> Но въпреки това не успяваха да отбележат гол. По това време 
място, а другият е наранен. Загиналият е Стоя Пет- 1 единствения гол през този период отбеляза вече капитаНът, Блажа Воинович уцели напречната греда. Единствения гол 
рович, роден през 1958 г. в с. Селце, община Щърп-■ споменатиятДж орджевич в 75 минута. _ във вратата на ” Чуковац” босилеградските футболисти успяха да вкарат
ци-Косово, а нараненият е Любомир Пешнкан от Мер- ; ”Младост” игра в следиш съсшав: Д. едва в §7 минута, когато гостите вече бяха с футболист по-малко на
даре. Локомотива е карал Цветко Несторович от Ле- : Спиридонов (Д. Николов), С. Стойков, Д. Зарев, Д. терена> понеже от игра бе изгонен вратарят Стошич. Голмайстор за 
посавич. » Иованович, И. Григоров, Д. Насев, М. Георгиев, С. босилеградчани бе нападателят Мирослав Георгиев.

Кой е виновен за трагичната злополука, ще уточни - Пенев, Б. Воинович, Д. Мицов, С. Стоименов ( И. Тази неделя, в рамките на осемнадесетия кръг, "Младост” ще пос-
Василов, В. Владимиров). рещне на "Пескара” водещия във временното класиране тим на

П.Л.Р. ^Левосое”. П.Л.Р.

17 кръг на Пчинска футболна дивизия
Тежка злополука - 
един загинал Неочаквана загуба

тнте.

следствието.
А.Т.

Подправките - ъШЬ 

храна и лекарство^Р^
Анасон звездовиден

'/\ръа-!оал т'лщ\?56 ййй,
Съставил. Драган Петров влечуго. 5. Един континент. 6. Безсмислено 

Водоравно: 1. Православен храм. 6. Заровено сък- упорство. 7. Препарат за миене на тенджери. 8. 
ровище. 11. Чернокож човек. 12. Щат в САЩ 15. Първенец (син.). 9. Голямо африканско жи- 
Доктор за зъби. 17. Мечта, блян (сръб.). 18. Ес- вотно. 10. Образец за мярка. 13. Първият летец 
тонски световен първенец по шахмат. 19. Зла- (мит.). 14. Генералният секретар на ООН. 16. 
тарска мярка. 20. френски писател. 21. Мярка за Будитски свещеник. 18. Хитър човек. 20. Марка 
земна площ. 22. Мъжко име. 23. Римски импер- чешки трактори. 22. Етическо поведение. 23. 
атор. 24. Марка американски фотоапарати. 25. Българско женско име. 24. Църковен закон. 25. 
Кръгла плоча, замяна за пари при хазарта. 26. Блатно животно. 27. Най— големият военен 
Езеро във Финландия. 28. Еднакво, също. 31. Из- пакт в света. 29. Музикален знак. 30. Завършек 
куствен воден път (мн.ч.). 33. Грабеж (син.). 34. на молитва. 32. Название. 34. Модел на "Фиат". 
Разум, памет. 35. Коралов остров. 36. Опасен газ в 37. Френско модно списание. 38. Една от по- 
мините. 38. Един месец в годината. 39. Мярка за соките. 
тегло. 40. Съдебни процеси. 41. Химически 
мент, газ.

Плодовете на звездовидния ана- ъсти ястия и сладки печива. Пло
довете се слагат главно в ястия от 
овнешко месо, риби, в дребни слад
ки, компоти и конфитюри. Комби
нират се добре с карамфил, джин
джифил, канела. Етеричното масло 
и анетолът се употребяват предим
но за приготвяне на напитки, най- 
вече ликьори. Постоянната употре
ба на такива напитки, както и из
ползуването на сборния плод в по- 
големи дози може да предизвикат 
хронично отравяне (етеричното 
масло е токсично за централната 
нервна система). Поради това за 
препоръчване е на 1 л компот или 
ястие от 4 порции да се поставят по 
2-3 лъча от сборния плод, които 
преди сервиране се отстраняват. 
Понякога звездовидният анасон се 
заменя с японския звездовиден ана
сон. Плодът на последния съдържа 
до 1% етерично масло. Не съдържа 
анетол и затова мирисът му е 
по-различен и не така приятен като 
анасоновия. Освен това в него се 
намират горчивите анизатин и ши- 
кимипикрин и отровният шикимин.

В медицината плодовете на звез
довидния анасон се прилагат при 
кашлица, възпаление на устната 
кухина, зъбобол, при колики и га
зове в стомаха и червата, сърдечни 
смущения, за увеличаване на мля
кото у кърмачки. Приемат се стри
ти плодове на върха на ножа 3 пъти 
на ден преди хранене или 1-2 капки 
етерично масло 3 пъти на ден на 
гладно. Плодовете се употребяват и 
за ароматизиране на чай от билки. 
Капнато върху хартия, етеричното 
масло прогонва насекомите.

сон се използват като подправка и 
лечебно средство от древността. 
Известен е в Китай, Виетнам и Кам
пучия още 3000 г. пр. н.е. Анасонът 
е пренесен в Европа през Русия в 
1588 г., затова се нарича още си
бирски анасон или руски кардамом. 
Звездовидният анасон е вечнозеле
но дърво с височина до 10 м и се 
отнася към сем. Магнолиеви. Про
изхожда от Китай, а се отглежда в 
тропическите страни. Сборният 
плод има звездовидна форма, дълъг 
е 10-17 мм, широк 4-5 мм и висок 
5-17 мм. Въ 
звездата (лъчите са 6-12, най-често 
8) се намира по 1 лъскаво, черве- 
никавокафяво, закръглено семе. В 
околоплодника се съдържат етери
чно масло, полизахариди, полиге- 
ноли, органични киселини и др. 
Вкусът му е сладникав, има приятен 
аромат. Течното етерично масло, 
добиващо се чрез дестилация с 
Дна пара, съдържа до 90% анетол, 
на който се дължат приятният ана
сонов аромат и сладникавият вкус. 
Освен анетол в

ТГ ~~[4 571 2 9 10
:?

■V и :ИЛ
!* Г—*

19 в всеки отделен лъч на

22 г"~~ 123

2524

1-27 130 во
да Й-:-ж

31 : | 33 ; 34шЩ 6 етеричното масло 
се намират още анизалдехид, ани- 
зова киселина, метилхавикол, саф- 
рол, лимонен, сесквитерпени и др. 
Семето съдържа главно тлъсто ма
сло и белтъци и затоваШ.Р

I35 36 37 38щр.
':

39 а няма аро-шф I . мат.
Звездовидният анасон стимули

ра отделянето на секреции в сто
машно-чревния тракт, белите дро
бове и млечните жлези. Подпомага 
функциите на сърцето, действува 
слабо антисептично и противовъз
палително. Използва се за арома
тизиране на мъчно смилаеми, тл-

■ .щШ
_____ ________________________________________ Дадял. 21; Бек. 22. Пепел. 24. Домат. 26. Молив. 27.Решение на кръстословицата 155 - Водоравно:
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Футбол
БаскетболРегионално 

състезание за 
купата на СЧГ

Димитровградският 
пионер Джордже Гогов 
победи в дисциплината 
скок на височина с ре
зултат 191 сантиметра, 
което е негов личен 
рекорд. Този резултат е 
само с 5 сантиметра 
по-слаб от официлания 
пионерски рекорд в 
СЧГ.

Сигурна победа Трудно до победата
"Балкански" "Будучност" (Първа Кутина) 3 : 0 (2:0)

Димитровград, 14.05.2003 г. СЦ "Парк”, зрители 500. Съдия: Денис 
Ферчек от Алексинад—в.Голмайстори: Гюров в 27 и 41 и Иванов в 51 
минута. Жълти картони: Васов от "Балкански” и М. Петрович от 
Будучност . к

"Балкански"-: Н. Георгиев, Стойчев 7.5, Стоянов 7.5, В. Пейчев 7 5 
П. Георгиев 7 5 (М. Георгиев 7), М. Пейчев 7.5, Рангелов 7, Гюров в! 
Станков 7.5 (Миялкович 7), Васов 7.5, Иванов 7.5 (Ценков 7)

Играч на мача: Бане Гюров (”Балкански”)-8.
В 28 кръг от първенството на НФЗ футболистите на "Балкански” 

без голямо напрежение стигнаха

"БК "Димитровград" - БК "Рътан" 
(Болевац) 79 :77 (20:23,14:14, 29:7., 16:33)

Димитровград, 17.05.2003 г. СЦ "Парк”, зри
тели 200. Съдии: Денчич и Ранчич от Ниш.

БК "Димитровград”: Геров, Сотиров, Алек- 
сов, Петров, Велчев, Виденов, Андреев, Апосто
лов, Андреевич, Велев, Мишев и Джурджевски.

Във втория кръг от лятната лига на БС на 
СЧГ, подрегион Ниш, в Димитровград се 
срещнаха два отбора, които в първия кръг 
победиха като гости, така че този мач може да 
бъде наречен дерби среща. Така и беше - целият 
мач мина с много обрати в играта. Гостите 
първи "свързаха” играта и спечелиха първата 
част. В третата част домакините направиха 
серия от 19:0 и излязоха напред. В последната 
четвъртина гостите направиха серия от 11:0, 
което направи мача напълно неизвестен.

Накрая победата заслужено спечелиха дома
кините, които бяха малко по-добри от иначе 
добрия отбор на "Рътан”. Сред победителите се 
откроиха с играта си Андреев с 19 и Андреевич с 
15 точки.

В следващия кръг "Димитровград” гостува в 
Зайчар на 24 май.

Джордже 

Гогов на 

финала Нормата за световно
то първенство за каде- 

На 17 и 18 май в Ниш се ти, което ще се проведе 
проведоха състезания по през юли в Канада, е 199 
лека атлетика в рамките на сантиметра. Гогов ще се 
регионалните
квалификации за купата на резултат.
СЧГ.

опита да достигне този
ДО сигурна победа срещу слабите 

гости от Първа Кутина. Макар и високо класиран, отборът на 
Будучност не създаде нито едно голово положение пред вратата на 

младия Ненад Георгиев, така че той остана без оценка. Митинг "Новите звезди" в София

Ивана Владимирова 
третаЖелюшани 

победиха 
кандидата за 
Сръбска лига
"Желюша" "Йединство" (Бела Яи»изия-На терена не се знаеше 
паланка) 1 ■ 0 (1-0) кои е кой- Опашкарят на дивизия- тезаваха 6 участнички, сред които бе и димитров-

' * ' градчанката Ивана Владимирова. В крайното класиране
тя бе трета с резултат 32,68 м., което е неин личен рекорд.

(Р. Георгиев 7), Глигоров 8 (Си
мов 7).

Играч на срещата: Владимир 
Дончев от "Желюша”. На 14 май на стадион "НАСА” в София бе проведен

Футболистите „а "Желюша”
кедония, които се състезаваха в 15 дисциплини за мъже иизвоюваха голяма победа срещу 

един от кандидатите за Сръбска жени.
В дисциплината хвърляне на копие за жени се със-

Д.С.та игра тактически отлично, като 
на пръв поглед се защитаваше, но 
във всеки момент бе готов за 
контраатака. Така и направи ДИМИТрОВГраД 
няколко голови положения (само 
през последните 
четири стопроцентови шансове).
Мачът бе решен в 31 минута, 
когато Глигоров, след отлична ШПП1|И, .. 
акция на Митов, отблизо вкара ЮНО11111 И 
топката във вратата на Пешич.

Димитровград 14.05.2003 г. СЦ 
"Парк”, зрители 500. Съдия: Ми
лан Маслакович от Ниш - 8,5. 
Голмайстор: Глигоров в 31 
минута. Жълти картони: Дончев, 
Пешев, Минчич, Костов, Р. 
Георгиев, Стоицев и Ставров от 
"Желюша”, а Ранджелович, 
Цветкович, Златкович и Стояно- 
вич от "Йединство”.

Червен картон (втори 
жълт): Предраг Костов от 
"Желюша”

"Желюша”: Стоицев 7, Цончев 
8, Стеванов 7.5, Рангелов 8, Сте
фанов 8, Костов 8, Пешев 7.5, 
Ставров 7.5, Минчич 7, Митов 7.5

Първи кръг на състезанието за баскетболната 
купа на СЧГ____________________________Лига по малък „ 

футбол за
5 минути

Димитровград” - ” Ергоном - 
Бест” 68:120

Димитровград, 13.05.2003г. СЦ "Парк”, зрители 500. Съдии: Груйович 
и Цветанович от Ниш.

БК "Димитровград”: Геров 20 (6 тройки), Сотиров 4, Алексов 2, 
Спортният съюз в Димитров- Петров, Велчев 3, Ценков .Андреев 20 (4), Апостолов, Андреевич 15(1), 

град организира на 15 май т.г. но
во местно състезание - Лига по

пионери
С тази победа желюшани 

помогнаха и на "Балкански”, тъй 
като "Йединство” е най-опасният 
му конкурент за първото място.

Велев 4 и Мишев.
Новакът в първа дивизия "Ергоном” от Ниш дойде в пълен състав в 

Димитровград в рамките на първия кръг от сътезанията за купата на СЧГ 
и постигна убедителна победа. Това е първото гостуване на един 
първодивизионен отбор след дълги години на терена на 

В категорията юноши, родени най-старите баскетболни отбори в страната. Публиката награди с 
през 1984,1985,1986 и 1987 г. зая- аплодисменти гостите, които имаха постоянен превес в играта, освен в

първата четвъртина, когато домакините отбелязаха пет тройки.

малък футбол за юноши и пио
нери от Димитровградско. един от

” Обилич” (Перутина) 

” Балкански” 1:0 (0:0)
вки за участие на турнира внесоха 
6 отбора. В категорията за пио
нери, родени през 1988, 1989 и
1990 г., участие заявиха 9 отбора, 
в категорията за пионери, родени
1991 и 1992 - 3 отбора и в кате
горията за пионерки, родени през 
1988,1989 и 1990 г. -4 отбора.

Мачовете ще се играят всеки 
четвъртък и петък по системата 
всеки срещу всеки. Ще се играе по 
правилата на ФИФА и УЕФА (4 +

Д.С.

Покана за абитуриентска среща
Долевац, 17.05.2003 г. зрители чове в борбата за титлата дими- 

100, съдия: Милош Йованович от тровградският отбор отпътува 
Ниш-7.Голмайстор: Йованович в почти с половината си състав.
80 минута. Жълти картони: Рат- Бранислав Иванов не игра поради 
кович и Баранац от "Обилич”, а два жълти картона, А. Станков 
Глигориевич и Христич от "Бал- поради болест, докато Саша 
кански”. Червени картони: Дими- Васов, Владимир Стойчев и Ни- 
триевич в 88 (втори жълт) и Гю- нослав Миялкович не заминаха
ров в 86 (втори жълт). поради лични проблеми. При 00урохОДСТВО

"Балкански”: Д.Пейчев 6, П. такива обстоятелства "Балканс- -------^°---------
Георгиев 6, Стоянов 6, В. Пейчев ки” не можеше и нищо повече да 
6.5, Марков 6 (Христич-), М. направи. И след това поражение 
Пейчев 7, М. Георгиев 6, Гюров "Балкански” оглавява таблицата 
6.5, Рангелов 6, Глигориевич 6.5, с една точка преднина пред
Ценков 6. "Йединство”, който има един мач 0т 16 до18 май па езерото ”Ис-

Отборът на Балкански пре- по-малко. и кър” край София се проведе тра-
търпя в 29 кръг неочаквано пора- В 30 кръг Балкански е дома- диционната "Пролетна екорега- 
жение от "Обилич”, който играе кин на Мрамор . Мачът ще се та„ организирана ох Софийския 
своите мачове като домакин в До- играе в събота на 24 май от 17 централен ^ ^б. Състезаиия- 
левац. В един от най-важните ма- часа. та се Пр0ведоха в няколко класа,

а в класа "Оптимист” участваха 
състезатели от Македония и 
СЧГ, както и най-добрите от

Абитуриентите на димитровградската гимназия от випуск 
1952/1953 г. организират среща по случай 50 години от 
зрелостния си изпит.
Срещата ще се проведе в събота на 21 юни в гимназията в 
Димитровград. Всички заинтересовани от випуска, както и 
тези, които чувстват, че принадлежат към това поколение 
могат да се обадят на Васил Каменов, ул. "Бора Станкович" 
№10, Димитровград, или на телефон 010/362-293.

!)■

Трето място 
за Ставров Обява

Продава се къща в Димитровград, ул. 
"Вук Караджич" 2 ("Стратковото" в 
центъра на града). Жилищната й площ^ 
130 м2, а повърхнината на двора 107 м .
Телефон за справки: 018/41-977 (Петров; 
най-добре е да звъните във вечерните
часове>- ;

у .. гН

Окръжна пионерска 
футболна дивизия” Фрад”

-"Желюша” 6:2
България.

I ■ Г1 % |м/ ■■ шя ■ ■ О 11 Марио Ставров спечели 3 място
^ I У #1\ П гЯ Ци И бронзов медал, но въпреки отли-

пл|1пл чния резултат, той не отпътува за
В 29 кръг от първенството в Ц0 ДОЙД“ Констанца (Румъния) на Талатис

Нишка футболна зона се срещнаха “ "" тропи 2003**, понеже Софийският
два отбора от края на таблицата, а В рамките на 6 кръг от пионер- централен яхт клуб, за който Ма- 
победата заслужено спечели дома- ската дивизия на Пиротски окръг в ри0 ^ състезава на двойна регис- 
кинът "Фрад , с което се нареди в Димитровград трябваше да се играе трациЯ) отказа участието си. 
класирането пред "ЖелюшаЖе- мачът между "Желюша и Лужни- Според спортния календар за 
люшани играха този мач с полови- ца”, но госитите не дойдоха. В този 2003 г. следващото състезание, на 
ната от състава си. Двата гола за кръг пионерският състав на Бал- което Марио ще участва, е "Купата
*Наг-------- ” отбеляза Саша Три- кански” бе свободен. на България за 2003”, което ще се

лл------ з 7 кръг от първенството Же- проведе от 29 май до 2 юни в из-
ша” е свободна, а "Балкански весТния черноморски курорт Несе-

На 25 май 2003 г. се навършват 40 ДНИ от 
смъртта на нашия обичан и непрежалим
ИВАН ГЕОРГИЕВ 
от Димитровград

Каним роднини и приятели на панихидата, 
която ще бъде отслужена на 25 май от 11 часа на 
димитровградските гробища.

С много обич, болка и тъга вината ще те 
пазим в нашите сърца.

Дълбок поклон пред светлата ти памет!
От ойечаленише семейства Донкови и Тошеви

V'. Ш:%
к

Желюша
чков. В следващия , 30 кръг, "Жел
юша” е домакин на ”Л>окница” от люша” е свободна, а„ 
Бабушиица. Мачът ще се играе в гостува на "Раднички” в Пирот, 
неделя, на 25 май.

I

бър.
Д. с. д.с.
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Залупци
г ъ р л а т исъм научил да га усукуйем, оти у
българскьинас йс све тека усукано...Еве прегърмемо и това чудо! - 

заступи ме онядан Милча Върда- 
ламата.

-Кое бре, бае Милчо? За тея 
десетина-петиайесе године у нас 
имаше теквая чудеса, та съга кига 
речеш ”чудо” и кига га после ка
жеш кикво йе, а оно изпадне само 
некиква простотия!

-А това не йе простотия, барем- 
ка тека йс замислено, макар че 
нийс не би били иийс ако и най— 
убавого не умурдаримо...

- Айдс кажи, байе Милчо, не 
върдай патам-навам!

Бая Милча ме погледа изкосо, с 
йедие теквея очи, ко да ми рече: 
”Сакаш да кажеш да сам върда- 
лама, а?” Я преапа уста, ама бео 
га издумал, а дума не може да се 
върча назад. Напран се ни лук 
йел ни лук мирисал, па реко: .

-Знаеш ли, бае Милчо, дотегпу 
ми от теквия що ме сречаго, 
дърпаю за рукав и кига почну да 
разправляю за нещо, почну чак от 
Кулииа баиа...

-От мене нема да се плашиш! - 
рече Върдаламата.-Я Манчо не

да не се учи,-Па да га чуйем!
оти смиталМанчо, ние-Първо ми кажи 

кикви смо?
-Не знам на койе мислиш.'
-Па българе ли смо, сърби ли 

смо, шопйе ли, торлаци ли, власи

децата 1 I 
кига отоду на * УЯ&Ш
вакултет. А 
йоще повече 
се шашардиса кига 
видо неколцина що се прекър- 
стише и лепнуше йедно ’ ич” на 
българската си презимена! А 
имаше, Манчо, и теквия, що у 
чутуру не може да гьи погодиш, 
час су теквия, час су онаквия, час 
су свакикви, а час никиви... 
Имаше и теквия що су дошли 
само да сеире, а после да орате те 
тия това казал, те ония онова ка
зал!

на

...?ли
-Я колко знам, бае Милчо, ние 

смо българе що орате шопскьи. 
Там преко има кои орате и по— 
завърнуто от нас, ама и они су 
българе. На мене прадеда йе бил 
текъв, па деда, па баща ми, требе 
и я да сам текъв...

-Е видиш ли! Тува некня се съб- 
рамо некикви йелекторе да 
прайимо национален съвет, де- 
мек кой че се грижи за йезик, кул- 
туру, обичайи, ора, пеене, ръче- 
нице...Демек да си останемо тек
вия кикви смо и да си запазимо 
традициюту за съборйе, църков
ни празници и све тека натам...

-Па това йе убава работа!
-Убава може да буде, ама я се 

найдоу чудо!
-Ещо?
-Ещо ли? Па меджу тия йеле- 

ктори видо неколцина, що на ро- 
дителскье среще беоше най—

на-

-Пита ли ме оточка ние кикви 
смо?

-Пита те !
-Е съга че ти кажем: нийе, бае 

Милчо, смо залупци! Нали 
знаеш кво су залупци? Отуриш 
йедън капак - вътре сол, одвър- 
тиш вторият дел - вътре пипер, 
одвъртиш и ньега, вътре си- 
ренье...А одвъртиш ли и ньега - 
не знаеш кво че намериш...

Един крокодил С 
се излюпил 
6 началото на април 
край реката Нил.
Щом измръзнал 
веднага разбрал 
че се е минал 
че е избързал.

_ И се разшабал 
^ по нилския шавар 

да найде топла бара 
^ с риба на скара.
^ Търсейки безуспешно 

заплакал неутешно 
^ проклинайки водите нилски 
^ през сълзи крокодилски.
^ И ето ти на:
^ в египетската страна 

за ваше осведомение 
направил страшно наводнение.

:

V

«1- *

4а
Мента на
лента

- Ей бре, ортак! Муруко 
ти бачкатор ли е?
- Абе, банка нещо по 
Сура-дулица, ама е 
загазунген! Ич кинти ми 
не дава, а ми требат - със 
сладурче едно че гилам 
на кафан!
- Ау, и при тебе спукана 
работа. Я съм ептен 
декинтосан!
- Сори, амиго! Може един 
тутун да ти плюнем, та да 
се успикаеш?

Представителите на зодия Везни 
през тази седмица ще имат шанса 
да пътуват извън граници 
раната. Това, което трябва да ви 
притеснява е посредничеството на 
близки хора или прекалено говоре
не за плановете ви. Разчитайте са
мо на себе си.

Предстоящата седмица ще е про
дължение на положителните раз
вития за контактите и шансовете за 
представителите на зодия Овен. 
Единственият проблем, който може 
да се появи е свързан с пътуване, 
затова го избягвайте.

те на ст-

ЦВ|[»]«]

От известно време представители
те на зодия Скорпион гледат доста 
меркантилно на всичко, с което се 
захванат. През тази седмица шан
совете ви за печалба са много го
леми, но прекаленият риск може да 
даде обратен резултат.

Представителите на зодия Телец 
се намират в период на самодоказ- 
ване. През тази седмица ще имате 
множество професионални и кому
никационни шансове, които ще уве
личат печалбите и 
ви за изкачване в йерархията.

Мирон С. МобифонИван Царибродски възможностите

за тарлъци и опънци «
за диреци и мертеци “ИСТОРИИКИ 
за овчари и чукари ?? ??
за егреци и елеци ОпрЗВИЛ ГИ
за свирджии и гидии г
за бабички ощърбели ЗбТЪТ

аиЕе.. Ц
За представителите на зодия 
Стрелец предстоящата седмица ще 
е наситена със събития, най-вече в 
любовен план. Вие сте непостоянни 
по природ 
да избирате между 
окончателно скъсване с любимия

Близнаци ~г:Селска
идилия

аПредставителите на зодия Бли 
ци ще трябва да 
тите си с хората, които са важни за 
тях и в професионален, и в личен 
план. Ще има хора, които ще са зле 
настроени срещу вас, но това ще е 
следствие на ваше недомислие и 
невъздържаност в изказванията.

внимават в контак-

се наложи 
вързване и

а, но сега

човек.и ергени одъртели. 
Хубава е, хубава 
селската идилия: 
дядото мераклия, 
а бабата точи вино и 

ракия.
Новица Младенов

Хайде, дядо домакине, 
сега е твоят ред - 
запей старите песни 
от миналия век:
за огньища и бунъища 
за кълчища и кучища 
за гевреци и буреци

В село Борово живеели двама, 
които обичали да "попипват” - да 
правят ситни кражби. Я мотика, я 
брадва, я вила "получавали кра
ка” и изчезвали. Синът на един от 
крадците се оженил за мома от 
Висока и често отивал при тъста 
си. И в това село алатът за работа 
започнал да "получава крака”.

След време баща му отишъл 
при свата си на гости. Пийнали и 
височанинът казал на госта си:

- Да е жив и здрав синът ти - 
оправи цело село! Научи ни да 
будемо домакьинье. Научи ни да 
прибирамо алатат и да га чувамо. 
Преди по свак двор беше расвър- 
лян, тека ръджасуйеше, а ка га 
потражимо - не знайемо куде йе. 
Съга све прибирамо на суво и 
заключуйемо.

Разбрал боровецът, 
му е изучил неговия "занаят” и си 
замълчал.

ВШ...:...

Представителите на зодия Козирог 
отново ще са затрупани от задъл
жения. На работното ви място ще се 
струпват належащите задачи на 
вас, а те сега не са малко. У дома 
нещата не са по-утешителни.

Периодът не е приятен за предс
тавителите на зодия Рак. Нежела
нието ви да се включите в каквато 
и да е проява ви носи само негати
вни емоции,
мате друга възможност сега.

но за съжаление ня-

Водолей1И-! *
Представителите на зодия Водо
лей ще са сред щастливците, на ко
ито ще върви във всичко през тази 
седмица. Завладяла ви е еуфория, 
която се изразява в творческа ене
ргия и готовност за флиртове и лю
бовни подвизи.

Представителите на зодия Лъв 
през тази седмица ще се радват на 
успеха си сред приятели и познати. 
Ако сте решили да впечатлите ва
жен за кариерата ви човек, сега е 
много подходящ момент.

За представителите на зодия Риби 
пролетта се оказва източник на не 
много приятни емоции. Новостите, 
които навлязоха в живота ви, все 
още ви плашат и не успявате да се 
адаптирате към изискванията на 
средата.

Предстоящата седмица ще е много 
стави- 
одимо

е да отделите цялото си време за 
това, защото липсата на доста
тъчно внимание ще застраши успе
ха на плановете ви.

че синът важна за кариерата на пред телите на зодия Дева. Необх

Ц. Иванов
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