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Договор в 
правителството на 
Сърбия_____

Отбелязан патронният празник на 
гимназията в Димитровград______

Край на 

публичн 

свади
”Днес е свят и велик ден! Велик празник - Ден на Св.св.Кирил и 

Методий, Ден на славянската писменост и култура и от днес патронен 
празник на нашето училище”.

С тези думи се обърна и.д. директорът на гимназията Милисав 
Николов към многобройните гости, дошли да присъстват на тър
жеството по случай Деня на славянската писменост и българската 
просвета и култура и първото честване на новия патронен празник на 
уучилището.

Николов изтъкна, че "изборът ни училището да носи имената на
х-, светите братя никак не е случаен”. Нашият град е точно на границата
След сериозна, откровена и конструктивна дис- рол над работата на правителството и неговите м две 6лизки п0 всичк0 страни, н0 той може да изиграе 

кусия в понеделник вечерта, на която са обсъдени членове , заяви на пресконференция във вторник 
отношенията
правителството на Сърбия стигна единодушно до
заключението, че медийните полемики между миерите Небойша Чович, Миодраг Исаков и 
членове на кабинета са неуместни и недопустими, Чедомир Йованович, както и министърът на 
въпреки че понякога са били прекалено тиражи- правосъдието Владан Батич. Те потвърдиха, че 
рани и с тях се е злоупотребявало.

Членовете на правителството се зарекоха да не екип - тим, който побеждава в борбата за реформи, 
ползват медиите за взаимни разправии и призоваха ”Това е нашият дълг към собствената ни програма 
представителите на "седмата сила” да не вземат и към покойния д-р Зоран Джинджич, а още повече 
страна, а ”с безпристрастно информиране да съз- към Сърбия и нейните граждани”, заявиха пре
дават демократична атмосфера, в която ще бъде миерът Живкович и придружаващите го членове на 
възможен обективен и ефективен обществен конт- неговия кабинет.

‘Министрите се зарекоха да не ползват медиите за взаимни разправии

истинската си роля на свързващо звено, което ще сближава повече 
двата близки народа.между представителите на властта, премиерът Зоран Живкович.

На пресконференцията присъстваха вицепре-
(На 7 стр.)

занапред правителството ще действа като сплотен

Идат по-добри дни за хората от 
тримеждието между СЧГ, 
България и Македония________

Край село Голеш ще бъде открит граничен 
преход между нашата страна .и Македония, 
оповестиха от външното министерство на СЧГ. 
Представители на експертната група към нашето 
министерство за решаване на гранични въпроси с 
Македония не уточниха кога ще стане това, но 
казаха, че правителствата на двете страни 
настояват съвместното решение да се реализира 
възможно по-рано.

Наскоро 

граничен преход 

край Голеш (На 3 стр.)

шиГолям успех на 
младия
димитровградски
лекоатлет

щт
Джордже^ШГогове| първенец 

! на Сърбия!

^Представяме ви Буяновашка баня

шш; .

*В състезанието по висок скок Гогов беше убедително 
първи със скок от 192 см, който е негов нов личен 
рекорд

Младият димитровградски ле-
коатлет Джордже Гогов е учени- Крагуевац като победител на ре- 
чески първенец на Сърбия по ви- гионалното състезание в I Хирот, 
сок скок! На финалното отлети- на което участваха ученици от 
ческо състезание за ученици в Лесковац, Враня, Власотинце, 
Крагуевац, в което участваха Пирот и Димитроград. Тогава 
най-добрите състезатели от 8 ре- той скочи 170 см. 
гина в Сърбия, той скочи 192 см и Следващото състезание, на 
убедително зае първото място, което ще участва Джордже I о- 
тъй като второкласираният със- гов, е финалът за Купата на 

165 см. По- Сърбия на 31 май в Крагуевац. 
бедният скок е нов личен рекорд След това той ще участва и в 
на свръхталантливия димигров- атлетическото първенство на 

България на 1 юни 2003 г. в Пло
вдив. Д- С.

1Гогов се класира за финала в
Буяновашката баня "Врело" е отдалечена само 2,5 км от авто- и жп 
магистралата Белград-Скопие-Атина, и 13 км на юг от град Враня. Освен 
това на стотина километра от банята има две летища - Нишкото (130) и 

* През септември т.г. холд- Скопеното (60 км). Максимален брой гости тук очакват догодина, когато в 
ингът "Врело" ще навърши 18 гръцката столица Атина ще се проведат поредните Олимпииски игри.
години

Буяновашката баня "Врело” е нито пък да се дозагрява, какъвто вният лечебен фактор - сярата, 
истински бисер сред баните в ст- е случаят с най-известните бани в чийто произход е вулканичен,

Германия. Освен това, буянова- надминава 60%, което е неколко- 
шката лечебна кал (пелоид) кратно по-голяма концентрация 
съдържа над 80% частици по-ма- от толкова известните немски

или словашки бани.

раната поради много причини.
Първата от тях с идеалната тем- 

ратура на минералната вода,
42° по Целзий, което означава, че лки от два микрона, докато све- 
не трябва нито да се охлажда, топната норма е само 30%. Осно-

тезател скочи само

пс
градчанин.

(На 5 стр.)

н
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Вчера министър Паси 
посети столицата на 
Йордания Аман, където 
заедно с йорданския 
министър на планиранетоНяма среща с Ясер 1;“;ДЩГ-"ГРИ

Арафат и Ариел Шарон ™*л>Т.ГЛГ°“г'
Министърът на външните работи Соломон ПасиI ефе“™ ™ ^реме възстановяването на Ирак. 
визитата си в Израел да не се среща нито с палестинския лидр жданет0 на

Ясср Арафат, нито с израелския премиер Ариел Шарон, съобщи ^ 6е
БНР. Наскоро израелското правителство взе решение да бойкотира
всички чуждестранни държавници, които в рамките на престо Д ~ ия
Израел се срещат с Арафат. Министър Паси е съобщил, че, вместо да май ПО време на

юбор препочита «а не се срещне и с двамата лидери, за да може официалното посещение 
спокойна атмосфера. "Моята визита в на минситър СОЛОМОН

ЕС и НАТО обсъждат

Обща стратегия на 

Западните Балкани
Соломон Паси на визита в Израел

ЕС и НАТО обсъждат обща стратегия за Западните Балкани, която би 
трябвало да включва смяна на командването на умиротворителната 
мисия в Босна, предаде италннската агенция А№А. За това е съобщил 
високопоставен представител от щаб квартирата на НАТО в Брюксел, 
като е уточнил, че в Босна може да се използва схемата, действаща в 
Македония, но че е "твърде рано да се говори за това”. Според 
участвалите в консултациите между НАТО и ЕС е станало дума за 
установяването на сътрудничество между държавите от Западните 
Балкани при предотвратяването на престъпления, провеждането на 
реформи в отбранителния сектор, борбата с трафика на оръжие, 
управлението и защитата на границите. В момента силите на НАТО в 
Босна и Херцеговина включват 12 000 войници, а възможността ЕС да 
поеме от НАТО умиротворителната мисия беше декларирана по време на 
съвещанието на правителствените и държавни глави от ЕС, което се 
проведе в Копенхаген през декември миналата година. Става дума за цел, 
която Франция и Великобритания биха желали да видят осъществена 
през следващата година

Трибуналът в Хага:_________________________

на

прави
посещението му да протече в .
Близкия Изток няма за цел да реши близкоизточния проблем, а да Паси в ХашвМИТСКО 
подтикне и доразпие двустранните отношения”, посочи министър кралСтво Йордания. 
Паси. Той оцени като изключително позитивен елемент приемането 
от израелското правителство напътната карта за мир.

Ст. Софиянски:Пламен 
Орешарски - 
кандидат-кмет на 
ОДС за София

Подготвя 
обвинение 
срещу бивши 
командири 
на АОК

Кандидатурата на 

Орешарски ме 

амбицира

правосъдие при Координационния 
център за Косово и Метохия Влади
мир Божович.

По време на посещението на 
главния прокурор на трибунала в 
Хага Карла дел Поите в Белград е 
станало ясно, че бивши командири 
на АОК скоро ще бъдат изправени 
пред Международния трибунал.

Според Божович, трибуналът 
ще обвини във военни престъпле- 

•Трибуналът в Хага скоро ще ния десетина албанци, някои от 
предяви обвинение срещу няколко

Пламен Орешарски 
е кандидат-кметът на 
ОДС за София. Това 
съобщи в неделя на съв
местно заседание на На
ционалния изпълните
лен съвет и на Област
ния съвет на СДС- 
София председателят 
на партията Надежда 
Михайлова.

Орешовски е роден в 
Дупница и има двама 

братя и две сестри. Той бе заместник министър 
на финансите през 1997 година. Защитил е 
дисертация в областта на инвестициите. От 1993 
г. работи в Министерствто на финансите като 
началник на управление "Държавно съкровище 
и дълг”. От лятото на 2001 г. е редовен препо
давател в Икономическия институт. В момента 
Пламен Орешарски е заместник-председател на 
СДС по финансовата политика. На Национал
ния изпълнителен съвет на СДС е член от ми
налата година. Женен е. Има един син. Оре
шарски си е поставил за цел да направи София 
по-модерен, по-сигурен, по-чист и по-уютен 
град.

1М
* Въпреки това 
столичният кмет днес 
изрази притеснението си, 
че може би няма да успее 
да спечели на първия тур 
и ще бори на втория.

Стефан Софиянски заяви, 
че кандидатурата на Пламен 
Орешарски за кмет на 
столицата може само да го 
амбицира. Той определи избора на СДС за кмет на 
София като очаквано и добро предизвикателство. 
Сега, след като кандидатът на СДС е ясен, се диша 
по-спокойно, заяви столичния кмет и допълни, че за да 
се подредят нещата остава само и кандидатът на БСП 
да стане известен. Софиянски е категоричен, че ще 
бори докрай за кметското място.

"Не смятам в момента да се отказвам. Аз предложих 
много отдавна и бих го направил, ако бяхме се явили на 
предварителни избори, и ако беше спечелил, бих го 
подкрепил 10 пъти досега. За мен това, че СДС не прие 
предварителните избори, показва една несигурност и 
аз, разбира се, ще работя и ще си градя кампанията 
върху тази несигурност”, посочи градоначалникът на 
София. Според него Орешарски е победим кандидат.

които са политически лидери на ал- 
бивши командири на АОК. Това е бански партии в Косово, 
заявил ръководителят на бюрото за

Светозар Марович:

Съкратена процедура до ЕС
Сърбия и Черна гора може да се присъедини към ЕС до 2007 година и 

това не означава отлагане на референдума за независимост, който може 
да се проведе през 2006 година, твърди президентът на държавната 
общност Светозар Марович.

"Сърбия и Черна гора, като фактор за стабилността в региона 
заслужава съкратена процедура за приобщаване към Евросъюза, казва 
още Марович.

Значителен напредък по 
пътя към ЕС

Сърбия и Черна гора е постигнала значителен напредък по пътя към 
ЕС, е заявил италианският зам. министър на външните работи Роберто 
Антонионе след срещите си с президента на новия държавен съюз 
Светозар Марович, с председателя на парламента Мичунович и с 
министъра на международните отношения Питич, предаде италианската 
агенция АНСА. Едновременно с това министър Антонионе подчерта 
пред всичките си събеседници, че все още са налице някои трудности, 
които, ако не бъдат решени, биха могли да представляват пречка за 
бъдещето развитие на двустранните отношения 
присъствието на италиански преприемачи на пазарите на Сърбия и Черна 
гора.

А^А: Състав на Вар
ненския военно-ок
ръжен съд даде ход 
на делото срещу 
бившия изпълните
лен директор на 
"Терем" - Търгови
ще Валентин Тах- 
чиев.

по-точно за

Папата призова 

българските 

християни към 

единство

Белград Токио

Семинар за 
търговията с 
хора в ЮИЕ

Г оран
Свиланович 
се срещна с 
г-жа Йорико 
Кавагучи

Тахчиев е обви
нен, че е злоупотре
бил с положението 
си и е подпомогнал

Приемайки във Ватикана българска цър
ковна делегация, папата призова към единсто, 
като отбеляза, че "различното положение, 
което се намират християнските църкви не 
може да е предлог за същесвуването на про
тиворечия и разногласия между тях”, предаде 
италианската агенция АИЗА. Папата при
помни, че подобен апел е бил отправен преди 11 
века от Светите братя Кирил и Методий. 
Обръщайки се към гостите си от България 
папа Йоан Павел Втори изтъкна, 
послание се намира "в основите на бългаската 
култура и църква и ще трябва да остане цел, 
която

В Белград започна четиридне
вен семинар за търговията с хора 
в Югоизточна Европа, в който 
участват журналисти от страната 
и региона, предаде агенция 
"Бета”. Семинарът се организира 
под патронажа на правителството 
на САЩ и в него уФот 
двама журналисти от всяка 
държава от региона, които през 
февруари и март участваха в 
първата фаза на програмата, 
която се проведе в Бостън и 
Вашингтон. На семинара ще бъде 
обсъдена възможността за фор
миране на журналистическа мре
жа от държавите от Югоизточна 
Европа и за размяна на инфор
мация, свързана с търговията с 
хора. В инициативата ще участват 
журналисти от България, Сърбия 
и Черна гора, Албания, Босна и 
Херцеговина, Македония, Ру
мъния и Хърватия.

в

Започна делото 

"Терем”
Министърът на външните 
работи на Сърбия и Черна 
гора Горан Свиланович се 
срещна в Токио, с японския 
си колега г-жа Йорико 
Кавагучи, предаде агнеция 
"Бета". В съобщение на 
японското посолство в 
Белград се казва, че двамата 
министри са обсъдили 
редица въпроси на 
двустранното 
сътрудничество. Япония и 
изразила готовност да под
държа властите в Белград в 
усилята им за стабилизация 
на страната, която е от 
ключово значение за целия 
регион.

ват по

че това

осъществяването на нелегален износ на 50 двигатели и 
50 скоростни кутии за танк "Т-55". Частите с възможна 
двойна употреба са били декларирани като гражданска 
продукция. Обвиняеми по същото дело са и управи
телят на фирма "Полдис”, Стоян Найденов, който е 
изнесъл продукцията, и офицерът от резерва на по
деление в град Борово подполк. Иван Грозев.

Фирма "Полдис" бе замесена и в избухналия скан
дал по износа на редуктори от военния завод в Търго
вище за Сирия.

да бъде преследвана докато християн
ския Изток и Запад не се обединят напълно". 
Тези дни се навършва първата годишнина от 
посещението на папата в България. "Не мога 
да забравя пътуването си във вашата страна. • 
Моля ви да предадете на Негово светейшество 
Максим моя спомен, който подхранвам 
литвите си”, каза папата.

с мо-
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В Скупщината на 
Сърбия_____ ™НИКНачовешките 

Юни
Г* | 4 - Международен ден наЗакон за иракт"“[ 5 - Световен ден на околната 

среда;установяване ^заяяааяг- 

на отговорностШ!“::. 

за нарушаване ВвЕЕЕГ
[трафикна правата «ваза* -

1 |ОбедиНените нации.

На следващото си заседание Парламентът на Сърбия ще обсъди 
проектозакона за установяване на отговорността за нарушаване на 
основните човешки права и правата на гражданите. Това за радио Б92 
е заявила Гордана Чомич, заместник-председател на парламента.

Според Гордана Чомич, разпоредбите на този закон ще се отнасят 
за всички форми на нарушаване на правата, посочени в Ме
ждународния пакт за гражданските и политическите права от 1976 
година.

Интервю
Зоран Живкович, премиер на Сърбия:

Навсякъде по света организираната 

престъпност е свързана с политиката
Въпрос: Разкриването на уби- |------------

йството на премиера Зоран Джи- ,г ., 
нджич хвърли светлина върху р^ли - 
съучастието на полицията и пра- • 1
восъдието. Как смятате да се сп- ^

гато става дума за истински въп
рос. Така че не изключвам и Ред- 
жепи. Друг е въпросът, доколко е 
възможен сериозен разговор, тъй 
като моите теми са: завърщането 
на сръбските бежанци, сигурно
стта на сръбското малцинство в 
Косово и децентрализацията.

Въйрос: Не може ли да се раз
говаря делово с косоварите?

Живкович: Косоварите са част 
от проблема. Но нека бъдем реа
листи: от двустранните разговори 
не може да се очаква решение. В 

сметка

ж -равите с това положение?
Зоран Живкович: Организира

ната престъпност е свързана с по
литиката 
След свалянето на Милошевич 
тези връзки на най-високо равни
ще бяха прекъснати, но продъл
жиха да съществуват на по-ниско 
равнище. Прочистването на тази 
система започна още при Джин-

навсякъде по света.

■ :

:>■

последна 
отговорност е у междуанроДЙЬта 
общност. За съжаление шефът

върховнатайНа 2 юни в Белград джич и ние ще доведем нещата до 
край - останали са само няколко 
малки групички. Уверявам ви, че Премиерът Живкович: Готов съм да на админситрацията в Косово

разговарям с всекигоГладна стачка на 
косовските бежанци

Михаел Щайнер упорито избягва 
започването на преговори. Ние

до края на годината ще рефор
мираме изцяло полицията и слу
жбите за сигурност. изпълнихме всички условия, пос- 

Въйрос: Опасен ли е все още Джинджич, положението се про- тавени ни от международната об- 
укриващият се мафиотски бос по мени коренно. Армията няма ве- щност. Тя от своя страна е напра- 
прякор Легия, който се води за

Косовските бежанци насрочиха за понеделник - 2 юни - гладна стачка 
пред сградите на чуждестранните посолства в Белград, предаде агенция 
БЕТА. Около 1000 души ще се отправят пеша от Баточина до Белград, а 
между тях ще има и граждани на Ниш, които искат да помогнат на 
косовските бежанци, твърди агенцията.

Съюзът на бежанците от Косово и Метохия призова правителствата 
на западните страни да помогнат при решаването на техния проблем.

Според бежанците, приватизационният процес в Косово трябва да 
бъде спрян и да продължи тогава, когато в тази покрайнина се върнат 
всички изселени хора.

вила съвсем малко - а косоваритече възможност да пази хора, кои- 
главният инициатор на убийство- то са търсени от Хагския трибу- абсолютно нищо. 
то на Джинджич?

Живкович: Докато е на свобо-
Въйрос: Защо Белград се опи- 

Въпрос: След смъртта на Джи- тва Да форсира косовския проб- 
да, той представлява опасност за нджич бе налице огромен интерес лем точно сега? 
нова Сърбия. Тази опасност днес към Сърбия; намери ли този факт Живкович: Защото Косово си
е много по-малка, защото групата конкретно изражение? остава съществен фактор за Сър-
му беше унищожена, но той си ос- Живкович: Актуалното иконо- бия. Ние се виждаме изправени

пред един голям проблем на собс-

нал.

Министър Михайлович: тава държавен враг номер едно. мическо и инвестиционно поло- 
Въйрос: Възнамерявате до жение в страната е далеч от удов- твената си територия; терор спря- 

края на годината да приключите с летворително. Канцлерът Шрьо- мо малцинствата, извънредно ви- 
предаването на заподозрените дер ни обеща обаче, че ще дойде в сока престъпност - това са проб- 
лица на Трибунала в Хага. Ваши- Белград начело на голяма иконо- леми, спъващи нашите реформи, 
ят предшественик се пазеше от мическа делегация. През пое- А и как Да не е проблем за едно 
подобни радикални стъпки, опа- ледните години Германия беше правителство, когато то не знае 
сявайки се от вътрешнополити- най-важната ни опора. Само че какъв ще бъде статутът на част

от територията на собствената му 
държава? Сега не е моментът за

Арестувани са 23-ма заподозрени 
във военни престъпления

Властите в Сърбия са арестували 23 лица, заподозрени във военни 
престъпления в "Овчара” недалеч от град Вуковар през ноември 1991 
година. Това заяви министърът на вътрешните работи на Сърбия Душан 
Михайлович.

- Белград и Трибуналът в Хага за първи път успяха да постигнат 
съгласие за двустранно сътрудничество помежду си, допълни министър 
Михайлович по време на конференцията "Сърбия след извънредното 
положение”.

чески сътресения. ние нямаме желание да останем 
Живкович: Джинджич не се ст- цял живот на милостиня, затова 

рахуваше - просто тогава ни лип- ни трябват инвестиции, 
сваше част от властта: армията. Въйрос: Косовският минист- да се започнат преговори относно 
Тя беше извън гражданския ко- ър-председател Байрам Реджепи дългосрочния статут на Косово, 
нтрол. Със създаването на мини- заяви, че няма желание да се сре- на които трябва да присъстват 
стерския съвет на новия държа- ща с вас. Каква е вашата позиция? ЕС, ООН и САЩ. 
вен съюз Сърбия-Черна гора са
мо пет дни след убийството на ХОв да разговарям с всекиго - ко-

окончателно решение, но е време

бщи агенция Бета. "Искането ни е 
динамиката да се ускори и през тази 

х/лолаоаио ио година средствата по проекта на 
+ ^оил ОС1ПС ПС1 гръцкото правителство за помощ 
- ^ л ол за транспортната инфраструктура
СРбДСТВЗТЗ 33 на Балканите да възлезе на 60 ми- 
_ 3 “ е л лиона евро вместо предвидените 30Коридор №10

Сърбия - Гърция
Живкович: По принцип съм го- (От радио "Дойче веле”)

Кметовете на общинските 
скупщини в Босилеград и в Крива 
паланка Владимир Захариев и 
Любчо Петковски, се срещнаха 
няколко пъти, а за проблема на 
хората край границата разисква
ха и общинските отборници от 

(От 1 стр.) леградските села на тримеждие- дВете места. Двете общини няко- 
то. Животът стана особено непо-

Наскоро граничен 

преход край Голеш
милиона, тъй като разполагаме с 
капацитети, които могат да завър- 

Сръбският министър на транс- шат определени участъци от пътя 
порта и телекомуникациите Мария каза Рашета-Вукосавлевич след 
Рашета-Вукосавлевич заяви, че е срещата си с македонския си колега 
поискано от гръцкото правителст- Милаим Айдини. На срещата е 
во да ускори изплащането и да уд- било разговаряно за стратегическо- 
вои предвидените средства, които то значение на изграждането на 
тази година са предназначени за ре- Коридор №10 за двете страни, за 
констуркцията на участъка от тран- двустранното сътрудничество в об- 
спортния Коридор №10, който пре- ластта на железопътния, шосейния 
дставлява магистралата от Леско- и авиотранспорта. 
вац до македонската граница, съо-

лко пъти искаха от правителст- 
носим, когато се изпречи грани- вата си да вземат решения за 
цатаи когато роднините, децата и откриване на граничен преход 
родителите станаха едни за други край Голеш, респективно край 
"чужденци”. Църцория.

От време на време нашите и Още не е известно дали пун-

След разпадането на Югосла
вия границата създаде нови проб
леми на хората от Жеравино, Го
леш, Караманица и от останалите 
села в триъгълника между наша
та страна, България и Маке
дония, както и от Кривопаланско. 
Преди разпадането на бившата 
ни държава хората от този край 
бяха се сближили с Крива па
ланка. Понеже са отдалечени от 
Босилеград на около 45 кило
метра, а от Крива паланка на 
двадесетина, хората от този край 
работеха в това македонско град
че, строиха къщи, пазаруваха, 
децата им се образоваха, прода
ваха добитък... По-късно мла
дите не се завръщаха. Получи се 
така, че младостта остана 
Македония, а старостта - в боси-

Михаел Щайнер есня- ктът край Голеш ще е постоянен 
или временнен и дали ще е само за 

им позволяваха да минават гра- местното население. Това ще се 
ницата. Всичко това обаче беше решава заедно с въпроса за още 
нелегално, но всъщност толкова няколко други прехода на съвме

стната граница с Македония. Със 
обаче успяваха да минават. В сигурност може да се твърди, че 
такъв случай нищо друго не им той ще улесни живота на хората 
оставаше, освен да заобикалят край границата. Във външното 
през България, разбира се, и да министерство подчертават, че и 
минат през две държавни грани- това начинание свидетелства за 
ци, или да минават през Чукарка непрекъснатото подобряване на 
край Прешево. Тогава бяха при- отношенията между двете стра- 
нудени да изминават над 300 ки
лометра.

македонските граничари ул 
ваха "граничните им мъки”, катоВ Солун трябва да започнат 

разговори между Белград и 
Прищина естествено и нормално. Невинаги

Ръководителят на ЮНМИК Михаел Щайнер заяви, че е съгласен, че на 
предстоящата среща на ЕС и страните от Западните Балкани в Солун 
трябва да започне диалог между Белград и Прищина, предаде агенция 
Бета. "Този, който отива в Солун, този, който иска да отиде в Европа, 
трябва да приеме правилата на Европа, което означава, че всеки поканен 
трябва да бъде готов да разговаря с всички, които са та^ ’ ^л1^,аЙНе^ 
По отношение на прехвърлянето на правомощия от ЮНМИК на ко
совските институции Щайнер каза, че това е в съответствие с мандата, 
поверен му от Съвета за сигурност на ООН и прехвърлянето ще приклю
чи до края на 2003 г.

ни.
В.Божилов



30 май 2003

Политическото оргзнизирзне нз бългзрите в 
Бабушнишко__________________________на правдата и ще иска то да се 

—------------ намеси в случая. Той казва, че

Който пръв стигне до момата.»
върху решенията на Об- ци от ГИД отново биха имали 

възможност да работят.
Когато става дума за остана-

В ГИД и около него

ДСБЮ настоява за разви
тие на Звонския крайНяколко десетки работници от 

каучувата промишленост в Дими- щинския съд.
тровград се събраха в края на Тричленната делегация на
Р Р центъра на ГИД след това бе приета и от литс работници, те са на мнение,

председателя на Общинския съд че, ако имуществото се продаде, 
Зоран Колев, който съобщи, че фирмата фактически ще се 

окончателните разпадне. Според тях, ако вече не 
с възможно да се предотврати

влияние

край. Председател на съвета е 
звончанинът Иван Таков. Новата 
партия бе приета съвсем корек
тно от ръководството на местна
та ОС, както и от останалите 
партии в Бабушнишко. Веднага 
след сформирането на съвета в 
Звонци председателят на Бабу- 

община Петър Йончич

Както в Димитровградска, та- 
имаминалата седмица в 

града, за да протестират срещу за
почналата преди известно време 
продажба на имуществото
ГИД. Продажбата се налага, за да съдебни решения може да се спре
се реализират окончателните единствено след иск на работни- принудителното изпълнение на 
съдебни решения на няколко де- ците,коитоиматтакиварешения, съдебните решения, тогава е 
сетен бивши и сегашни работни- или пък след иск на Агенцията за най-почтено парите от продадс- 
ци, съдили фирмата си за заплати приватизация. Понеже работни- пата фирма да се разделят между

ците не искат да спрат процеса, а всички работници, а не само ме- 
Агенцията не се обръща към жду онези, които са съдили фир- 

Делегация на фалиралата фи- съда с такъв иск, продажбата на мата.
не може да бъде

Бабушнишка общинака и в
много съвети на политически па
ртии - ДС, ДСС, СПС, ДХСС, 
ГСС, СРС и редица други. Общи
ната се управлява от коалицията 
на левите политически сили СПС

на изпълнението на

и ЮЛ.
Броят на нашите сънародници 

в тази община е малък. Те живеят 
южните части на об- 

селата

шнишка 
се срещна с представители на 
ДСБЮ. Зоран Велкович, лидер 
на бабушнишкия клон на Демо
кратическата партия тогава зая- 

че неговата партия няма абсо
лютно нищо против сформиране
то на ДСБЮ, като изрази наде
ждата, че ДС и ДСБЮ ще уста
новят
е изключено един ден те дори да 
станат коалиционни партньори в

и други материални принадле
жности. предимно в

щината, в Звонския край - 
Звонци, Ракита, Ясенов дел, Бучи 
дел, Нашушковица и Берин из
вор. През 1960 година тези среди, 
бяха откъснати от Димитровград-

Може би в такива случаи важирма бе приета от председателя на имуществото 
ОС д-р Боян Давитков, който в спряна, 
разговора подчерта, че местното 
самоуправление няма никакво

старата народна поговорка - 
Според и.д. директора на ГИД ”Който пръв стигне до момата, тя 

Иван Марков, фирмата ще пода- ще е негова ’. 
де оплакване в Министерството

ви,

ска община по административен 
1^>т. В бабушнишкото село Пре
сека също има доста българи.

В условията на сициалистичес- 
ката система, чак до идването на 
ДОС на власт в Републиката, 
българите в Бабушнишко са ста
вали членове предимно на Съюза 
на комунистите, а след това на 
Социалистическата партия на 
Сърбия и на Югославската леви
ца. В редиците на бабушнишката 
СПС и днес има значителен брой 
членове, които са българи по

Б.Д. добро сътрудничество. Не
Треньорският екип е в 
състав: Саня Димитриевич от 
Нови Сад, Милан Цолич от 
Центъра за ненасилствени 
акции в Белград, Блерим 
Яшари от Центъра за 
балканско сътрудничество 
„Поя“ от Тетово, а от 
димитровградския център 
Розета Алексова

Креативен център "Цариброд"
бабушнишкия парламент.

Иван Таков има интересено 
мнение по повод сформирането 
на съвета на ДСБЮ. Той каза, че 
партията и да иска не може да 
води ”висока политика”, и доба
ви: ”Нашата цел е да допринесем 
за възстановяването и развитие
то на Звонския край, на който е 
нужно да се помогне. Затова ние 
нямаме правото да се отказваме 
от помощ, която субекти от 
съседна Бъглария имат доброто 
желание да окажат на този край. 
Ако започнат да ни помагат от 
България, вероятно още по-ин
тензивна ще стане и помощта на 
субектите от страната”.

За ненасилствена комуникация
Неправителствената организа- ГТЗ -Фонд за миротворчески 

ция Креативен център "Цариброд” циативи. 
от Димитровград ще организира от
11 до 20 юли и от 15 до 24 август сии по редица въпроси, във връзка с
съвещания-семинари на тема: ”Не- общуването, когато има стълкно- подготвят за комуникация с други 
нансилствена комуникация и креа- вения, но не физически. Това са раз- хора, които мислят по различен 

трансформация на стълкно- исквания на теми като: Ненасилс- начин по определени въпроси, да 
. Те ще се проведат в хотел твена комуникация, Екипна работа, използват конструктивен подход,

нов или

ини-

Всъщност става дума за диску-

тивна
венията
"Нарцис” на Власинското езеро в вземане на решения с консенсус, без предизвикване на 
рамките на проекта "Миротворчес- Водачество, Ненасилие, Предра- разширяване на вече възникнал 
ко образование в Югоизточна Сър- съдъци, Идентичност, Човешки конфликт, 
бия”, с финансовата подкрепа на права и пр. По този начин хората се

националност.
Преди няколко месеца на бабу

шнишката политическа сцена се 
появи нова политическа органи
зация - беше сформиран съвет на 
Демократическия съюз на бълга
рите в Югославия за Звонски 
край. В тази партия понастоящем 
членуват 20-ина българи от този

В семинарите ще участват пре
дставители на неправителствени 
организации, политически партии, 
хора от медиите и просветни работ
ници както, и всички интересуващи 
се от тези проблеми. Очаква се да 
пристигнат участници от Прешево, 
Буяновац, Медведжа, Враня, Про- 
купле, Ниш, Княжевац, Свърлиг, 
Пирот, Димитровград, Бабушница, 
Босилеград, Сурдулица и Власо-

Сътрудничат с хуманитарни организации

От първата среща на 

Гражданския форум 

в Бабушница

Б.Д.

Ивица Дачич в Босилеград:

Готовим се за изборитинце.
Всеки заинтересуван трябва да 

заяви участието си до 30 юни, рес
пективно до 5 август за втората 
група, на Креативен център ’ Ца
риброд” в Димитровград, пощенска 
кутия - 27.

Нв.ща Да4"4, председател на ГО Никола Крумов, лидер на 
на СПС, присъства миналата босилеградските 
седмица на разширеното заседание социали^т" каза на 
на Общинския отбор на СПС в съ^артийци’те си 0т Белград, 
Босилеград. Придружаваха го че общинската власт на ДСС 
подпредседателят на ГО Бранко изпълнява побие
Ружич, членът на ИО на ГО Деян ^лжения^а си и не е 
Бацкович, републиканският пое- оппавдано ЛОВеоивТО на 
ланик Бора Станимирович, както и ^^Г^Зо^Коро

трябва да се оттегли.

и40 А.Т.

Иявййпи, Подгорица:
Черногорска 

та опозиция 

напусна 

парламента

ЕГМ, представители на окръжното ръко
водство от Враня.

На закритото за общественост
та заседание са разисквани въпро- той и оповести, че партията му 
си, свързани с организацията и под- най-вероятно няма да прави пре* 
готовките за предсрочни избори, дизборни коалиции, а за следиз- 
които, както се надяват в СПС, борни ще разискват след изборите, 
трябва да се проведат тази есен. Говорейки за обстановката

След заседанието Ивица Дачич Сърбия, той подчерта, че СПС е 
заяви, че посещението на ръководс- осъдил убийството на премиера 
твото на партията в Босилеград е в Зоран Джинджич, но смята, че това 
рамките на посещенията на всички е било злоупотребено и то е използ- 
общински отбори в Сърбия. - Чрез вано за разплащане с политичес

ките противници. СПС изисква 
ме да се запознаем с обстановката в борбата с организираната престъп- 
общините. Досега посетихме 25 ност в Сърбия да бъде всеобхватна 
общини, заяви Дачич. - СПС се и да се утвърди истината за всички 
надява тази есен да бъдат прове- извършени престъпления, 
дени предсрочни избори, подчерта

ШI
:

В

Черногорската парламентарна 
опозиция реши да се оттегли от 
всички дейности на републиканс-

В Бабушница преди броенни дни ната регулация”, "Откритите прос- кия паРламент и прекратява сът-
г рудничеството си с Радио-телевизи-

, II
преки контакти с членството иска-

се проведе първата среща на Гра- транства и площите, предназначени „
жданския форум, организирана от за възстановителни дейности” и ята на *еРна гоРа в знак на протест 
гражданското читалище "Пиргос” "Съхраняването на комуналните ^РещУ вчерашното решение на 
от Пирот. Присъстваха представи- отпадъци”. Участниците във Фору- <-ъвета на Радио-телевизията от 1 
тели на: местното самоуправление, ма имаха възможност да предприе- юни да бъде преустановено дирек- 
на културните, спортни, и образо- мат и други инициативи и да се за- тното предаване по телевизията на 
вателни организации, на национал- стъпват аргументирано за тяхното засеДанията на Скупщината, преда
ните малцинства, на стопански су- изпълнение. де агенция Бета. Лидерите на пар-
бекти и на неправителствени орга- Втората сесия на Гражданския ламентарните партии съобщиха, че 
низации. Те имаха възможност да форум ще се проведе към края на социалистическата народна пар- 
настояват за осъществяването на юни т.г. Тогава с консенсус на уча- тия’ Народната партия, Сръбската 
определени идеи, имащи за цел стниците ще бъде определена коя наР°Дна партия и Либералният 
подобряване жизнения стандарт на от предложените идеи ще бъде реа- 01,103 Ще продължат дейността си с 
жителите на Бабушнишка община- лизирана. извънпарламентарни средства, ор-
та. Идеите биха могли да се реа- Местното самоуправление в Ба- ганизирано и заедно . Това ре- 
лизират с помощта на хуманитар- бушница досега е имало добро сът- !Чение НЛ ^ъвета показва страха на 
но-донорската организация ”Фри- рудничество с различни хуманита- Мило Джуканович, който няма 
дом хаус и на местното самоуправ- рни и донорски организации от смелостта Да застане очи в очи с

чужбина. Със средства, представе- опозицията пред работещите ка
мери и обществ%ното мнение”, се 
посочва в съобщението на опози
ционните партии.

П.Л.Р-

Сурдулица

Агенция дари нови апарати
В рамките на Проекта за набавка на съоръжения за болници 

Сърбия, Европейската агенция за реконструкция дари няколко нови 
апарата на Здравния център в Сурдулица.

В Центъра узнаваме, че Агенцията им е дарила апарат за анестезия, 
централен стерилизатор, инфузионна помпа и два монитора за следене 
виталните функции на пациентите.

Дарението, което се оценява на около 150 хиляди евра, ще е от 
голяма полза на Центъра, преди всичко на отделението за интернз 
медицина.

в

ление.
Дискутираше се по следните три ни от тях в общината досега са 

предвидени в предварителния решени редица комунални въпроси. 
''Атмосферните води и тях-

теми
план: В.Б.

Б.Д.
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Разговор с повод Баден-Баден край МораваПроф. д-р Станимир 
Костадинов след срещите за 
защита от порои в 
Димитровград

•••

(От 1 стр.)
Третият фактор е естественият въгле- 

двуокис, който оказва благоприятно въз
действие върху кръвообръщението. Вси
чки тези предимства са потвърдени и от 
науката, понеже нашата баня е единстве
ната в страната, която има атестат от Бел
градския медицински факултет. Потвър
ждения за това са и сертификатите от Цен
търа за контрол и развитие на баните в 
Словакия, както и на медицинските цен
трове за проучване на балнеокломатични- 
те места от Лондон и Франкфурт.

Това заяви генералният директор Томислав Митич 
на промоцията на холдинг-компанията в Ниш. Той 
добави, че в нея са ангажирани 168 души, 46 от които 
здравни работници - лекари-специалисти, физиатри, 
кардиолози, ревматолози, дермантовенеролози, дефе- 
ктолози, експерти за обща медицина и физиоте
рапевти.

Шефката на здравния екип д-р Славица Сопта зая
ви, че Заводът за диагностика и терпевтика разполага 
с най-модерна апаратура и добре оборудвана лабо
ратория, което е предпоставка за качественото обс
лужване на пациентите и гостите.

-Предлагаме извънредо добри условия за лекуване 
на различни видове ревматични заболявания, въз
становяване след контузии, хронични заболявания на 
храносмилателната система, кожни заболавания, вкл
ючително и псориазис, определени видове стерилитет 
и други женски заболявания, както и неврологични 
заболявания като мигрена и други видове главоболие и 
заболявания на периферните кръвоносни съдове, каза 
д-р Сопта.

Минералната вода "Прохор” е вода за всички въз
расти, защото по качеството си е най-близка до обик
новената питейна вода, но е обогатена с хидрокарбо- 
нати и с много други минерали, които представляват 4 
мл на един л, каза ръководителят на комерческата 
служба в холдинга Горан Хаджич. Дневно във ”Врело” 
се произвеждат 100 000 л минерална вода, което на 
годишно ниво възлиза на 3 милиона литра.

Благодарение на това и преди всичко на 
изключителните лечебни свойства, Репуб
ликанският фонд за развитие ни отпусна 10 
милиона динара, така че през септември 
т.г. ще посрещнем пълнолетието си с нови 
капацитети и нови програми, уточни г-н 
Хаджич, като добави, че през миналата 
година са имали над 70 000 нощувки, което 
означава, че разполагаемите капацитети - 
предимно стаи с две легла - са били използ
вани снад 90%.

«ГНаучно срещу 

ерозията ВРЕДО
БУ)АНОВА11От 21 до 23 май т.г. в Димитров- — Това хи бе основната тема и 

град се проведоха 22 срещи на на срещите в Димитровград? 
Дружеството за защита от порои 
Сърбия и Черна гора. В работата на 
тази среща взе участие и Станимир 
Костадинов, димитровградчанин, 
момента професор по специалност
та "Поройни води и ерозия” в Ле
сотехническия факултет в Белград. “ Кои са резух

срещи, свързан\
Костадинов пояснява, че Дру- Дмлштровград? 

жесгвото за защита от порои на —Преди всичко това е запозна-
СЧГ е основано преди повече от 20 ване с основните проблеми на об- 
г. и в него членуват инженери и щината в тази област, 
техници, както и други специалис- възможността да предложим някои 
ти, които се занимават с укротя- оптимални решения и да лобираме 
ване на поройните води и защита за финансови средства

от ерозия. Това са пре- реализация пред републиканските 
димно лесовъди от Лесотехничес- органи. Тук имам предвид преди 
кия факултет, но има и строителни всичко водоснабдяването на Дими- 
инженери и техници.До разпада- тровград, защитата от наводнения, 
нето на предишна Югославия то защитата на пътищата от порои и 
действаше на цялата територия, а пр. Самото присъствие на многоб- 
срещите винаги се провеждаха в ройни специалисти от тази област 
друга република. След 1991 г. дру- дава определена гаранция за успех 
жесгвото "работи” само в рамките 
на Сърбия и Черна гора, а го
дишните си срещи провежда пре
димно в Сърбия.
—Коя е основнапиг цех на дружес
твото?

— То обсъжда проблеми, свър
зани с пороите и защитата от еро
зия и търси подходящи решения на 
проблемите чрез институциите на 
системата. Дружеството работи 
постоянно и за професионалното 
усъвършенстване на своите члено
ве, организира съвещания и сим
позиуми, издава свое списание със 
заглавие "Ерозия”, издава книги от 
нашата специалност. В последния 
брой на "Ерозия” например доста 
голямо внимание е посветено на 
Димитровград и на проведените тук 
наши срещи.

Дейността на дружеството се 
провеждат главно чрез заседания и 
срещи, продължаващи 2-3 дни. Те 
се провеждат винаги в друг град, ре- Димитровград 
гион или република и целта на
срещите е как да се защитаваме от — от името на всички участници 
пороите и какви обекти на водното че тук т приеха чу.
стопанство да бъдат изграждани. десно Благодарим на председателя 
- Какви беше програмата на на ОС д-р Боян Давитков, който
срещите? поздрави участниците в срещата и

^ГмТЯнркТстРв\Кнао?о езеро крГй а

^н=отИВъ“ до
^Тгарн\^Япо“еЯнМСоф™Р В работа „а дружеството.

В. Богоевв —На срещите в Димитровград 
основната тема бе новият Закон за
водите в Сърбия или по-точно 
онази негова част, която се отнася 
до ерозията и поройните води.

в

татите от тези
и с

както и

за тяхната
на почвата

— Как преценявате срещата, 
довохни хи ст 
Димитровград*

е от престоя си 
)?

БР03И1А
СТРУННО - ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН 

Бр.ЗО
След заведените углавни дела за нелегално оформяне на строителни 
парцели на Власина

В Нямаст 1•--В' .. ~-У,-

‘Драган Динкич, председател на ОИ на ОС в Сурдулица:- Няма да могат да се легализират 
само онези обекти, които във всяко отношение, преди всичко в градоустойствено и 
екологично, нарушават плановете за изграждане на Власина

дседател на Изпълнителния съвет 
на ОС в Сурдулица, и подчертава, 
че "почти всички вили ще бъдат ле-

След като общинската прокура- недоволни от властите, понеже 
тура в Сурдулица заведе углавни де- навремето държавата им

срещу няколко бивши общински площите безплатно или срещу ма- и
ръководители, понеже "по тяхно лки парични суми, а години наред гализирани . 
нареждане били формирани стро- представители и служби на Общин-
ителни парцели на Власина, въпре- ската скупщина са формирали пар- скупщина взе решение за легали- 
ки че не съществувал териториален цели и ги "продавали” на заможни и зиране на нелегално изградените 
и градоустройствен план”, собстве- влиятелни хора от Сурдулица, обекти в общината, включително и 
ниците на вили на туристическата Враня, Лесковац и други места, тези на Власина. Неотдавна и 
красавица се разтревожиха още Колко вили точно са изградени на Скупщината на Сърбия прие закон 
повече. Прокуратурата смята, че от Власина още не е известно. Според за условията, при които ще се 
1998 до май 2000 година бившите неофициални информации тази легализират нелегално построени- 
ръководители са нанесли щета на бройка е над 500, от конто около те обекти. - Като се имат в предвид 
Власина не само от градоустройс- 300 са построени нелегално. тези два документа, ще се настоява
твена гледна точка, но и в еколо- - Дали някой е виновен за това, вилите да се легализират при ус- 
гично отношение, понеже няма ка- че строителни парцели са форми- ловие, че собствениците им платят 
нализационна мрежа и отпадъчни- рани и продавани на заинтересова- необходимите такси и облагания - 
те води от вилите замърсяват езе- ни хора е въпрос, на който отговор подчертава Динкич. Той пояснява, 
рото и питейните води около него. ще даде съдът, но общо взето соб- че ИО скоро ще формира комисия, 
Н Негодуват и селяните от Вла- ствеииците на нелегално построе- която да уточни броя на нелегално 
сина някогашни собственици на ните вили няма за какво да се ст- изградените обекти, а след това ще 
имотите. Някои от тях казват, че са рахуват- казва Драган Динчич, пре- я™‘”™

легализиране на обектите си.
-Няма да могат да се легализират 

само онези обекти, които във всяко 
отношение, преди всичко в градоу
стойствено и екологично, наруша
ват плановете за изграждане на 
Власина- категоричен е Динкич. 
Той смята, че в този случай пос-

„ нрпттвнз осведоми поедприя- като е предложил представители на двете фирми да инвентаризират ледната ДуМа ТрЯбва да бъде на
Държавната Агенция за пр оценка на имуществото на имуществото, за да се уточни кой кому и колко дължи. Понеже компетентната комисия, която ще

тието че е необходимо отново « ‘ “й"0^ на капитала на фирмата е представители на корпорацията не са се съгласили с това предложение, 6 сформира„а.
"Бор”. Това се налага, понеже стойността на капитала на фирма „Н я „ напровил товаксам. в Сурдулица не крият, че Вла-
по-ниска от задълженията й. поеппоиятието не е Според констатацията на предприятието, корпорацията им е останала сина е застрашена от градоуст-

Йорданов ни осведоми, че повече от една год Р д Р чии длъжна и затова са завели съдебно дело срещу нея в Търговския съд в йствена и екологическа гледна
давало заплати на работниците, не е ™ащалс. Дче дълговете на Лесковац. Йорданов казва, че Коцич корпорация им дължи около 4 ^очка в 0С узнаваме, че ще се
облагания, както и сметките за ток, вода и пр^ То ' д “ капитала милиона динара. Той подчерта, че в този дълг са включени неизплатеният п дприсмат меркн за изготвянето
фирмата възлизат на около 12 милиона динара, а стойностт месечен наем, както и порите за обезщетение и др. Съдът още не е н|| тернториален и градоустройст-
й се оценява на около 4 милиона Динара. приватизира чрез насрочил дата за първо разглеждане на делото. Вен план. _ Освен това се налага да

Агенцията планираше миналата година БоР д“ р включи И докато Агенцията за приватизация настоява да започне процедурата се нзготви и проект за екологична
аукцион, но фирмата към края на ноември ,ИЯтавз е ”Бор” под за приватизация на предприятието, а то самото търси начини как да уреди защита „а Власина, включително и
договор с Коцич корпорация , според който *°Р"°Р“Ц Р по сметките си с “Коцич корпорация”, около стотина работници почти две регулиране на отпадъчните во-

— не получават заплати. Не е известно и кога ще започнат да | ^те и други обекти- опо.

Работниците спряха производството в началото на Ф-РУари^онеже работят. п л р вестнДи ' В Б.

е отказал договора,

Београд, 2003. взела
Специалният брой посветен на ла

Преди два месеца Общинската

А.Т.

Дървообработвателното предприятие "Бор" в Босилеград след разногласията с "Коцич" 
корпорация _________ _ _ _ _

Отново ще се оцени стойността на капитала

редовно заплатите, 
7 февруари "Бор” е

корпорацията не им изплащала 
наем. Йорданов пояснява, че на
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. На турнира участваха отборите 
пенсионерите от Райчиловци и 
Босилеград и кадетският състав на ШК 
"Младост".
На първо място с по 4 спечелени точки 
се класираха малките шахматисти от 
"Младост" и пенсионерите от 
Босилеград, докато трети останаха 
домакините, само с една спечелена 
точка.

наНа Св. св. Кирил и Методий в 
Райчиловци________________

Малинарите в Димитровградско

Искат гаранцииПенсионерите 

ознаменуваха 

годишнината си
малинарството в Димитровградско, обикно- 
селата Драговита и Поганово, където саКогато се говори за

всичко от екологическа гледна точка и затова без каквото и да е
съмнение могат да носят етикета екологично чиста храна

Въпреки това печалбата на малинарите от Драговита и Поганово 
е по-малка от тази на колегите им в останалите краища на Сърбия. 
Изкупваните на малини държат на факта, че Поганово и Драговита 
са отдалечени и пътищата към тях са в окаяно състояние. А трудното 
транспортиране се отразява зле на качеството на малините им. Но 
малинарите са изправени и пред един друг проблем: докато във 
вътрсшноста на страната малините се категоризират по качество, 
тук те обикновено се изкупуват само в едно качество, най-често 
"ринфуз”, или както народът му вика рефуз , всичко на куп ...

От друга страна, болшинството малинари от Димитровградско все 
още не са взели парите за малините си дори за няколко години назад.

За да не се случи нещо подобно, тази година те са решили да 
продават продукцията си само на една фирма. Още през април 
малинарите от Драговита сключиха договор с Еурофриго от Пи
рот. Според договора тази фирма е длъжна да изкупи цялото 
количество, а се очаква добивът да е около тридесетина тона.

Ще бъдат ли доволни тази година малинарите от Димитровградско 
предстои да се види. Първите количества малини ще бъдат предадени 
още през юни. А1’

Местната организация на пенсионерите в Райчи- „„„„„„и „
ловци, в която освен от селото, членуват н пепсио- Карапфилов, преподавател по български език ва™ гкг; зяъг» ~5=-
решение да чества деня на Св. св. Кирил и Методий по шахмат, в който участваха пенсионери и ученици от 
като свой празник основното училище.

На тържеството, което бе организирано в поме- Драган Тодоров, председател на пенсионерската 
щенията на организацията, присъстваха и членове на организация оповести, че догодина ще организир 
ръководството на Общинското сдружение на пенсио- културна програма по случай празника, 
нерите от Босилеград, както и ученици от основното 
училище. Секретарят на местната организация Ранко

П.Л.Р.

Управителен съвет на фонда за 
ползване на средствата от 
производството на електроенергия 
към ОС в Сурдулнца_____________

След дъждовете в 
Босилеградско

Очакват добър 

сенодобивПарите ще бъдат 

дадени на местни 

общности

Завършена е първата фаза на ^ 
възстановяването на църквата 
Йоан Богослов” в с. Моинци

Свети
* Погледите на селяните са насочени към 
небето.

След обилните дъждове, които миналата 
седмица паднаха на територията на Босиле- 
градска община, животновъдите си отдъхнаха. 
Ще има достатъчно трева за паша, а и сено- 
добивът ще е добър, твърдят агрономите и 
подчертават, че в по-високите краища ще има 
повече трева.

Дъждът, който добре напои земята, бе необ
ходим и за селскостопанските култури. Земе
делци от Добри дол казват, че дъждът е "сти
гнал” в най-подходящия за градините момент, 
но за тревата е закъснял малко, понеже те пла
нират да "свалят” първите откоси още в на
чалото на юни. Същото споделят и селяните от 
Райчиловци и Радичевци, а животновъдите от 
Горна Лисина константират, че тревите добре 
напредват и в изкуствените ливади.

Но там където има дъжд, има често и град - 
казват хората. Неотдавна в селата Груинци, До- 
ганица и част от Караманица падна градушка. 
Селяните се надяват, че щетите няма да са го
леми.

Всичко с дарения и 

доброволен трудФондът за разпределение на средствата, които се 
получават като компенсация за ползване на природни 
ресурси при производството на електроенергия към 
ОС в Сурдулнца в момента разполага с около 1 800 000 
динара и те ще бъдат дадени на местните общности в 
общината.

- Става дума за миналогодишен дълг и за суми, 
които ни плащат Власинските хидроцентрали, рее- ) 
пективно "Гердап”, за ползване на площи и води от | 
общината при проиводството на електроенергия, 
казва Новица Тончев, председател на Управителния 
съвет. Същевременно той подчертава, че парите ще 
бъдат разпределени посредством конкурс между 
няколко местни общности и пояснява, че селата ще 
ползват парите за решаване на комунално-битови 
проблеми.

Миналата година Сурдулишка община получи от 
"Гердап” един милион динара, които по-късно 
Фондът даде на няколко села. Тончев казва, че още не 
е известно колко пари ще даде "фабриката за ток” 
тази година, но се надява, че сумата ще бъде значи
телна.

Жителите на село Моинци и риал. ОС в Димитровград засега 
моинчани, които живеят в Димит- не е дала финансова помощ, но е 
ровград, тези дни приключиха обещала, че ще отпусне опреде- 
първата фаза от ремонта на цър
квата "Свети Йоан Богослов” в 
селото.

лена сума.
Желаещите да се възобнови

цървата дадоха своя принос, като 
Акцията започна след Нова го- работиха на обекта няколко дни 

дина. Междувременно бяха съб- безвъзмездно. Църквата започна 
рани средства и строителен мате- да се ремонтира на 8 май. За 
риал. Фактически църквата е по-малко от две седмици първата 
строена отново - от основите до фаза бе завършена. Главни 
покрива. Проектът е изработен майстори бяха петърлашаните 
безплатно от строителния ннже- Димитър Вацев и Зоран Делчев, 
нер Емил Соколов, председател Пари за възстановяването дадоха 
на ИО на ОС в Димитровград. ЯП много хора, но трябва да се 
"Сърбияшуме” е подарило три изтъкне приноса на един моин-

П.Л.Р.Конкурсът за отпускане на парите на местните 
общности ще бъде публикуван тези дни.

кубика борови трупи, докато ЯП чанин от Австралия, който е дал 7 
"Комуналац” е подарило мате- хиляди динара и Никола НикоВ.Б.
риала за покрива и безплатно е лов, собственик на фирмата ”Ко- 
докарало камъните, подарени от лапромет”, който е дал 10 хиляди. 
ЗК "Сточар”. Строителното пре- Хлебопекарницита "Джоржде- 
дприятие "Градня” безплатно е вич” от Пирот е дала 3 хиляди ди- 
обработило дървесинния мате- нара. Събирането на средствата
_______________________________ продължава. Заинтересованите

могат да внесат средства на 
джиро-сметката 840-980645-09, 
докато в крадратчето "позив на 
брой” трябва да се впише номера 
9784-037.

В Димитровградска община вече 
успешно отглеждат специалната 
порода свине "мангулица"

Устойчива раса с вкусно месо
* В с. Врабча е регистрирано, че една "мангулица" се е опрасила в снега, но
прасетата са останали живи. От председателя на Организа-
от някогашната шумадинка и се причислява твърде устойчиви. В димитровградското село ционния комитет за възстановя- 
към групата на тлъстите породи свине. Унгар- Врабча е регистрирано, че една "мангулица” се е ването на църквата Драган Ста- 
ците днес твърдят, че това е тяхна порода свине, опрасила в снега, но прасетата са останали живи. „™-ЯтЯ Лаза
въпреки че е създадена от породата шумадин- Мангулиците понасят добре континенталия “ научихме, че другаза Ч“ 
ка", когато княз Милош през 1833 г. подарил на климат, и са устойчиви на различни неспецифи- би три63330 Д3 завърши до края 
унгарския властелин Палатин Йозеф 10 свине и чни причинители на болести. на годината. Тя подразбира уре-
два нереза. В имението ”Кис Йено” те са Цр.„ . "пптгапли ждане на фасадата и тавана, мон-
отглеждани при по-добри условия и е създадена Месо с позитивен холестерол тиране на всички пр0зорци и на
по-продуктивната порода свине мангулица . Според най-новите изследвания в месото и вратата... Стаменов изрази благо-
Три породи "мангулица" тлъстината на мангулиците” се съдържа зна- дапност към местните електрон-

V, , чителнопо-голямо количество ЛДЛ холестерол ДР към местните електР
Съществуват три порода Мангулици”: (т. нар. "позитивен холестерол”), така че могат ш медии за пр™003 им в кампа
- Белите (унгарски) мангулици - достигат да го ползват и хора с повишено ниво на хо- иият3 за възстановяването на 

средно тегло до 180 килограма, опрасват средно лестерола в кръвта. Месото е вкусно. Един- църквата и на всички хора и орга- 
по 5-6 прасета, има жълтеникав цвят, къдрава ствената забележка на стопаните,

Със сътрудничеството на Завода за расти- - Ласаст породата (създадена край г. Рума в диетите, те са сСп™мш1коемускулниет^каниОР° Ц‘Л ““ ИДеЯТа' нз
телни и животински ресурси от Белград димит- Срем), наричана още и "Буджановски свине) - Опитът на димитровградските стопани"'"ма- „ ПРеди десетина Д™, 3 »ен* 
ровгр адското природолюбителско дружество достига средно от 100 до 150 килограма, опрасва нгулиците” е твърде обнадеждаващ Най-добои ?еТИ ап°ст°л и евангелист■№»«.
мероприятия"^ запазването „ТрЛиГиЛ- ^ “ 6 ““ ™“" резултати е постигало ^ме^ствГребров^ч в^"

Благодарение н^дружеството^^кштк(Гселскос ' С*б°™чка ма«™ 3 създадена от кръс- побода.’ През деня “стоплите пускат св^сте “Геста" ^^^"ГЛ^интере^

лП„РГ„””мГгМуелиЛ.ЧИХаСВ"НеОТСПеЦИа- пра<ета"и по-бързо се угоявггг"""1 °ПраСВат ™ почти „ез„ач„Утел„о кол^чесГцаре^цГ ™

В дружеството посочват основните характе- Свинете от породата "мангулица” са пред- 
ристики на магнулицата. Породата е създадена назначени предимно за личното стопанство и са

низации, допринесли за реализа-които от-

Б. Димитров християнски обект.
Б.Д-
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Всеки да отстоява националната Инициативи

Светците да си бъдат светциСИ
По предложение на Училишния съвет димитровградската гимназия 

поиска разрешение от просветното министерство да се нарича ”Св. 
Кирил и Методий”. В "Служебен вестник”, брой 40 от 15 април т.г., е 
публикувано решение , в което се казва, че гимназията в Димитровград 
ще се нарича "гимназия Кирило и Методие”. Тъй като трябва да се 
регистрира в Търговския съд в Ниш, в гимназията не са наясно как ще 
стане това, тъй като в решението е изоставен префиксът "Свети”.

На пръв поглед това може би е дреболия, но всъщност не е така. 
Защото нито едно училище в страната не се нарича "Сава” , а всички са 
"Свети Сава”, което ясно показва за кой светец става дума. Нима е 
възможно в просветното министерство да не знаят, че двамата 
братя-славянски просветители са провъзгласени за светци!?

От просветното министерство още няма официално реагиране. 
Неофициално узнаваме, че негови представители са обещали това да 
бъде поправено през септември.

Дано бъде така!

(От 1 стр.)
"Словото е свято, талантът няма 

произход, а културата не познава 
граници. Нека този наш съвместен 
празник ознаменува едно ново 
сплотяване и да разкрие широко 
вратата към доброто сътрудни
чество, нека да ни свързва така, 
както делата на светите братя 
свързаха славяните. Тяхното дело и 
днес живее като потвърждение на 
неотменната роля на писмеността 
за развитието на всички славянски 
народи”, подчерта Николов.

Как би изглеждал животът 
днес без словото? И каква би била 

орията на славяните без сло
вото? По какъв начин бихме опоз-

А.Т.ни
вист

В началото на септември в Босилеград
нали мъдростта, как щяхме да 
разберем красотата и значението 
на литературата и трогателната 
изповед на хилендарския монах 
Паисий, който събуди един народ и 
възкреси гордостта и съзнанието 
му?

името, избрано от вас, името на 
братята Кирил и 
естествено ще даде своя отпечатък 
и върху живота в гимназията и с 
оглед на това, че именно братята 
Кирил и Методий създадоха и 
разпространиха славянската аз
бука. Аз съм сигурна, че именно

от православния Изток, а по-късно 
и от Римокатолическия Запад.”

От името на кмета на София г-н 
Стефан Софиянски , Петя Йотова 
прочете поздравително писмо, в 
което между другото се казва: 
"Макар и зад пределите на майката 
родина, вие сте винаги до нас. На 
този ден заедно споделяме ра
достта, че училището ще носи свя
тото име на първоапостолите Св. 
св. Кирил и Методий.”

С особен възторг поздравления 
предаде от свое име и от името на 
община Възраждане в София Ека
терина Кехайова, чиято майка е 
родена в Цариброд, а много от 
картините на вуйчо й художника 
Младен Йотов красят стените във 
фоайето на гимназията. Тя дари на 
училището книги, химикалки за 
всички ученици и преподаватели и 
други пособия.

Честитки по повод празника 
отправи и председателят на Общин
ското събрание г-н Боян Давитков.

Отбелязването на патронния 
празник на гимназията и Деня на 
славянската писменост, българс
ката просвета и култура продължи 
в залата на Центъра за култура с 
тържествена програма, посветена 
на живота и делото на светите 
братя'. Тя беше подготвена и 
изпълнена от ученици от гимнази
ята.

ходими учители, средства и поме
щения за работа. Документът е 
предоставен на Отдела на просвет
ното министерство в Лесковац и 
тези дни се очаква в Босилеград да 
пристигнат инспектори, за да ут
върдят дали са изпълнени всички 
условия за откриването на нова 
паралелка. ^

Представители на гимназията са 
провели разговор с осмокласници
те от
училище, като са ги запознали с 
условията за записване и възмо
жностите, които предлага тази спе
циалност. Неофициално узнаваме, 
че сред осмокласниците има та
кива, които желаят да се запишат в 
търговската паралелка.

Ще се открие
търговска
паралелка

Методий,

В своята "История славянобъл- 
гарская ” той казва: "Вам написах, 
кои любите свой род и язик, кои 
любите свой род и отечество 
болгарское и любите знати за свой 
род и език”. Николов каза, че това 
не е валидно само за българина. 
Днес то има широкообхватно из
лъчване и универсално послание: 
ВСЕКИ ДА ОТСТОЯВА СВО
ЯТА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИ
ЧНОСТ. И наистина, който не 
люби своя род и език, не може да 
тачи и чуждия, който не обича себе 
си, не може да обича другите”.

В поздравителната си реч Ни
колов подчерта значението на 
манастирите в Царибродско като 
първи училища и мисията на 
първото училище, открито през 
далечната 1869 г. и на първите 
учители Живко Ропотски и Тога 
Шошея. Днешната сграда на гим
назията е построена през 1986 г.и 
представлява модерно обзаведено 
учебно заведения, в крак с изиска- 
нията на съвременното обучение.

Силвия Нейчева, председател на 
парламентарното лоби за подкрепа 
на българите извън България, 
честити патронния празник на гим
назията и между другото изтъкна: 
"Всички ние си даваме сметка, че

През учебната 2003 - 2004 година 
в босилеградската гимназия в 
първи клас ще се запишат 60 уче
ника, а 30 в търговската паралелка. 
Тя ще бъде открита от Средното 
икономическо училище във Враня, 
обучението ще трае три години, 
след което учениците ще получат 
дипломи за търговци.

За откриване на новата пара
лелка е изготвен проект, в който са 
предвидени колко и какви са необ-

Боян Давитков, 
председател на ОС: босилеградското основно
"Много е трудно след 
словата, изнесени от 
домакините и гостите, да се 
говори и да се каже нещо 
ново. Но бих добавил само 
няколко думи, от сърце да 
предам от името на местното 
самоуправление честитки за 
патронния празник на 
нашата гимназия, а на 
скъпите гости да пожелая 
приятно гостуване в 
гимназията и в нашата 
община. Добре дошли!"

П.Л.Р.

В Основното училище в Босилеград

Тестове за учители и ученици
Републиканското просветно министерство организира миналата 

седмица тестове по математика, физика, химия, биология, география за 
учениците от 8 "в” клас на основното училище в Босилеград, както и тест 
за обучението, за отношението към учителите, за работата на 
преподавателите и пр.

Освен учениците, бяха тестирани и преподавателите по посочените 
предмети, както и директорът. Те отговаряха на въпроси, свързани с 
начина им на работа, на кои научни дисциплини наблягат най-много в 
обучението, какво е отношението им с учениците и колегите и пр.

- Тестирането е част от програмата на министерството, чиято цел е да 
се направи съпоставка с образователните системи в други европейски 
държави и се уточни мястото, което заема нашето образование - каза 
Методи Чипев, директор на училището, и добави, че подобни тестове са 
проведени в 50 града в Сърбия. П.Л.Р.

това тяхно дело е изключителен 
принос не само за историята на 
Балканите и Европа, но и на света.

От името на Агенцията за 
българите в чужбина Йордан 
Колев напомни, че "България 
съхрани и разпространи святото 
дело на солунските братя "Вси 
славяни книга да четат”, защото 
"голи са народите без книги”. 
Българската църква ги канонизира 
за светци и така те бяха възприети

Гостите посетиха Погановски 
манастир.

А.Т.

Дни на поезията “Гордана Брайович" в Алексинац Време за абитурентски срещи

Награди за 
Поетичната 
работилница и 
Ивалина 
Бранкова

Тази поетична проява има за цел да 
представи и утвърждава творчеството на 
младите и се провежда под патронажа на 
"Вечерне новости”. Поетичната работил
ница от Димитровград за пръв път участва 
в тази изява и то в конкурса за най-добър 
издател на детски книги за 2002 г., със 
стихосбирката на учениците от гимназия
та "Шепоти в омагьосания кръг”

Журито с председател Слободан Ста- 
нишич присъди първата награда на 

На проведените миналия петък Дни на двамата известни детски писатели - Перо 
поезията "Гордана Брайович”, които за Зубац за поезия и Градимир Стойкович за 
шести път организират в Алексинац, проза. Втората награда, диплом и 
участва и Поетичната работилница към благодарствена грамота, бе присъдена на 
Народната библиотека в Димитровград, Поетичната работилница към димитров- 
която спечели втора награда. градската библиотека.

В конкурса за най-добри детски творци 
участва и димитровградчанката Ивалина 
Бранкова, ученичка от осми клас, която се 
състезава с още сто участници и успя да 
спечели ценната втора награда - диплом и 
книги - за стихотворението си "Моето 
детство”.

На Дните на поезията присъстваха и 
Елизабета Георгиева, ръководител на ра
ботилницата. Ивалина Бранкова и Тияна 
Вацева, чиито стихотворения са включени 
в стихосбирката, както и Йелена Кръстева 
от трети клас, чиито илюстрации също са 
включени в книгата.

Конкурсът се организира от "Вечерне 
новости” и носи името на Гордана Бра
йович, журналистка от този вестник, 
която се е занимавала и с литературно 
творчество. Тя е родена 1937 г. в с. Су- 
ботинац край Алексинац, а е починала 
през 1996. г.

х
СЕса
оо

са ь-а>нса ох шо СЕса СЕКолко е хубаво 
да бъдеш поет
Седя, мисля, гледам в небето 
и стиховете сами никнат в сърцето.

Спомням си дните, 
когато стихове търсех, 
когато нощите 
рисувах с думи.

Изпях тиха песен 
за хубавата златиста есен.

Мисля, че така се става писател 
на разказа и на стиха приятел.

Детството е интересна картина, 
в него е и моята стихотворна градина.

Колко е. хубаво да бъдеш поет 
да пишеш, да чете целия свят.

Ивалина Бранкова

0)* п;са Преди едно десетилетие: IV 1 клас нао
Много от тях успяха, завършиха пол увиеше 
или виеше образование и се смятат за един от 
успешните випуски в Димитровград. Но и 
този път, макар с диплом в ръка, те пак бяха 
на кръстопът и отново се питаха: "Накъде 
сега?. Трябваше да се търси работа. Оказа се, 
че и това никак не е лесно.

Въпреки всичко, те не са песимисти. Ще се 
постараят тази вечер, може би за кратко, да 
забравят проблемите и ще погледнат на 
ученическите дни от днешна перпектнва, ще 
се постараят да прекарат тези мигове колкото 
се може по-хубаво.

Десет години от зрелостния изпит е хубав 
повод някогашните ученици да се срещнат 
отново. Утре по този случай ще се съберат 
випусниците от 1974 г., които завършиха 
средното си образование през 1993 г. в 
Димитровград.

Ще се срещнат отново, ще си поговорят за 
кой какво еизминалите десет години 

постигнал, докъде е стигнал...А спомените за 
ученическите дни са винаги хубави, макар че 
средното си образование те завършиха 
време на безсмислени войни и незапомнена 
инфлация. Когато се озоваха на кръстопът и 
когато трябваше да изберат посоката на своя 
живот, дойде и въпросът "Накъде сега?”

по

Д. Христова
Д. Христова
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Пазарджикският театърсе представи в Димитровград На прегледа на сръбските музикални 
училища в Чачак__________________Спектакъл за красивото и грозното Още един приз за 

Надежда Цветковасами в едно малко село. бързина живот, за несбъднатите 
мечти - казва режисьорът Петров.
- Спектакъл за красивото и гроз- * 
ното, съществуващи паралелно, за- 
щото за съжаление такава е диа
лектиката на живота.

И слава богу, че не е само гро- 
зотата!Слава богу, че въпреки ■ 
всичко има и красота!

Не зная дали тя ще успее да 
спаси света, защото сигурно е ужас
но трудно да я има. Да я има в един 
свят, където икономическата и пре
ди всичко духовна мизерия имат 
приоритети.

Но да бъдем благодарни, че 
еки всичко красотата същест-

наПо повод Деня на славянската 
писменост и българската просвета 
и култура, на 24 май т.г. в Димит
ровград гостува Драматичен теа
тър'^Константин Величков” от Па
зарджик.

Гостите от Пазарджик се пред
ставиха със спектакъла "Където 

нямат имена” по текст на

•Свръхталантливата нашенка беше най-добрата 
състезателка сред младите цигулари и даде голям 
принос зГпървото място на нишкото музикално училище 
в прегледа

улиците
Димитър Златннов. Става дума за 
проблемите на няколко бедни чо
века, останали да живеят сами в 
едно село. Това село може да е на 
всякъде на планетата, а хората 
могат да бъдат не само българи. 
Защото, както казва режисьорът 

Михаил Петров, въпре
вува!”на спектакъла 

"проблемите на всички бедни хора 
на земята са еднакви. Става дума за 
хора, които по една или друга 
причина са принудени да живеят 
далеч по-примитивно от така на
речените цивилизовани хора.”

А те са много и навсякъде. 
Единствената им връзка с "цивили
зацията” е един телефон и една 
топка, на която е изобразено зем
ното кълбо. По телефона от време 
на време чуват гласа на сина, който 
е в далечна Австралия, за която те 
се чудят как хората там живеят с 
главата надолу. И когато тези, 
чийто син е в Австралия, получават 
по телефона новината , че си имат 
внук и решават да тръгнат за 
Сидни, разбират че жената на един 
бедняк от селото е болна от рак. 
Щастливият дядо на новородения 
внук се отказва от пътя за Авст
ралия, за да даде парите за операция 
на болната жена...

Йоана Микова в ролята на баба 
Райка Спектакълът, с който гостите от 

Пазарджик се представиха в Димит- 
Да ли в спектакъла има нещо ровград, е награден на Национал- 
автобиографично или не, ще пия конкурс за съвремена бългор- 
решат зрителите,но е факт, ска драматургия, организиран от 
че авторът Димитър Народния театър Иван Вазов .
Златинов е роден през 1960 Димитровградската публика, ко-
г. в Пзарджишко, че след ято най-вероятно поради 
като е завършил в София дъжд не изпълни докрай голямата
Техникума ПО химическа аала на Центъра за култура, повече
промишленост през 1988 г. °т пет минути аплодира и с това
напуска България И след награди актьорите, участвали в
Финландия и Австрия се спектакъла: Иво Русев, Красимир
установява в гр. Сидни в Василева, Тодор Танчев Йоана
Австралия. Автор е още на Микова, Емил Марков Нел
той пиеси- Ангелакова и Марчела Христова.
"Обувките" "Някакви си Да напомним, че гостуването на
личност" й ''Капанът' театър "Константин Величков” от
както и на оомана "Души за Пазарджик е осъществено благода- 
изтлъгван^ й рение на КИЦ "Цариброд със съде-
изтръгваме . йствие на кмета на гр. Пазарджик

г-н Чолаков, който също присъс
тва на представлението.

силния

Малката вълшебница в света на музиката:
Надежда Цветкова на концертния подиум с нишките симфонисти

- Успехът на нашите уче-Нашето Наде отново се отли
чи и ни отличи! На прегледа на ници е изключително голям, 

Сърбия, защото през последните 10
на то-

музикалните училища в
който бе проведен тези дни в Ча- години не се е случило 
чак, Надежда Цветкова от начал- ва състезание да спечелим

и томузикално училище в Ниш толкова първи награди 
беше най-добрата състезателка при толкова силна конкурен

ция - подчерта директорът на 
музикалното училище в Ниш \ 

бимата си цигулка "Гозбата на Боривое Младенович. 
комара” от Аяншинов и част пър
ва от Концерта в Г-дур на Анто- вите е твърде динамичен, раз- 
нио Вивалди, Цветкова плени бира се, такъв е и календарът 
сърцата на присъстващи в конце- на Надежда Цветкова. Прег- 
ртната зала, а на членовете на жу- ледът в Чачак вече е минало, 
рито не даде възможност да се ко- а в близкото бъдеще я очаква 
лебаят - те единодушно й при- ново, още по-голямо преди

звикателство: Международ

ното

"Спектакъл за мъката и мимо
летното щастие, за болката и лю
бовта, за отминаващия с невероят-

сред младите цигулари!
Изпълнявайки чудесно на лю-А. Т.

Календарът на талантли-В общинския бюджет не са предвидени средства за инвестиране в 
димитровградската Народна библиотека___________________ ___

Пари липсват, 
инспекциите натискат

библиотека, ние се надяваме, че основателят все пак 
ще използва всяка възможност за решаването на поне 
някои от проблемите, изтъкват от ведомството. 
Според тях в библиотеката би трябвало да се построи 

Редица инспекции на МВР на Противопожарната санитарен възел, да се набавят два пожарогасителя, да 
защита и на Министерството на културата на Сърбия се изработят и монтират железни решетки на 
отдавна натискат Народната библиотека в прозорците на Музейната сбирка, както и да се 
Димитровград да премахне проблемите, свързани със поставят специални брави на вратата на сбирката, 
сигурността на обекта, на служителите, на музейния и 
книжния фонд. Затова ведомството поиска 
основателя си - ОС в Димитровград, през тази година съоръжения за Музейната сбирка, нов и по-мощен 
все пак да отдели средства за инвестиране в нея, компютър, ксерокс, прожектор, факс и софтуер, 
защото, както се казва в програмата на библиотеката 
за 2003 г., инспекциите могат да наложат глоби, които подобряване на условията за работа на служителите, 
са строги, дори и драстични.

Въпреки че през тази година не е предвидено да се 
отделят бюджетни средства за инвестии в Народната

съдиха първото място.
Надежда Цветкова беше сред ният музикален фестивал за 

четиримата ученици от нишкото деца в българския черномор- 
музикално училище, които заво- ски курорт Несебър. Фести- 
юваха призовите места в своите валът ще се проведе в среда- 
състезателни категории и най- та на юни, Надето е получило 
много допринесоха за общия ус- официална покана и се готви 
пех на своето училище: първо мя- най-усърдно, за да се отличи 
сто в крайното класиране на и на тази престижна музи- 

; сръбските музикални училища в кална манифестация.

Библиотеката изисква от основателя си средства и 
от за купуване на качествен фотоапарат и други

Освен това, средства са необходими и за

Б.Д. прегледа. К.Г.

Още един царибродски художник

Скулпторът от Долината на розите
* Игнат Киров е роден във Вълковия, а 
вдъхновено е творил като скулптор и живописец 
в Карлово

като гимназиален учител по рисуване. Тук създава семейство 
с две деца, усърдно твори и остава до внезапната си смърт 
през 1990 год.

Като художник-скулптор той се проявява още през 
студентските си дни. Между другото по негова идея е 
реализирана скулптурната група на паметника на Съвет
ската армия в София. В Карлово - в Долината на розите - 
Киров вдъхновено твори не само като скулптор, но и като 
живописец - портретист. Сътрудничи на фабриката за 
коприна в Карлово като дизайнер на текстил. Автор е и на 
известната скулптура "Розоберачката”, поставена в 
романтичното село Розино, публикувана в художествени 11 
други списания. Пред културната общност в Карлово и 
страната се представя с множество самостоятелни 11 
колективни изложби. Бил е член на Дружеството на бъл- 

: гарските художници. За своята художествена и съвкупил
В& НйД Дейност е удостояван с медали, грамоти и други признания. 
Шм:' .;Я Божидар Киров, по-малкият брат на Игнат, инженер 

с. Долни Криводол, а гимназиално в Цариброд. В Разделени от границата, свързани с братска обич: Божидар и химик, дългогодишен специалист в лабораториите и 
гимназията художественият му талант бива забелязан от Игнат Кирови от Вълковия Тютюневата фабрика в Ниш, сега пенсионер, със сълзи
будното око на преподавателя по рисуване Иван Петров, к очите, с дълбока братска любов разказва спомени за брате* -
който го включва в кръжока по рисуване и го окуражава и По време на известните политически вълнения и за гостуванията в дома му в Карлово, за творчеството му. ” 
направлява. Проявява се като талантлив художник на превратности отива в България и постъпва в Худо- можейки да прежалее ранната му кончина и нещастието ^ 
сцената, когато по време на градски и гимназиални жествената академия в София - специалност скулптура - при семейството му - смъртта на неговия син Божидар, кРъсТ\я 
представления рисуш пред публика. Киров рисува портрети проф. Иван Фунев. След като се дипломира, по настояване на по чичо си, лекар хирург, внезапно починал миналата годи 
и карикатури, пише лозунги, оформя стенвестници... Той своя професор, той остава да работи като асистент към на 46-годишна възраст, 
пленява със своята скромност, постоянна усмивка, с катедрата му. Лошото здравословно 
красивото си лице и къдравата си руса коса.

Броят на царибродските художници продължава да се 
увеличава. Този път с още един скулптор от по-старите В 
поколения - Игнат Еленков Киров от село Вълковия. И за В 
него, както и за някои други царибродски художници в В 
България, обстойни сведения получихме от вече известния ИШ 
сътрудник на "Братство” лукавчанина Ранко Василев Щш 
Соколов от София, както и от брата на художника Божидар щ 
Киров от Ниш. ■

Игнат Еленков Киров е роден в село Вълковия, Цариб- 
родско, през 1929 год. Твърде млад остава без баща, но майка ВЦ§ 
му Роза, грижовна и упорита селска жена, стоически 
преодолява семейните и житейски трудности и успява да 
отгледа и възпита четирите си невръстни деца - те получават 
университетско образование.

Игнат завършва основно образование в родното си село и
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Венко Димитр0®състояние го 
принуждава да напусне София и да се установи в гр. Карлово
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Царнбродчани и пиротчани през миналото (4) Нашенци в чужбина: д-р Любинка Тошева - Карпович

ТОМИХ т Гражданка
държави

на три
\л

В текста Кратко описание на гр. Цариброд” 
публикуван в първия брой на вестник ''Нишава от 6 
септември 1909 год., анонимният

Д-р Любинка Тошева - Карпо
вич, известна на царибродчани като 
Боби, по-голямата дъщеря на Рашо 
и Олга, дълги години живее в Рие- 
ка, Хърватско. Когато тя се наста
ни в този град, той не беше чу
жбина, но сега вече това е факт. 
Боби обаче няма чувството, че жи
вее в странство. Ще видите по-на
татък защо. Родена е в Цариброд на 
16 юни 1941 г. Значи сега е на 62 
години. Моя грешка, че посочвам 
такива подробности, но веднага ще 
се поправя: когато някой я види, ня
ма да й ”даде” тия години. Тя е твър
де активна. Известна е особено в 
културните среди не само в Риека, 
но и в Хървтско, както и в много 
европейски страни, където има ко
нтакти с научни работници, запоз
нала се с тях на симпозиуми и нау
чни срещи.

Боби започна своето образова
ние в Цариброд. Тук завърши осно
вно училище и гимназия, където ба
ща й Рангел Тошев бе учител по 
история и директор на гимназията, 
а майка й Олга към 60-те години се 
прояви като актриса в Самодейния 
театър "Христо Ботев”. Боби от
расна в смесен брак, започна обра
зованието си на български език, 
следва социология във Философс
кия факултет в Белград на сърбо
хърватски език. През 1972 г. става 
магистър във Факултета за поли
тически науки в Белград, а през 
1986 г. защитава докторската си ди
сертация в Любляна на словенски 
език.
Научила и полски и 
италиански език

ниво през векове - с еднакви: вера, народност, нрави и 
обичаи.

описвач пише и за 
отношенията между заселилите се пиротчани, които 
той нарича Пиротска колония”, и местното коренно 
население:

"Между старите местни

Антагонизма между коренното население и пре
селниците изобщо имаше началото си от 1884 год. и 
свърши през 1886. Той не произлизаше 
расови различия между едните и другите, а бе плод на 
хора от типа на описвача - некои тогавашни чиновници 
и учители, които искаха да бъдат безконтролни в 
своите действия. Главният инспиратор на коренните 
граждани бе некой си Кон. У. Илиев, потпомогнат от 
Събев, Алексиев, Филипов и пр. Възползвай от до- 
верчивостта и наивността на добрите царибродчани, 
този македонски син раздуха огина до там, щото доведе 
двата лагера до кърваво стълкновение. Да, датата 1. 
януари 1885 год. е памання за царибрдчани. Всичко 
това бе средство на К. У. Илиев да се докопа до кмет
ското кресло и седна той на него, но скоро падна пре
зрей и от двата лагера.”

По отношение на езика на пиротските преселници и 
на приточани и царибродчани изобщо, опонентът на 
описвача на Цариброд В. Бъзовски пише:

”До Освободителната война говора в Пирот, вклю
чително и селата, съставляващи Царибродската око
лия, в нищо не се различавал. Той е спадал към група 
западни български говори, които имат общи черти с 
некои съседни тогава сръбски говори, но в по-голя-

от некакви
и новозаселени доскоро 

съществуваше антогонизъм тъй като Пиротската ко
лония стоеше на по-висок умствен уровен от неко- 
гашните колибари на черкезкото село, искаше да взе
ме първенство и ръководи съдбините на града, а мест
ните, като болшинство, не отстъпваха така лесно пра
вата си.

Стечение на врмето, через роднински и приятелски 
връзки, населената збирщина се зближи, приравни на 
едно ниво и така старият антагонизъм като че ли из
чезна и гражданите заживяха по-добре.

Едно непохвално нещо още се забелязва между 
разния колорит на сегашните граждани от Пиротката 
колония, а именно: тая последната и днес продължава 
да подържа сръбски традиции и шовинизъм, те още не 
са забравили разваления сръбски език и щом се сре
щнат в дюкяна или където и да е с някой сръбски 
чиновник от квартируващите в Цариброд железнича
ри или други проходящи сърби, веднага захвърлят на 
страна българския език и си служат със сръбския, тъй 
че ако би случайно или преднаме
рено някой чужденец да се заинте-

Д-р Любинка Тошева-Карпович 
(снимката е от списанието 
"Артефакта", Риека)

държава, най-голям интерес към 
моята научна работа проявиха нау
чни работници от Австрия и Ита
лия.
"Православна општина у 
Рийеци (1720-1868)"
е най-новата книга на д-р Любинка 
Тошева-Карпович, излязла от пе
чат в края на 2002 година. В нея тя 
описва историята на сърбите в Рие
ка на 200 страници, богато илюст
рирани с фотографии, карти и доку
менти. В книгата си авторката изс
ледва пътя на сърбите в Риека, тях
ната борба за национална иденти
чност и голямата съпротива, идва
ща от градските власти, черквата и 
държавната йерархия. Тъй като 
това е първата книга на тази тема, 
авторката е имала големи мъки да 
събере данни по архивите и част
ните сбирки и да направи реконст- 

Нарочно отбелязвам на кой език рукция на жизнения път на сърбите 
къде е учила, защото някои роди- в Риека. Читателят на тази научна 
тели в Цариброд мислят, че ако де- книга може да узнае за преселение- 
тето им завърши основно училище то на православните христяни в Се- 
и гимназия на български език, верна Адриатика, за Френското уп- 
пътят му към по-висшето образо- равление (1809), по време на Или- 
вание се затваря! Примерът на Бо- реките провинции (1809 - 1913), по 
би обаче красноречиво показва, че време на революцията от 1848 до 
това не е така. Ето още факти от статута на православните общини 
нейния живот, подкрепящи това от 1796 г., за общността "Братин-

ство” (сърби) (1720-1856). Авторка
та е изследвала демографските ха
рактеристики на общността на пра
вославните християни (1785-1860) и 
по-подробно е писала за браковете, 
раждаемостта, смъртността по го
дини и месеци, смъртността според 
възрастта и някои политически оп
ции на риечките сърби.

С една дума - след обстойни изс
ледвания Любинка Тошева е нап
равила книга, която се търси и пол
зва.

ресува в езика на гражданите ще си 
помисли, че Цариброд е сръбска 
колония и че неправилно е превзет 
от българите.

Ето защо свещен дълг се налага 
на царибродските водители да искат 
най-настоятелно от г. министрите на 
народното просвещение, да разреши 
и учереди една пълна гимназия в Ца
риброд, където сегашните обстояте
лства наложително изискват това. 
Тогава заспалия дух на българското 
население от западната сръбска 
граница ще се събуди и издигне над 
мрака. Интелегентноста на гражда
ните и селяните от околиите на Ца
риброд, Трън и Брезник ще се раз
вие във висока степен и неще се сре
ща вече днешния хауст в говора, ще 
се очисти езика от сърбизми и тогава националното 
чувство ще се развие и неще търпи нищо чуждо, а с 
гордост и достойнство ще защитава своето.”

"Краткото описание на гр. Цариброд” предизвика
ло реагирания и критики, та затова анонимният автор 
още в следващия брой подканил критиците да изнесат 
във вестника своите критики публично.

И действително, в третия брой на вестника се явява 
и в няколко след-

мата си част, 80-90% в чертите е останал български.”
А относно сегашния говор той казва:
"След изтичането на 32 години естествено бе говора 

покрай западната граница на Царството да претърпи 
изменение и от двете страни. Отвъд границата той в 
процент 50-60% е вече сръбски, а от сам старото 
80-90% български, но в простата маса, а в интелеген- 
цията: в Сърбия чисто сръбски и в нас чисто бъл
гарски.”

Това, че някои преселници пиротчани в разговор 
сърби "захвърлят” българския и говорят сръбски, 

Бъзовски вижда като прагматично явление при пред 
лагане на своите търговски стоки на сръбските купу, 
вачи, а не като някакъв "шовинизъм и традиция 
”Най-после - продължава Бъзовски - авторът на опи 
санието трябва да има пред вид, че пограничните гра 
дове и села винаги имат смешение езиков, следова 
телно обитающото ги население при взаимните си обя 
снения не може да не си послужи с говорите в двете 
страни езици, още повече тук, гдето и двата езика са 
славянски.”

Анонимният описвач на гр. Цариброд 
говаря в брой 6 на вестник "Нишава”, не отстъпвайки 
в нищо от становищата си в първоначалното 
Той смята, че изразът "Пиротска колония” с нищо не 
обижда преселниците от Пирот, че това е факт, който 
признава и критикът му, служейки се с израза "два 
лагера”. и

По отношение на езика, на сръбските традиции и 
шовинизъм” при пиротчаните в Цариброд, анонимни
ят описвач не отстъпва, дори е още по-убедителен.

"Нашия критик иска да омаловажи сръбския говор 
с това, че той се подържал само от неколко единици 
младежи; ами г. Б., не признавам ли, че в Цариброд 
твоите единици станаха десетици, десетиците на сто
тици, а стотиците на хиляди и т.н.? Може ли да от
кажеш, че тези единици със своите отстъпки, като 
бивши околийски началник в Цариброд, не пренесоха 
сръбските песни, хора, говор и други и не се ли уве
личиха единиците песни, хора и говор в стотици и хи
ляди?”

твърдение.

със свой текст, който продължава 
ващи броя, бившият околийски началник на Цариброд 
В. Бъзовски. Той се старае да опровергае описанието 
на Цариброд от анонимния автор, обиден от описа
нието му като "малко черкезко селце”, излизайки с 
твърдение, че Цариброд като село съществува от XIII 

”по предание от векове се твърди, че 
днешният Цариброд и по-рано е бил град . А след като 
в брой 6 на веентика анонимният отисвач настоява 
Бъзовски да подкрепи с факти тези свои твърдения, 
той привежда като доказателство в брой 8 пътеписни 
бележки на пътешественици, минали тук през XVI и 
XVIII век. Цитира бележките на Герлак, който при 
завърщането си от Цариград през 1578 год. е записал. 
”От тая клисура (Драгоманския проход) излезохме на 
едно хубаво широко, големо, равно поле, от всички 
страни затворено с високи върхове и там скоро 
стигнахме до една чешма (сигурно Строшена чешма), 
при която по-горе лежи Цариброд (8апЬгос1), едно мал
ко българско селце, което не се вижда, но християните 
дохождат край пътя и според българския обичай, 
принасят погачи, ягоди, сирене, млеко, масло и друго.

Като аргумент, че Цариброд и по-рано е бил град 
Бъзовски ползва бележките на Дриш от 1718 год., в 
които той между другото е записал, че господарят на 
Цариброд е оградил един голям двор във вид, на 
укрепление и издействал този двор да се назове па
ланка”. От френския пътеписец Люзениян Бъзовски 
ползва бележките му от 1786 год., в които той записал, 
че Драгоманският проход бил много опасен, защото в 
него имало много хайдути, че сред романтичната дол
ина, в която пътувал, прохода Ежевица, той открил 
един бистър мраморен кладенец с един илирски над
пис. За Цариброд той казва, че в него са отглеждали 

имало 90 къщи: 30 турски и 60

със

3§V уг
№

ШЬмвек насам и че Ж

ФМщУ.

ШШшЩУЖЖ
■'.‘У: (П20-1868), ■ |

: Ш
Vо Помощ от президента 

Желевотново от-
Любинка Тошева е приела те

жко разпадането на Югославия, а 
границите на новосъздадените дър
жавици от Риека до Цариброд вед
нага са й създали трудности в ра
ботата. Трябвало е свободно да се 

„ г» . движи в Хърватско, в Сърбия и в
■Православна општина у Ри1вци с ^ . ^ова е необходимо на
карта на Риека от 1792 г. веки научен работник. Първите

_ _ - трудности е имала, когато се опи-
За жизнения си път Боби по-на- тала да получи хърватско граждан- 

татък казва: Омъжих се и две го- ств0 и паспорт. Затова един ден тя 
дини живях в дома на мъжа ми в ^ обръща с писмо до президента на 
Гданск (Полша). Там научих поле- България Желю Желев, в което му 
ки език. Когато получих стипендия пише, че като българка не може да 
от италианското правителство, ПОЛуЧИ хърватски паспорт и гра- 
прекарах известно време в Италия, и това й издава големи
където научих италиански език. проблеми. Желю Желев съобщава 
Вече знаех езика на баща ми, майка това на грудЖМаН) тогавашния пре- 
ми и съпруга ми. Моят магистърски 3 т на Хърватско. Молбата би- 
и докторски труд са от областта на ла щна кратко време Дюби- 
политическата социология. В него нка П0ЛуЧава хърватско гражданс- 
обработих темата за окупацията на тво и па' а по.късно и паспорт 
Риека от 1919 до 1921 година от ст- на с бия Ц България. Сега тя има 
рана на италианските фашисти, а в пасп0рта и границите на мал- 
докторската си дисертация-темата ^ бажгански държавици не й 
за идейните концепции в риечкия ат да посещавз архивите в
Согриз зеграПит от 1868 до 1924 г. 3^™б Белград и София. Затова 
Имайки предвид, че Риека и окол- оча^вамс в скоро вреМе да се поя- 
ностите й са били от 1868 до 1918 г. вят нови К|ШГИ „ много научни съо- 
под австроунгарско владичество, а 6 написаш, от нея за тези ст-
от 1921 до 1924 е имала статут на Богдан Николов

описание.

Лъжа ли е - казва още описвачът, - че тези хора се 
събираха преди 1-2 години в Царибродското читалище 
и си образуваха Пиротско дружество, в което искаха да 
влизат за членове хора само от Пирот и околността

^ Сега, след почти едно столетие, в Царибродско 
че ли нищо не се е променило относно онова, което 
тогава било разбирано като сръбски и български тра
диции и шовинизъм”.

ориз и че самото село 
български, с две кафенета и два хана.

Вижда се, че със своите аргументи бившият око
лийски началник не е успял да докаже, че Цариброд и 
по-рано бил град.

Особено жестоко той се опълчил срещу описанието 
на анонимния описвач на Цариброд, в което той,на
рекъл пиротските преселници "Пиротска колония , за 
антагонизма между преселниците и коренното насе
ление, както и за езика, който пиротчани говорели.

"В Цариброд нема никаква колония - пише Бъзов
ски, - но има равноправни граждани, сраснали в едно

като

Подготвил: Венко Димитров
В следващия брой: Граничните събори 
на Благи петък
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Спортен риболовПътят през Бесна кобила е 

проходим Димитровградчани на 

световната купа във 

ш , Франция
Шг * "Тим Цариброд" зае 6 място при конкуренцията на отбори 

от 24 страни
В края на април на езерото Лак Амане на около 130 км от Париж 

се проведе състезание за Световната купа по риболов на шарани на 
дълбоко, което продължи 72 часа непрекъснато. В него са участ
вали 98 отбора от 24 страни като Германия, Англия, Холандия, 
Франция... между тях и Сърбия и Черна гора. Представител на 
Сърбия и Черна гора беше "Тим Цариброд , в чийто състав бяха 

^ включени Александър Радованович и Владица Найденов. Резерва 
е бил "Малкият Дуле”.

"Тим Цариброд” е заел шесто място с улов от 6,6 кг (една риба).
_________ ______________ Първи са англичаните с 35 кг, втори - представителите на^Хо-

——1 На "тим Цариброд', които представляваха СЧГ ла„дИЯ с 18,2 кг, а

” Автотранспорт” 

няма автобус .'■■А ■'а

т
- Преди десетина дни ремонтирахме регионалната 

пътна отсечка Горна Любата - Бесна кобила с дължина 13 
километра, така че движението от Босилеград към Враня 
е напълно нормализирано - казва Зоран Рангелов, шеф 
пункта за поддържане на пътищата в Босилеград.

Автотранспортното предприятие обаче все още не е I 
възстановило автобусния превоз по линията Босилеград - ! 
Враня през Бесна кобила, който бе спрян още след 
първите снеговалежи миналата година. Кпкто узнаваме, * > 

] основната причина е липсата на автобуси. “ .
П.Л.Р.

Й■ па шл

-! Ч'.'л,--
'
В босилеградския клон по 
трудоустрояване_________ Лига на шампионите на СЧГ по спортен риболов

Безработни се учат да уЧдСтва и дИРОВГРаДСКИЯТ 
работят с компютри Дп тим" ^

Босплеградскпят клон за трудоустрояване е организирал ▼ ЛОУП I Пш два пъти да лови на
безплатно обучение за работа с компютри от миналата седмица ■ едно и също място,
за 8 безработни с полувисше и средно образование. Курса езерОХО Тресетище край Палич миналия петък и Преди всеки кръг
включва 125 учебни часа, които ще се проведат в продължение се „ървият кръг от т. нар. "Лига на има жребий,
на 6 седмици в кабинета по информатика в местната гимназия. 1 * р Ктлпшгг спгг ш?
Обучението се провежда от гимназиалните учители по шампионите на СЧГ за улов на амури и шарани . Вторият кръг ще 
информатика. Участваха 24 отбори, сред които бе и димитровградският се проведе в края на

Влайко Асков, ръководител на босилеградския клон на "феникс карп тим”, в чийто състав бе брачната двойка юни, третият - през 
Трудовата борса, заяви, че целта на курса е безработните да Дена и Милко Соколови и нишлията Бранислав юли, а четвъртият 
получат основни знания за работа с компютър, което ще им 
помогне при намирането на работа. Той добави, че участниците 
в обучението са избрани въз основа на предварителен конкурс.

Разноските за провеждането на курса по информатика за 
безработните изцяло поема републиканският Завод за трудоу- отборите. Те се класират според улова от различни представителният отбор на СЧГ по риболов, 
стройване. П.Л.Р. сектори. Пространството около езерото е разделено на Д. С.

(последен) през август. Първите 6 отбора в края наКовачевич. Посоченият отбор зае четвърто място.
Както ни обясни Милко Соколов, тази година е състезанието ще участват на Световното първенство, 

въведен нов начин за определяне подреждането на Разходите за участието на първите три отбора ще поеме

Кръст-госш ов'Л1\с\757
Съставил: Драган Петров

Отвесно: 1. Желание (син.). 2. Името на фут
болиста Ширеър. 3. Вид кафе. 4 Река в Австрия 
и Германия. 5. Единствен екземпляр. 6. Марка 

Водоравно: 1. Върховен бог на северноамериканс- немски автомобили. 7. Строителен материал. 8. 
ките индианци. 6. Житно растение. 9. Модел рус- френско модно списание. 9. Църковен закон.

вертолети. 11. Красиво горско животно. 12. 10. Кон (поет.). 13. Марка ски от Словения. 14 
Държава в Азия. 14 Война (сръб.). 15. Историче- Вид американско състезание с коне. 16. Мюс- 
ско място в Сърбия до Нови пазар. 16. Малко юлманска свещена книга. 17. Тънки алуми- 
помещение в жилище. 17. Заден план на картина, ниеви листа. 19. Подчинено, зависимо лице или 
18. Модел руски самолети. 19. Гласен звук, гласна, зависима държава. 20. Средновековен 
20. Гръцки остров. 22. Голям тропически гущер, кон от феодалната аристостокрация. 21. Спът- 
23. Женско име. 24 Модел на Опел’. 25. Името на Ник. 22. Ястие от зърнени храни. 23. Модел за 
тенисиста Иванишевич. 27. Тропически плод, ос- архитектурна постройка, театрална сцена и др. 
новна суровина за шоколад. 28. Лично местои- 24 Голямо наводнение. 25. Стан, бивак. 26. 
мение. 29. Радикал от етилов спирт. 30. Земноиз- Козметичен препарат. 27. Размекната пръст, 
копна машина. 31. Град в Германия. 32. Прес- 28. Препинателен знак. 30. Домашно животно, 
ледване на дивеч. 33. Входен документ. 34. Името 31. Пари в брой. 33. Името на актрисата Дерек. 
на тенисистката Пийрс. 35. Малка рекичка, бара. 34. Местна общност (ськр.).
36. Отскачане на -----------
твърд предмет.

Подправките - ШИЯ 

храна и лекарствоки
Обикновеният анасон се споме- при нагряване постепенно добива 

нава в съчинения на Плиний Стари тъмен цвят и неприятен вкус. 
и Диоскурид (I в.). Той се среща в 
списъка на Карл Велики за култи- действуват върху храносмилател- 
виране на лечебни растения (IX в.), ната система, белите дробове и 
През XVI в. от него започват да до- млечните жлези, като имат и слабо 
биват етерично масло. Употребя- противомикробно действие. Те уле- 
ват се плодовете и листата на ед- сняват храносмилането на по-те- 
ногодишния тревист обикновен жките ястия. Като кухненска под- 
анасон, принадлежащ към сем. Це- правка се използуват обикновено 
линови (Сенникоцветни). Произхо- 1-2 г плодове за 10 порции. Упот- 
жда от Близкия Изток. Култивира ребяват се главно в сосове, ястия от 
се в СССР, Индия, Южна Европа и месо, дребни сладки, за посипване 
др. Най-доброкачествени са плодо- на хляб и други печива, за пригот
вете на воронежкия анасон (СССР) вяне на напитки (анасонова ракия); 
със съдържание на етерично масло а листата - за салати. Плодовете 
до 5%; след това се нареждат тези служат и за подправки при пригот- 
от Франция и Италия, които имат вянето на стерилизирани крастави- 
по-ниско съдържание на етерично чки. Комбинират се с карамфил, 
масло (около 2,5%), но са по-едри. индийско орехче, джинджифил. 
Изсушените плодове представля- За лечебни цели плодовете (в 
ват свързани една за друга две се- които етерчното масло трябва ДО 
менки, дълги до 5 мм, широки 2-4 бъде не по-малко от 1,5%) и мас- 
мм, прикрепени на дръжчици. лото се използуват във вид на си- 
Съдържат полизахариди, протеи- ропи против кашлица, а плодовете 
ни, левкоантоциани, до 30% тлъсто като запарка против колики и га- 
масло, 2-3% етерично масло с ани- зове в стомаха и червата, особено 
залдехид и други съставки. Тези при малки деца, за подпомагане на 
плодове и тяхното течно, почти без- храносмилането. Те увеличават 
цветно етерично масло притежават млякото на кърмачките. Прилагат 
същия аромат и вкус, както и звез- се и като средство, коригиращо ми
ловидния анасон, което е доказате- риса на лекарствата. Плодовете се 
лство за подобен химичен състав на приемат вътрешно под формата на 
маслата. Етеричното масло на оби- извлек, като 4 чаени лъжички ст- 
кновения анасон обаче има и веще- рити на прах плодове се заливат * 
ства, които не се съдържат в етери- 300 см- кипяща вода и се оставят ДО 
чното масло, добито от звездовид- киснат 6 ч. Извлекът се приема за 1 
ния анасон. Такива например са: ден на 3-4 порции преди ядене. Пло- 
анизкетон, куминалдехид, ацетал- довете се употребяват и във вид на 
дехид и др. Анетолът в етеричното прах - 1 г плодове се заделят на три 
масло на обикновения анасон е до части за сутрин, обед и вечер. Мас* 
90%. При недобро съхранение той лото се прилага вътрешно по 1** 
димеризира в двуанетол. Предпола- капки 2 пъти на ден преди хранене- 
га се, че двуанетолът има естроген- Както звездовидния анасон плод0" 

свойства. При образуване на дву- вете на обикновения анасон трябва 
анетол етеричното масло става от- да се използуват не повече от - 
ровно. Поради това то трябва да се дни. В противен случай, приети Д0" 
пази на тъмно и хладно място в доб- ри в нормални дози, те могат Д^ 
ре затворени съдове до 2 години. На причинят дерматити или хроничн 
светло под действие на въздуха и

Плодовете и етеричното масло
воин на

куршум след удрянето му в

I
:I-
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Решение на кръсшословииашс 156[ - Водоравно:____ _ Ар. 22. Момир. 23. Нерон. 24. "Кодак". 25. Жетон.

отравяне.
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В Световната лига по волейбол вторият им двубой е насрочен за неделя в Под-
горица.Два мача СЧГ - 

България
‘Първият мач се играе в петък вечерта в 
Белград, а вторият - в неделя в Подгорица

В Световната лига по волейбол, в която учас
тват най-добрите национални отбори в този спорт, 
през предстоящия уикенд ще се срещнат два пъти 
представителните отбори на Сърбия и Черна гора 
и България. Първият мач ще се играе в петък 
вечерта в спортната зала ”Пионир” в Белград, а

Плавите” стартираха в Световната лига с 
победа и поражение от двата двубоя с нацио
налния тим на Холандия, които се играха в 
страната на лалетата. Представителният отбор 
на СЧГ тогава игра без Иван Милкович и Дюла 
Мещер, които обаче са включени в отбора на 
”плавите” за двата мача с българите.

И българският национален отбор постигна 
същия резултат на старта на Световната лига: 
победа и поражение от двата мача с национал
ния отбор на Куба, които бяха играни в Бъл
гария.

Спортен риболов

Предраг Костов -
ОбЩИНСКИ първенец ”Желюшани” играха като зрял отбор

1 ■ 1 ФК "Желюша" - ФК "Лужница" 2:1 (1 :0) През целия мач домакините знаеха към какво се
На 24 май т.г. на езерото Сават 2 край Смиловци ОО СР "Нишава” Димитровград, 25 май 2003 г. СЦ "Парк", зри- стремят. Те играха организирано

организира общинско първенство по спортен риболов с въдица на тели - около 300. Теренът - тревист, времето - Резултата откри Митов в 19 минута. До края на
тапа. Отзивът на риболовците не бе голям поради лошото време, облачно. Главен рефер - Милан Кръстим от Пирот първата част на играта и двата отбора имаха по
количеството уловена риба - също. ’ (8). Голмайстори: Митов в 19 и Манчич в 80 за няколко голови положения, но вратарите бяха си-

В конкуренцията за пионери участваха 24 риболовци, а най-добри "Желюша”, а Селимович в 85 минута за "Лужица”. гурни.
бяха Дарко Стоянов, Александър Цветков и Даниел Георгиев. Жълти картони: Манчич, Дончев и Костов от През второто полувреме шансовете се редяха

При младежите участваха само петима, а първо място спечели 'Желюша”, а Джорджевич от "Лужница”. пред вратата и на единия, и на другия отбор. До
Бобан Пешич, второ Владица Цветков и трето Марян Милчев. фк "Желюша": Стоицев 7, Ангелов 6 (Гогов 6, втория гол се стигна в 80 минута, когато Манчич с

В конкуренцията на мъжете участваха общо 23 състезатели, като 5). Стеванов 6, Дончев 7.5, Стефанов 7.5, Костов 7. една солова акцгш утвърди водачеството на своя 
най-добър резултат постигна Предраг Костов, следван от Мирослав 5, Тричков 7 (Ташков 6), Ставров 6,5 (Момчилов-), отбор. Гостите отбелязаха почетното си попадение

Манчич 7, Митов 7, Рангелов 7. пет минути преди края на мача.
ФК "Лужнииа": Цветкович 7, Ранчич 6, Слав- В следващия кръг "Желюша” гостува на "Фиаз” 

6, Ракич 6, 5, Каменович 7, Милойкович 6, от Прокупле. Мачът обаче няма да се играе в този 
Златановичб (Пейчич 6), Йович 6.5, Джорджевич 6 град, тъй като теренът на гостите е суспендиран . 
(Петкович 6), Селимович 7, Иванов 6 (Йованович 6,5). Къде ще бъде изиграна тази среща, ще бъде оп- 

Играч на мача: Предраг Костов (7,5).

30 кръг на НФЗ

и тактически.

Бошкович и Миодраг Костов. Генерален победител във всички 
категории е Предраг Костов. Победителите от трите категории ще се 
състезават на междуобщинското състезание в Пирот. кович

Г~ ределено допълнително.
Лятна лига на БСС - подрегион 7 Ниш - трети 
кръг Загуба на 

пионерите на 
” Балкански”

Съученици, елате на среща!Първа загуба на Абитуриентите на босилеградската гимназия от випуск 
1967-68 година ще организират среща по случай 35 години 
от зрелостния си изпит. Срещата ще се проведе на 28 юни, 
на Видовден, в гимназията в Босилеград.
Всички заинтересовани трябва да се обадят на 
Александър Александров на тел. 017 77 919, или на Данка 
Стоянова, тел. 017 77 021.

' димитровградчани В рамките на седмия кръг на ок
ръжната дивизия Пирот пионерс
кият отбор на "Балкански” игра в 
Пирот с "Раднички” и загуби с 1:4.

Преди този мач играха и "пет
летата” на двата отбора, но и тук 
домакините се наложиха с 5 :1.

Отборът на "Желюша” в този 
кръг бе свободен. В следващия 
кръг ще се срещнат "Балкански” и 
"Лужница”, както и "Йединство” и 
"Желюша”.

БК "Младост-Каблови" - БК "Димитровград" 102:85 (30 :
22; 23:16; 23:29; 26:18).

Димитровградчани играха слабо в защитата. В третата четвърт 
на мача те успяха да сведат предимството на домакините до 4 
точки, но нямаха сили да променят резултата в своя полза.

Мачът започна със закъснение от един час, тъй като дома
кините нямаха формуляр за протокола. По време на срещата бе 
прекъснат токът, така че имаше тридесетминутна пауза.

БК "Димитровград” вчера изигра в СЦ "Парк” мач срещу "Мла- 
дост-Весна” от Бела паланка”, а утре гостува на "Напредък” в 
Алексинац. Д- С.

Тъжен помен
На скъпия ни зет, тетин и дядо

ВАСИЛ ИВАНОВ-ВАСА 
от с. Желюша

Не успяхме да го спасим от ненадейната и 
преждевременна смърт, но ще го спасим от 
забравата.

Вечно ще живее в нашите сърца.
С обич и тъга: Райна, Драгана и Соня

Ш
:■

&
30 кръг от 
първенството на 
НФЗВ дербито на 18 кръг в Пчинска футболна 

дивизия____________ ______________ ” Балкански” 
- ” Мрамор”
2:0 (1:0)

Тъжен помен
Изминаха шест тъжни и болни месеца, откак- 

то завинаги ни напусна нашият скъп съпруг и 
баща
ВАСИЛ ИВАНОВ-ВАСА 
от с. Желюша

Времето минава, но болката и любовта към 
теб не се заличават. Болката не е в думите и 
сълзите, а в нашите сърца, в които вечно ще 
живееш.

Безсилни пред тежката истина, оставаме ти благодарни за всичко, 
което стори за нас.

В събота на 31 май в 11 часа ще посетим твоя вечен дом на 
желюшките гробища и ще съживим спомените за теб.
Твоите най-мили: сьйруга Всриид и синове Мирослав и Ивица.

"Младост" разгроми 

"Левосое" с 5:1!
и$

V
Димитровград, 24 май 2003 г. СЦ

Всички любители на футбола в тоянен натиск и на сериозни из- "Парк", зрители 300, времето дъ- 
Босилеград след дербито бяха питания. В 55 минута Спаско Пенев ЖДОвно. Съдия: Маслакович от 
единодушни в коментарите си, че успя да удвои аванса. В 65 минута Ниш-7,5. Голмайстори: Иванов в 10 
отдавна на "Пескара” не са наб- най-добрият футболист в този мач „ п. Георгиев в 66 минута. Жълти 
людавали такава добра игра на полузащитникът Любомир Динов картони: Марков и М. Пейчев от 
своите любимци. Футболистите на от пряк свободен удар уцели десния "Балкански”, а Николич от Мра- 
"Младост” на само че отбелязаха 5 горен ъгъл на вратата на гостите. мор”
попадения във вратата на про- Няколко минути след третия гол "Балкански": Н. Георгиев 7, 
тавника но и на два пъти улучиха босилеградчани и за четвърти път Ценков 6, Стоянов 7.5, (Христич-), 

създадоха над улучихи целта. Автор на попа- Марков 7, Н. Георгиев 7, М. Пейчев 
десетина голови положения. Ако дението бе Мирослав Георгиев. В 7, Миялкович 6 (М. Георгиев 6.5), 
нападателите на "зелените” бяха 88 минута Воинович още веднъж се Глигориевич 6 (Д. Пейчев 6) Стан- 
малко по-съсредоточени в решава- доказа като голмайстор, а в ков 7, Рангелов 6.5 и Иванов 7. 
щите моменти, крайният резултат последната минута на срещата Рутинна победа на Балкански 
лесно можеше да стане двуцифров в гостите стигнаха до почетното си „ад слабите гости, които нямаха 
тяхна полза. Гостите, които в попадение. Голмайстор бе резер- сили да избегнат поражението, 
момента оглавяват класирането в. вата Стоянович. При резултат 3:0 Домакините пропуснаха няколко 
Пчинска футболна дивизия, се гостите останаха с 10 футболисти, голови положения, които можеха 
представиха изключително слабо. понеже Йованович получи червен значително да увеличат победата.

Първото полувреме завърши 1:0 картон. След този кръг Балкански про
за "Младост”. Голмайстор бе "Младост" игра в следния със- ДЪЛжава да оглавява таблицата с 
капитанът Блажа Воинович, който шие: Д. Николов, С. Пенев, С. Сто- една точка предимство пред Ие- 
вкара гол след добро подаване на йков.Д. Йованович, Й. Григоров, Д. динство от Бела паланка, но и с 
Любомир Динов. Още в началото Насев, М. Георгиев, С. Димитров един мач повече. В следващия кръг 
иа втората част "зелените” пое- (Д. Зарев), Б. Воинович, Л. Динов "Балкански ще гостува в Алек-

(Н. Йоич) и Д. Мицов. синац, където ще се срещне с
"Напредък”.

страничната греда и

Тъжен помен
На 31 май т.г. се навършват 6 МЕСЕЦА от 

смъртта на нашия мил и непрежалим
СИНИША ГЬОРИЧ 
от Димитровград

Изминаха шест болни и тъжни месеца без 
нашия Синиша. В събота на 31 май ще посетим 
неговия вечен дом на димитровградските 
гробища и ще го залеем със сълзи на непреходна 
обич и признателност. Каним роднини и прия
тели да присъстват на панихидата.
Ойечеленш сьйруга Йена, дъщери Л 
Весна със семействата си, сестри Лиляна и 
Маргарита със семействата си.

иляна и
тигнаха териториален превес и 
играта изцяло бе прехвърлена пред 
вратата на "Левосое”. Вратарят 
Стоянович бе подложен на пос-

П.Л.Р.
Д.С.
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Моша по-силан от Тито Манчин рабуш ждойде комунизам...
-Тия ли що пуче кико балон? 
-Може да не йе баш тия, ама Д 

после дойде балонскьият...
-Значи, Тито йе бил по-си

лан?
—По-силън йе, сине, по-силън.

: "Това йе

-Дедо, ти си живеял и работил по онова време, 
кита на влас су били Тито и Моша Пияде.Я ми кажи 
кой от ньи йе имал повече влас и кой йе бил 
по-силан? - заступи ме онядан унукат.

-А ти сине, ми кажи одека-надека съга това те 
иигсресуйе?

-Па очу да знам! - отреза он
-Добре де, ама защо очеш да знаеш?
-Защо ли? Еве онуя неделго гимназиюту у 

Цариброд нрекърстишс от Титову гьимназию на 
гьимназию Кирил и Методий!

-А ти знаеш ли кои су Кирил и Методий?
-Кико бре дедо, да не знам? Па нали су написали 

азбукугу и но църквете почело да се пойе на 
славянскьи...Нали за това су гьи прогласили за

Доста беше да се рече 
Тито казал!” и да ти се смързну 
лайната... Ама ти, защо си толкова .запея Тито или 
Моша?

-Епа видиш ли, дедо! Гьимназиют^ прекърстише, 
ама основното училище йоще си йе Моша Пияде ! 
По това личи дека Моша йе бил по-силън...

-Е сине, додека Тито улазеше на големата врата, 
Моша се провираше на малата...3найеш ли йедно 
време ижете су се прайиле с голема и мала врата. 
През големата се улазило свак дън, ама кита су се 
задавали турците, народът йе бегал през малата...

-А съга ми йе асно защо кажу за некойи улезал 
на малата врата”...

-Па не йе баш тека! На малата се йе бегало, а съга 
на малата се промъциньу тия що су дали подкуп или 
су роднине или приятелье...

А за основното училище могу да ти кажем дека 
йедно време беше-"Христо Ботев , ти знайеш ли 
кой йе он?

-У бре дедо,кики да не знам: Не плачи, майко, не 
тъжи, че станах ази хайдутин, хайдутин, майко, 
бунтовник...”

-Е , убаво, ама ега най-после некой се сети, та и на 
основното да си върну името на Ботева!

светци...
-А знаеш ли кой йе бил Тито?
-Знам: цар на Югославию! И съга че чуйеш от 

”Е-е-е, кига беше Тито, живе-по-стари човеци - 
еомо царскьи!”

-Е баш да смо царскьи несмо, ама не ни беше 
лоше: Съв народ работеше, можеше и ижу да си 
иапрайи, истина с кредити, а и Цариброд от 
мъничко село стану градче...

-Добре де, ама ти пак не ми каза за Мошу!
-Моша ли? Па он беше придворън на Тито. Бил 

опасан револуционер, у Градинье чак га чували у
-I ночви...

-Това опасно ли йе да те чуваю у ночви? - пак ме 
засича унукат.

-Това не йе толкова опасно! Опасното йе било що 
су га тражили джандарйе, да га затворе оти сакал да

НАШЕНСКИ
ИСТОРИЙКИ

Две „бурета”Богаташи и терминатори 
Рекетъори и атентатори 
Аидери и манипулатори 
Аилъри и фалшификатори 
Министри и филистри 
Магистрати и юристи 
Журналисти и монополисти 
Тенерали и депутати 
Академици и адвокати 
Съветници и портпароли 
Актьори и певици полуголи 
Владики и педофили 
Мародери и некрофили 
Порнографи и наркомани 
Типографи и словомани 
Нормални и полудели 
Съзнателни и изветрели 
Персони (ама па) грата...
Мина, мина -
но само първата половина!?

За представителите на зодия Везни 
е подходящ момент да помислят 
по-сериозно за работата и успеха 
си. Известно време отделяхте вни 
мание само на удоволствия и за 
дълбочено теоретично разглежда 
не на неща 
вахте. Сега 
ходите практично.

Виден и Величко, двама прияте
ли от драговитската махала Коняр- 
ник, били добри майстори-строите
ли, но и добри ”пияче”. Не прекъс
вайки работата, изпивали 
бутилка-две "драговитчанка" - сла
ба крушова ракия, и следващия ден 
отново - стига да има.

Една есен съседът им Глигория 
варял ракия в дола под къщата си, а 
Величко му правел компания. Гли
гория "пуснал'’ в котленцето някол
ко литра крушова ракия и помолил 
Величко да занесе ракията в мазето 
му и да я сипе в бурето, а в това врме 
той ще зареди казана повторно. 
Тръгнал Величко с ракията към 
мазето на Глигория, но видял Виден 
и му махнал с ръка да дойде. Влез
нали в мазето и вместо да сипят ра
кията в бурето, те я изпили за нула 
време. Занесли празното котленце 
при Глигория и той попитал:

- Сипа ли Величко, рекьиюту у 
бурето?

- Сипамо, сипамо - у двете! - от
върнали приятелите едновременно 
и му подали празното котленце.

Цветко Иванов

Предстоящата седмица ще е много 
вълнуваща за представителите на 

ия Овен. През първите дни все 
ще имате духовни терзания и 

ще сте емоционално нестабилни, 
затова не е желателно да пътувате 
по никакъв повод.

ЗОД1
още

та, с които се занима 
обаче трябва да подна де н по

Фф
Предстоящата седмица ще е много 
важна за представителите на зо- 

я Скорпион. Сега ще имате въз- 
ожност да промените нещата, 

които ви тежаха и които усложня
ваха в

Представителите на зодия Тел 
през тази седмица 
нтакти и об

ще влагат в ко- 
щуване много повече 

енергия от обикновено. През пър
вите няколко дни ще усещате все 
още тенденциите от предишния пе
риод за провали във финансовите 
дела и професионалния живот.

Ди
МО

ръзките ви. Освен финанси- 
1ботата, всичко останало бе-те и ра 

ше на заден план.

Близнаци ■Ш “5 Щ
щПредставителите на зодия БлизйсЬ 

ци навлизат в динамичен период, 
който ще засегне всяка област от 
живота им. В началото на седми
цата личността ви ще бъде поста
вена под въпрос. Ще се наложи да 
отстоявате позициите си пред де
лови и интимни партньори.

През тази седмица представители
те на зодия Стрелец ще имат въз
можност да стабилизират емоцио
налния си живот. Напоследък лю
бовната ви връзка не върв 
ледствие на страха ви от по 
обвързване.

~.еше, вс- 
рекалено

ШИI Козирог
Професията е основната част о| 
живота на представителите на зо
дия Козирог през последния месец. 
Работата и ангажираността е това, 
което умеете най-добре, но е кра
йно време да си вземете почивка. 
През тази седмица ще имате въз
можност да отделите повече време 
на любимия човек.

УКа-мини Летаргията, обхванала представи
телят на зодия Рак, се задълбочава 
все повече. През тази седмица ня
ма да ви отмине неприятност, свър
зана с невъзможността ви да се 
справяте с работата си.

♦Амнезията направи от много 
баби на тоталитаризма бабаити 
на демокрацията.

♦Удивително! Какъв нищожен 
човек, а колко много неща могат 
да се кажат за него!

♦Какво идейно богатство - да 
разполагаш с ограничени хора в 
неограничен брой!

♦Призивът "Излезте от черуп
ките си!” доведе до масова поява 
на мекотели.

Водолей • Щ11.
Представителите на зодия Водо
лей бяха щастливците, радващи се 
на завоевания сред другия пол и 
прекрасни любовни отношения. 
Творците изживяха силно вдъхно
вен период, а останалите се рад
ваха на възможността да се отпу
снат и повеселят.

Динамиката и бурното всекидне- 
радваха предста- 

ия Лъв, през тази
вие, на което се 
вителите на зод 
седмица постепенно ще отстъпи на 
по-спокоен и лежерен период. Ене
ргията ви ще поспадне и контактите 
ще намалеят.

♦Имам усещането, че живея на 
безлюден остров, пренаселен с 
хора!

тш
Фокус на вниманието на предста
вителите на зодия Дева от доста 
време беше съсредоточено върху 
професията. За съжаление въпре
ки усилията ви, нещата не вървяха 
добре. През тази седмица неприят
ностите в работата ще намалеят.

Представителите на зодия Риби за
почват да се адаптират към новата 
обстановка, в която попаднаха нас
коро. Започвате дори да намирате 
положителното в ситуацията и Д» 
се радвате на възможностите. Шан
сът е много голям.

♦Победният марш на глупост
та е под звуците на удари върху 
главите на мислещите.

Новица Младенов П. Кривенчев
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