Вестник на българите в Сърбия

Среща на лидерите на пет балкански страни в Охрид

Първият брой излезе на 15 юни 1959 г.

Град Ниш отбеляза своя празник - ”Св.
Константин и Елена”

Послание Послание за мир и
за Европа толерантност
. (На 4 стр.)

* Съвместна декларация за
евроинтеграцията
С приемане на съвместна дек
ларация в охридския хотел ”Метропол” в понеделник приключи
деловата част от срещата на пре
зидентите на пет страни от Запад
ните балкани, които в навечерие
то на срещата на върха на Евро
пейския съюз, насрочена за 21
юни в Солун, отправиха ново
послание за готовността си да се
включат в европейските интегра
ции.
(На 2 стр.)

Президентът на Сърбия и Черна гора на първото си официално
посещение в Италия

Италия 1крш приоритетите на СЧ

Светозар Марович при Светия отец
Президентът на Сърбия и
Черна гора Светозар Марович и
италианският му колега Карло
Чампи изразиха в Рим удовлетворението си от развитието на двустранните отношения и надежда
по отношение на включването на
Сърбия и Черна гора в Европейс
кия съюз. Както бе съобщено от
кабинета на президента на
Сърбия и Черна гора, в разговора
с италианския президент Маро
вич е казал, че стабилността в
Югоизточна Европа е единствено
възможна чрез ускорена “евро
пеизация на региона и прилагане
на стандартите на модерните и
демократични общества”. Пре
зидентът Чампи е изразил готов
ността на Италия да подкрепи
приоритетите, които си е поста
вила държавната общност Сър
бия и Черна гора.
Светозар Марович е разгова
рял и с председателя на италиан
ския Сенат Марчело Пера за раз-

витието на двустранните отношения, по-специално в областта на
икономиката, отбраната, борбата
срещу организираната престъпност и охраната на границите,

Президентът на Сърбия и
Черна гора Светозар
Марович пристигна на
първото си официално
посещение в Италия, където
бе приет от папата и от
президента на републиката
Карло Азелио Чампи,
предаде италианската
агенция АНСА. Срещата
между Марович и папата
става в момента на
подновяване на диалога
между Католическата
църква и Сръбската
православна църква и в
светлината на размяна на
посещения на делегации на
двете църкви през
февруари. В центъра на
срещите на Марович с
италианските власти бе
бъдещото председателство
на ЕС от страна на Италия и
процесът на приближаване
на Балканите към
европейските структури.

Градоначалниците на Белград и София - Радмила Хрустаниович и Стефан
Софиянски с Топлица Джорджевич - председател на ИО на гр. Ниш

Министър Мария
Рашета Вукосавлевич
посети аерогара Ниш

Първите
самолети през
август

Както опевестяват от железни
цата, жп прелезите край с. Градине
и този до общината в Димитровград
трябва да бъдат завършени до края
на тази седмица. Както бе оповест
ено, първоначално те трябваше да
бъдат завършени до 21,22 и 23 май.
Закъснението се оправдава с
дъждовното време, което тук про
дължи почти една седмица. Герма"Ч?» вече м завършили своята
работа, сега остава Нискоградня
от Пирот да довърши настилката на
уЛИцИте. Прелезът край Здравния
дОМ ще бъде изграден по-късно, а
ТОЗи край спортния център ”Парк”
- накрая.
А.Т.

* Град Ниш е важен
географически и
транспортен център *
Реконструкцията на жп
линията и на тунелите през
Сичевската клисура върви
според плана
Министърът на транспорта и телекомуникациите на Сърбия Мария Рашета Вукосавлевич каза, че
реконструкцията на аерогарата в
Ниш е един от проектите, които ще
бъдат реализирани в предвидения
срок.
(На 5 стр.)
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Послание за Европа
(От 1 стр.)
Държавните ръководители на
страните от Западните Балкани на държавната общност Сърбия
и Черна гора Светозар Марович,
на Хърватия - Стипе Месич, на
Албания - Алфред Мойсиу, на
Босна и Херцеговина Борислав
Паравац и на страната-домакин
Борис Трайковски, който беше
инициатор на срещата, заедно с
външния министър на Гърция,
която председателства Съюза
оповестиха на участниците в Со
лунската конференция, че очак
ват последователно спазване на
становищата на Брюксел относно
отвореността за нови членки.
Те очакват ясен политически
сигнал относно перспективите на
страните от Западните Балкани.
Президентът на Сърбия и Чер
на гора Светозар Марович заяви,
че от понеделник Сърбия и Черна
гора има акционен план за хар
монизиране на взаимните си ико
номически отношения, въз осно
ва на който двете доскоро разли
чни икономически системи биха
могли да бъдат съгласувани. Това
успяхме да постигнем в сравни
телно кратък срок от два месеца
само благодарение на готовност
та и добрата политическа воля и
на Сърбия и на Черна гора въз
можно по-скоро да се включат в
Европа, каза Марович.

Марович оцени този план като
"най-важната крачка към по-нататъшното доближаване до Европейския съюз, с който се уско
рява 'забележителният и през до
сегашния период темп на рефор
мите”.
Президентът Марович говори
и за реформите в системата на
отбраната на СЧГ и нейната
армия, както и за установяването
на цивилен контрол. За много
кратко време беше постигнато
пълно единодушие относно необ
ходимостта от пълно сътрудни
чество с Хагския трибунал. Един
от приоритетите на СЧГ е и ук
репване на сътрудничеството със
съседните държави в Югоизточна
Европа, каза още Марович.
По повод предстоящата среща
на Европейския съюз и страните
от Западните Балкани в Солун
Марович изрази увереността си,
че задачата на Охридската среща
е в навечерието на самита в
Солун да покаже "привързаност
та към общата идея за единна Ев
ропа, Европа, която тачи еднакви
цивилизационни и демократичес
ки ценности”.
На Сърбия и Черна гора ви
наги можете да разчитате като на
приятелски настроен съсед, по
ръча Марович на участниците в
Охридската среща.

От 10 юни

В Хърватия без визи
Хърватското правителство реши от 10 юни до 31 септември т.г.
гражданите на Сърбия и Черна гора да могат да пътуват в Хърватия без
бизи. Загреб напомня, че не става дума за отмяна на визите, а за
замразяване на съществуващия визов режим за 6 месеца, като се очаква,
че до края на годината откритите въпроси между двете страни да бъдат
решени и от 1 януари 2004 г. Хърватия трайно да отмени визите.
Министерството на външните работи на СЧГ е удовлетворено от
решението на хърватското правителство да отмени визите за гра
жданите на Сърбия и Черна гора за 6 месеца, заяви помо
щник-министърът на външните работи на СЧГ Александра Йоксимович. Тя добави, че това решение дава голям импулс за развитието
на двустранните отношения и на регионалното сътрудничество като
цяло.

Сърбия и Хърватия

Взаимно информиране за
военнопрестъпници
Министрите на правосъдието на Сърбия Владан Батич и на Хърватия
Ингрид Античевич-Маринович се договориха на срещата си в Загреб
двете страни взаимно да си предоставят данни и списъци на всички
заподозрени за участие в организираната престъпност и за тези, които в
миналото са извършили военно престъпление. Сръбската страна се за
дължи да направи всичко възможно, за да върне на Хърватия регистрите
по гражданското състояние и землячните регистри, по-специално тези от
района на Двор на Уна и Глина, които са отнети по време на войната в
Хърватия.

Германия и
Западните Балкани

Подкрепа за
по-бързото
интегриране
в ЕС
Балканските страни, включи
телно и Сърбия и Черна гора, са
естествени членове на Европа и
политическото решение за тяхно
то бъдещо членство в ЕС не се
поставя под въпрос. Пътят на
Сърбия и Черна гора към ЕС бе
главната тема на неотдавнашния
разговор на премиера на Сърбия
Зоран Живкович с германския
каицелар Герхард Шрьодер. Гер
манският канцелар посочи, че
трябва да се върви крачка по кра
чка към осъществяването на тази
цел, каза посланикът на Герма
ния в Белград Курт Леонбергер.
Той изтъкна, че Германия при
ветства инициативата на Гърция,
която в момента председателства
ЕС, за по-бързо интегриране на
страните от западните Балкани.

Посланиците от
НАТО

Положителн
а оценка на
правителств
ото на
Сърбия и
Черна гора
Посланиците на НАТО в Ма
дрид дадоха положителна оценка
на правителството на Сърбия и
Черна гора за борбата, която
води с организираната престъп
ност и политическия екстре
мизъм, предаде агенция “Бета”.
Министрите от НАТО изтъкнаха
необходимостта Сърбия и Черна
гора да продължи да работи в
тази посока, както и по посока на
сътрудничеството с Трибунала в
Хага. С министрите от Съвета на
НАТО е имал среща министърът
на външните работи на Сърбия и
Черна гора Горан Свиланович,
който в рамките на посещението
си в Мадрид се срещна със своите
колеги от Испания и Велико
британия Ана Паласио и Джак
Строу

Президентите на България, Турция и Румъния ще имат двудневна
среща в Румъния______
На 3 и 4 юни в румънския град Нептун се състоя
Шестата тристранна среща между президентите на
Република България, Република Турция и Румъния. Президентите Георги Първанов, Ахмет
Сезер и Ион Илиеску разговаряха за новите
предизвикателства и възможности пред трите
страни след Срещата на върха на НАТО в Прага и
на Европейския съюз в Копенхаген, за укрепването
на сигурността и стабилността в региона,
Развитието на икономическото и търговското нартньорство, както и ускоряването на реализацията
на някои регионални инициативи, включително и в
областта на съвместните инфраструктури и проекти, също бяха централни теми в разговорите на
тримата държавни глави.
Извън трите сесии на тристранната среща президентът Георги Първанов проведе двустранни
срещи с двамта си колеги.

Подписана е съвместна декларация на тримата
президенти.
Тристранното сътрудничество между Бъгария
Турция и Румъния започва по инициатива на българската страна със срещата иа президентите на
трите страни в Евксиноград и се развива под
формата на годишни срещи в този формат които се
провеждат последователно във всяка'една от
страните. По време на първата среща е подписана
съвместна декларация, очертаваща сферите на
сътрудничество между трите страни а по време на
втората е парафирано Споразумение за сътрудни
чество в борбата с тероризма, организираната престъпност, контрабандата на наркотични и психотроП1ш вещества, прането на пари, незаконния трафик
на оръжия и хора и други тежки престъпления

Новини от България
Вицепремиерът Лидия Шулева

На 91-та сесия на
Международната
организация на труда
От вторник до 19 юни в Женева се провежда 91-та сесия на
Международната организация на труда. Във форума участва и
българска делегация, водена от вицепремиера и министър на труда и
социалната политика Лидия Шулева. В делегацията са включени
двама български дипломати към Европейската служба на ООН,
двама експерти от Министерството на труда и социалната политика и
трима от Министерството на външните работи.
От страна на работодателските организации в състава на
делегацията участват председателят на Българската стопанска
камара Божидар Данев и неговият заместник Дикран Тебеян, Нансен
Бехар от Съюза за стопанска инициатива, Цветан Симеонов от
Българската търговско-промишлена палата, Васко Бояджиев,
Силвия Павлова и Мария Бенева - БСЧП "Възраждане .
Синдикатите са представени от лидерите на КНСБ и КТ
"Подкрепа” - д-р Желязко Христов и д-р Константин Тренчев,
заместник - председателя на КНСБ Пламен Димитров и икономическия съветник на КТ "Подкрепа” Владимир Бояджиев.
Българските делегати участват в работата на техническите
комитети, които ще функционират в различни периоди по време на
конференцията. Сред въпросите, които се обсъждат на форума в
Женева, са развитието на човешките ресурси, обхватат на трудовите
правоотношения, дейностите на МОТ по отношение на стандартите в
областта на безопасните и здравословни условия на труд, подобрената сигурност на удостоверенията за самоличност на моряците.

Ейвнс Боулън

България постигна
икономически растеж
По време на изнесена във вторник лекция за основаното от Дими
Паница училище за политика в България, Ейвис Боулън, бивш
посланик на САЩ, поздрави България за постигнатата стабилизация
и отбелязания икономически растеж - това стана ясно в предаването
"Нещо повече” по БНР. Бившият американски посланик в България
обаче подчерта, че все още има корупция, която, заедно с
организираната престъпност, влияе на процесите и тенденциите в
страната. "Правосъдната система в България има спешна нужда от
реформи”, смята Боулън. За чуждите инвеститори още е трудно да
работят в България и така да повишат и жизнения стандарт на
българите, подчерта Ейвис Боулън.

Министър Соломон Паси в Мардид

Среща на външните министри
от страните от НАТО
Министър Соломон Паси замина за Мадрид, където на 3 и 4 юни се
проведе заседание на министрите на външните работи от
НАТО/ЕАСП. В рамките на срещата министър Паси участва в ра
ботен обяд на Северноатланитическия съвет (САС) на Алианса,
заедно с останалите 6 страни, поканени да се присъединят към НАТО
на форума в Прага миналата година.

БСП ще
внесе вот на
недоверие
До ш юни БСП ще обсъди мотивите за своя вот на недоверие
към правителството, това съобщи в Стара Загора Емилия Масларова, заместник-преседател на
Коалиция ”3а България”, цитирана от Дарик радио. Според
Масларова външната или енертайната политика на управляващите ще бъде мотива за вота
"Даваме си сметка, че тева
правителство трудно ще падне до
местните избори, но гафовете му
.ултиплицират. Ежедневно ни
тресе някакъв скандал свързан с
управляващото мнозинство”, коментира Масларова. Според нея

достатъчен мотив за искане на
вот на недоверие е поскъпването
на тока с 15% от 1 юли.

рмяшршмм
Министър Соломон Паси
-{ отказа да коментира
| изявлението на депутата от
Коалиция "За България"
| Емилия Масларова, че БСП
може да внесе нов вот на
\ недоверие срещу кабинета
на премиера Симеон
; Сакскобургготски заради
гафовете на външния
“инистър по време на
обиколката му в близкия
Изток, предаде Дарик
[ ^кма комен^с
мотивите че не е видял
аргументите ''черно на
бяло" и че "те въобще не са
| добре обмислени"
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Министър Александар Влахович на
съвещанието на икономистите в Ниш

Мерки за защита на
родното производство

:6\
"ползата от приемането
Акционния план ще е
голяма, когато започне
периодът на стабилизация
асоциация на стопанството

па

- Министерствата за икономическн отношения с чужбина и за
Търговия в Сърбия готвят мерки
за защита на родното произведетво-оповести сръбският минисза стопанство и привтизация

пълнителната процедура който \ 'Д° Солунската
вече се подготвя от юристи Той е
Конференция на 21 ЮНИ
.I
необходим, за да се „Гмали риска
парламентът на СЧГ ще
,
за капиталовложенията в стопа- • ПрИеМб 3акона за
нството ™. Всички мерки сЛуват
Рв^зиране на Акционния
пари, докато само една не
ПЛаН И Т0ГаВа “<• получим ; 3

бъдат премахнати0 алмшшсттГ3
тивнитс Запиели п ЛМИНИСТ1’аР Р , онеже не е
необходимо Народната банка на
ър ия да администрира и за
онова, за което държавата не е
гарант, тъй като до края на годината ще ъде основан специален опд за гаранции.
Законопроектът за фалит
има много противници, но той е
внесен в Парламента и през есента ще влезе в сила. Обаче това
подразбира и нов Закон за из-

ност"каза Влахович. Той предаде
,, поръката на премиера Зоран
Живковия до икономистите:
"Определете ваш тим, който да
креира икономическата политика на правителството.”
Министърът Влахович припомни, че през първите две
години на прехода основна цел
беше макроикономическата стабилизация, а паралелно с това
започнаха и структурните промени с новото законодателство и
с реструктурирането на микрои-

да кандидатстваме за пари,
предназначени за този..
,
. процес,
кономиката. Според него съюзната администрация нищо не е
предприела да защити родното
производство, понеже към края
на 2002 година е имало неконтролиран внос, субсидиите са били
намалени, а също така домашните и чужди капиталовложения,
М.С.Т.

Косово

Убити трима
сърби

бити. Ръководителят на ЮМНИК Михаел Щайнер пристигна
в Обилич, но събралите се сърби
не му позволиха да остане близо
до къщата на убитите. Пред жу
рналисти Щайнер нарече нападе
нието ‘^гнусно и перфидно прес
тъпление, насочено срещу мултиетническата общност в Косово
и помирението между двете об
щности”. Косовският премиер
Байрам Реджепи осъди и нарече
варварски този акт на насилие.

туции нараства броят на убитите
сърби и насилието, се казва в съобщението на сръбското правителство.

Тримата членове на семейст
......
вото Столич бяха убити в нощта
Трибуналът в Хага
срещу сряда в къщата им в
Обилич, Косово. След убийство
то нападателите са запалили
къщата, за да прикрият следите
от убийството, и са избягали. Го
ворителят на полицията на ООН
в Косово Дерек Чепел заяви, че
става дума за предумишлено уби
Хагският трибунал
йство и жертвите са починали, )Кк1ВКОВИЧ
отхвърли молбата на
след като са били жестоко преобвиняемия бивш
*
ОСЪДИ
президент на Сърбия Ми- /
г
_
_____
лан Милутинович да бъде
Американската канцелария убИИСТВОТО
освободен до началото на
в Косово осъди тройното
*
процеса. Миналата
Премиерът на Сърбия Зоран
с^ица Трибуналът
убийство в Обилич. От
Живковия най-остро осъди убиисот?въ|?ли ^ МОлбита на
името на Държавния
твото на тричленното сръбско
Никола Шаинович и
департамент на САЩ
семейство в Обилич и поиска да
драг0ЛК1б ойданич да
ръководителят на
бъде установена отговорността на
{?ъдат освободени н
американската канцелария
временните институции за самоупвъпреки че властите В
в Прищина Рино Харниш
^ГнГостоворно^а е^жнГгьй ; Белград дадоха гаранции,
най-остро осъди тройното
ксто в^оце^ нГпрсхвърляне на
че и тримата ще се явят
убийство в косовската
пред съда за началото на ;
правомощия на временните инстиобщина Обилич.
I процеса.

Отхвърли
молбата на
Милутинович
::

-

■'

’

Предложеният закон за реализиране на акционния план за
хармонизиране на отношенията между Сърбия и Черна гора трябва да
бъде представен за одобрение от правителствата и Съвета на министрите
на Сърбия и Черна гора, информира “Бета .
Вицепремиерът на Сърбия Чедомир Йованович е заявил, че
делегациите на двете правителства вече оформят акционния план и пре
цизират начина за неговото приложение. Ако бъде приет от пра
вителствата на Сърбия и Черна гора, законът ще бъде представен на
Европейската комисия. Той трябва да бъде одобрен и от парламентите на
Събия и Черна гора, както и от общия праламент на двете страни.
Министърът за финанси на Черна гора счита, че акционният план е
функционален и че като такъв е оценен и от представителите на ЕС.

Сърбия и Черна гора трябва да
се подготви да посрещне папата
Президентът на Сърбия и Черна гора Светозар Марович, който беше
приет от главата на Римокатолическата църква папа Йоан Павел Втори,
заяви, че през предстоящите години новият държавен съюз трябва
усилено да се готви да посрещне папата.
При срещата си с Марович папата е подкрепил поддържането на мира
в Сърбия и Черна гора и в Югоизточна Европа и е поздравил действията
на правителството по линията на диалога и компромиса. Папата е
подкрепил и по-бързото приближаване на Сърбия и Черна гора до ЕС и е
изказал надеждата, че добрите отношения между Светия престол и
Сърбия и Черна гора ще продължат и за в бъдеще.

Идеята за независима
Сърбия е вреден
политически маркетинг
Функционерът от Демократичната партия на Сърбия, Боян Пайтич, е
заявил, че проведената акция за независима Сърбия представлява вреден
политически маркетинг, информира сръбската агенция ТАНЮГ. Пайтич
е призовал инициаторите на идеята за независима Сърбия да вземат
предвид факта, че на страната й предстоят избори и че тъкмо поради това
такъв маркетинг е показател за безотговорно поведение.

Днес

-;;

. ... -------- ------ '—-«1

Несебър

55

Монитор

Днес се
гарски език по дна частна т
страната. Става дума за по.
емисията “Монитор”, която
неделя по канала на
Ниш.
Досега в “Монитор”-а са г<
многобройни високопоставени
гарският вицепремиер николаи ьасилев, сръбските министри на търговията
и на енергетиката - Слободан Милосавлевцч и Кора Удовички, както
и българският й колега Милко Ковачев.
По случай първата годишнина на предаването се очакват гости,
сред които и председателите на парламентарните комитети за кул
тура и инфромиране в Сърбия и България - Иван Андрич и Милена
Милутинова, както и колеги от БНР и РТС.
Редакторът на “Монитор” Ванче Бойков заяви, че главното
ударение в предаването, което е на самоиздръжка, е върху българосръбските връзки.

Перлата на
Южното
Черноморие
Несебър е един от най-древнитГе градове в Ев
ропа. Градът, основан преди повече от 3000 години
от траките с името Месембрия, е разположен на
малък скалист поуостров. След превземането на
крепостта от хан Крум през 812 г, градът е включен
в пределите на българската държава с името Не
себър.
След повече от 12 столетия - през 1956 г. - градът
е обявен за архитектурен и археологически резерват, а от 1983 г. е включен в списъка на Световното
културно наследство на ЮНЕСКО.
Особено привлекателни, като музейни обекти,
са черквите: “Св. Стефан” (XI в.), “Св. Спас” (XVII
в.), “Христос Пакгократор” (XIII в.), Св “Йоан
Кръстител” (Х-Х1 в.), Св. “София” (Старата Митрополия Х1У-У в.), Св “Йоан Алитургетос” (XIV в.),
Част от атмосферата на възрожденския Несебър са

Сърбия и Черна гора приеха
акционен план за
хармонизиране на
отношенията си

М.Т.

Докладът от разследването на охраната на
Джинджич________ _________ ____________
многото добре запазени паметници от XVIII и XIX
в.; къщи, вятърни мелници, чешми и площади,
Прекрасната средновековна и възрожденска архитекура, античните следи от различни цивилизаЦии са неповторима възможност за отдих и атракции. Базата за почивка е съсредоточена в семейни хотели и частни квартири оборудвани
комфортно и многофункционално. Те предлагат
всички удобства за пълноценен отдих на изгодни
цени.

До началото на август
Сръбският премиер Зоран Живкович заяви, че Комисията за
разследване на действията на охранта на Зоран Джинджич, която
започна работа в началото на тази седмица, има срок до началото на
август, за да представи доклада си, който ”трябва да бъде оценен и от
правителтвото, и от обществеността, и от медиите. Живкович също
така съобщи, че в ”най-скоро време” ще предложи на Скупщината на
Сърбия нов кандидат за поста министър на селското стопанство.
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Заседание на ИО на ОС в Босилеград

Послание за
мир и
толерантност

Общината ще се включи
в Еврорегиона Ниш София - Скопие

(От 1 стр.)
По повод празника на гр. Ниш - “Св. цар Ко
нстантин и царица Елена” нишкият кмет Горан
Чирич прие колегите си, кметовете на италианс
кия град Лече - Адриана Поли Бортоне, на София Стефан Софиянски, на Скопие - Ристо Пенов и на
Белград - Радмила Хрустанович, както и сръбски
те министри на културата и медиите - Бранислап
Лечич и на науката и технологията - Драган Домазет.
Градоначалникът Чирич припомни, че с про
възгласяването на Миланския едикт през 313 г. цар
Константин, който е роден в Ниш, е отправил
послание за мир и толерантност.
- Пой ни поръча, че всички религии и култури
трябва да живеят заедно, понеже зависят една от
друга. Посланието на цар Константин “слушаме” и
днес с крайната цел да създадем условия за траен
мир на Балканите, а един от начините за това е
интензивното сътрудничество между градовете в
региона, каза Чирич.

В сряда вечерта (4 юни) приключи
отбелязването на деня на „Св. цар
Константин и царица Елена", така,
както беше и започнала на 31 май: с
„римски легионери", които носеха
знамена и факли. Беше
изпълнен и спектакълът
от Небойша Озимич
„Побеждавай с това".

Членовете на Изпълнителния
отбор на ОС в Босилеград миналата седмица разгледаха проекта
за присъединяване на общината
към сформираната интеррегионална асоциация Еврорегион
Ниш-Скопйе-София. Очаква се
асоциацията да допринася за създаването на извънгранични инстутуции, за свързването на
крайграничните региони и укрепването на мира, толерантността и
развитието на общините, включени в триъгълника. Нашата община ще бъде представяна в Асоцияцията от председателя на ОС
Владимир Захариев, а последната
дума за присъединението на Босилеградско към Еврорегиона ще
има Общинската скупщина на
следващото си заседание.
На заседанието бе разгледано
и проекторешението, за сформиране на Център за социални грижи за територията на община Босилеград. В момента босилеградската служба работи като отдел в
състава на Центъра за социални
грижи в Сурдулица. Бе изтъкнато, че според законопредписанията, за сформиране на центрове в
общините, където броят на

населението е под 16 000 души е
необходимо решение на прави
телството на Република Сърбия,
Предложението най-напред ще
бъде разисквано на заседанието
на Общинската скупщина, а след
това ще бъде предоставено на
републиканското правителство.
Местното управление е дало
съгласие за рамковото споразумение за сътрудничество между
общините Босилеград и Козлодуй в Република България, което,
както се очаква, трябва да бъде
прието и от ОС на следващото й
заседание.
Изпълнителният отбор взе рещение, според което АТП в Босилеград и общинската дирекция
за строителни площи и пътища
трябва да сключат договор за
субсидии за поддържане на местните пътища и автобусни линии
към Горна Любата и Караманица. През 2002 година Общинската
скупщина е отпускала на АТП по
30 000 динара месечно.
\
На заседанието бяха разисквани и исканията на отделни лица,
за отпускане на еднократна нари
чна помощ,
П.Л.Р.

От името на гостите благодари
Радмила Хрустанович. която ка
за, че повече от 17 века град Ниш
е център на християнството, в не
го е възникнала идеята за обич и
толерантност между хората и за
това как да живеем заедно, въп Към общинската организация на ДС в
реки различията.
Димитровград_________
. .
Това завещание на цар Конс
'
тантин и на неговата майка царица Елена - ние тачим и днес, а
нашите региони ще станат оазис
на стабилността, мира и региона
В рамките на Демократичната рани от народа, каза Даниела Пелното сътрудничество - изтъкна партия доста отдавна съществува и йчева. Мъжете винаги се захващат
кметът на нашата столица Рад Форум на жените, чиято основна да разрешават проблеми, които са
мила Хрустанович.
цел е жените, членове на ДС, да се повечето ”мъжки”, като пътища,
включат по-активно в политичес- икономика и т.н., докато жените
кия живот.
имат много повече усет за социаНа 29 май т.г. се проведе учре- лната политика, здравеопазването,
дително събрание на Форума на же- проблемите в детските градини...
ните, и в Димитровград, на което Тъкмо това, според нея, е причина
[ Отговор
да отговаряме на всички писма, с които читателите се
присъстваха двадесетина жени. те да се активизират и да се опитат
„
обръщат към нас.
Както изтъкна координаторът и да променят много неща. ”Ако
Аз \/ВЗЖЗВЯМ
Нямам намерение да изследвам “от кой царибговорител на ДС в Димитровград трябва да се формулира идеята за
I
родски род” е Неша Денков. Нито пък работя в
Наташа Басова, ролята на жената "политика по женски начин” най—
сплйппата ио Г ПЛОЛТЛ държавна сигурност, за да ме интересува това. Като
все още е да бъде предимно майка, напред трябва да видим каква е поI а па \+3 1Уои I и главен и отговорен редактор на “Бюлетина”, аз съм
което е последица от патриархал- литическата култура на ръководлъжен
да
уважавам
свободата
на
словото
на
всеки
ния, по който тя се възприема и дителите, и да дадем на жените
Във връзка с читателското писмо, подписано от
човек. Оттук натарьк всеки да си носи
днес. В ДС отношението към же- възможност за активно участие в
Слободан Цветков от Цариброд, публикувано във един
отговорността
за
написаното.
вашия вестник от 23 май т.г. настоявам да бъде пуб
ната е по-различно, като й дава по- живота на обществото, за да проТова че г-н Сяободан Цветков повече се инте
ликувано следното реагиране.
вече място за активност в полити- меним съществуващата политичересува от личността на Неша Денков, а по-малко от
ческия и обществения живот, ска култура. За това, разбира се ,
поща^^^толу^ха^бщс^тт^^смщ подписанк^от Т=ГоГоГа^ВвПР°бЛеМ ]Щ°‘™
Всъщност самата партия се зани- ще ни е необходима смелост. Ако
Неша Денков, които препращам като доказателчтва
°Т° огледало » в него освен мен, се
мава много повече с политическите успеем и занапред да стават такива
права на жените, които пък са част неща като оставката на един минии на Вашия вестник в оригинални им вид. Нямам ко^опринадлежиТг-нСлободанЦвТткоТВР'Ме'
честта да познавам Неша Денков, въпреки че
от човешките права.
стър под натиска на общественото
кореспондирам с него. Практиката на “Бюлетина” е
Мъжете и занапред доминират в мнение, тогава.”
Иван Николов,
големите
и
силни
партии
и
в
оп
главен и отговорен радактор на “Бюлетина”
След тайно гласуване, от пред
ределени ръководни органи, из- ложените две кандидатки за пре
дседател на клона на Форума на же
ните от ДС в Димитровград, бе
ХОЛДИНГ КОМПАНИЯ
избрана Даниела Костова Пейчева,
„ВРЕЛО”_______________
както и съяет от осем членки.
-5-с1
Между основните приоритетни
задачи в работата на форума Пе
йчева изтъкна проучаването на
БУ1АНОВЛЦ
възможността родилният дом да
бъде върнат в . Димитровград, а
доколкото това не стане, тогава в
1. Термалните води лекуват:
родилния
дом в Пирот да се води
- ревматизъм
’ Г -Т.
отделна книга с родените в
- хипертония
Димитровградско деца, която след
- гинекологични заболявания и определени
X
това да бъде върнато в Димитров
видове стерилитет
град.
2. Лечебната кал „пелоид“:
Поздравлявайки участничките
- освен вече посочените, лекува и хронични
във форума, Зоран Петров, предсе
незаразни кожни заболявания
дател
на ОО ДС, изрази желанието
3. Въглеродният двуокис лекува:
си на следващите избори да има
- мигрени и други видове главоболие:
много повече кандидатки за отбор- исхемия на сърцето и
ници и с оглед на новата избира
Минералната вода "Прохор“
- някои болести на периферната кръвоносна
телна
система, и за председател на
вода
за
всички
възрасти!
^
система!
общината?
А.Т.
Е

Форум на жените

-г
ВРЕЛО

Буяновашка баня три бани в една!

■ м

чиз*

г
6 юни 2003

Михаил Иванов 1ш повод тешкото положение в ГИД
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Продаден цехът на ЕИ Ниш в Босилеград

нови работни
Добрите решения се раждат в главата Планират
места
ттшшшшш
2

Положението---В някога най-голямото димитровградско предприя
тие ГИД години наред е тежко. Ня
кога популярната "гумара” Дълго
време вече не работи, на работни
ците не се изплаща почти ”нищо”
от полагащите им се възнаграждения. Много от тях са почти пред
пенсия но не могат да се пенсионират, тъй като фирмата не е изплатила задълженията си към пенсиония фонд. Някои от работни
ците са потърсили своите права са
потърсили посредством съда и са
спечелили делата. Сега фирмата е
длъжна да им изплати парите. Ос
таналите не са съдили фирмата си.
Тъкмо някои от тях сега про
тестират ежедневно срещу сграда
та на ОС и настояват да се спре
реализирането на съдебните реше
ния.
Може ли това датане при усло
вие, че искаме да имаме правова
държава? Отговор поискахме от
м-р Михаил Иванов, някогашен ди
ректор на ГИД.
—Става дума за група работни
ци, недоволни по една или друга
причина, които настояват да спре
изпълнението на окончателните
присъди на съда. Жалка би била
всяка държава, която би спряла
изпълнението на такива съдебни
решения.
—Защо се стигна до тук?
—Причините наистина са много
сериозни. Аз изобщо не мога да
разбера някои мои съграждани,
които не са осъзнали причините, а
сега се занимават с последиците.
Според мен първата и основна
причина е фактът, че работниците
са се съгласили ГИД да се отдели от
"Тигар” от Пирот. Те никога не са
имали смелостта да се погледнат в
очите и поне частично да си приз
наят вината.

“--------- ^

За решаване на
положението Иванов
предлага да бъде
организирана добре
подготвена кръгла маса , на
която да участват
представители на всички
заинтересовани, и която да
се предава по телевизия
"Цариброд". Тогава
гражданите ще разберат за
какво става дума. -"Засега в
града се носят само
слухове, лъжи и пр., които
се разпространяват от тези,
които от това живеят, казва
той.

рот. Един тогавашен председател
лично ми каза: "Защо ние сме в
"Тигар”, когато той ни експлоати
ра?”. Той обаче получи това, което
получи и никога повече не спомена
за това. Да не навлизаме много в
подробностите, но тази инициатива
за отделяне е чакала подходящия
човек и подходящия момент ( а това
—Носили вина тогавашното
е, когато аз заминах за Русия) за
общинско ръководство?
отделяне. Полярни мнения по въп—Разбира се, вината е и на по роса имаше и в самото ръководство
литиката, която тогава се водеше и работниците тогава са имали и
"Димитровград” (така се казваше правото и възможността да реагипредприятието) да се отдели от Пи

Първите самолети
през август
(От 1 стр.)
..
,
Много съм доволна от факта,
че първата фаза ще приключи до
средата на август, както е запланувано, макар че беше много трудно,
понеже трябваше най-напред да се
обезопасят и извадят бомбите, ос
танали от 1999 година - заяви Рашета Вукосавлевич на пресконференция след обиколка на аерогаРатаВъз основа на подписания през
август миналата година с правителството на Норвегия Меморандум започна реконструкцията на
тази аерогара, за което норвежкото
външно министерство обезпечи
четири милиона евро. За първия
етап са необходими 2,5 милиона, а
чиВдоРкраЯКОнаТОгодина?аДа.ПоРщс 1,5
млн. евро. Първите самолети, е изключениенанай-големите-ДЦЮи
Боинг 747, ще могат да кацнат до
края на август. За инфраструктурни обекти на летището до края
НншТе&вдат отпусната 36 ми^она динара.
Министър Мария Рашета Вукосавлевич се срещна I гчишкиякмет
Горан Чирич. В разговор е дотрябва1 °даТ се Рразвивав по-бързо,

понеже е важен географически и
транспортен център:
_ Ц летището, и железницата
имат важна стратегическа роля,
като пр0ектите им са свързани
и с редица други предприятия. Зная
че Машиностроителната промишленост във вашия град е имала
добро сътрудничество сЖТП "Белград” и вярваМ) че ще бъде вклюЧена в реализацията на тези проекти, заедно с големите компании от
чужбина, подчерта тя.
Министърът на транспорта оповестИ) че до олимпийските игри в
Гърция догодина ще бъде готова и
отсечката на автомагистралата от
Гърделица до границата с МакеДОния. Проектите са предадени на
ГрЪЦКото правителство и през това
мГ еТр^ чрез „ртТкта^ле^к“
За следващият период ще остане
само отсечката през Гърделишка
клисура с дължина от 18 км. Тя ще
дЪДе готова до 2008 г. заради
ТуНелите и виадуктите, за чието
евр^ЖДаНе “ НеобХ°ДИМИ
МЛ"
Министър Рашста Вукосавлевич казЯ: че реконструкцията на жп
ЛИНИЯта и на тунелите през СичеВската клисура върви според плана
" трябва да 6ъдс готова д0 2004
година.

м.с.т.

рат. Но на референдума
пожелали да се отделят.
—Протестиращите казват, че
фирмата е тяхна, че ГИД е
приватизиран и е акционерно
дружество. Прави хи са?
—Това е още една лъжа и за
блуда, в която се намират работ
ниците. ГИД все още не е акцио
нерно дружество, а това че дирек
торът го провъзгласи за такова е
дълг въпрос.
—Сред обществеността се носи
мълва , че голяма част от
имуществото на ГИД е дадено
под ипотека. Вярно ли е пюва?
—Дори и да се организират зае
тите като акционери, работниците
в момента няма с какво да разпо
лагат, понеже почти цялото имуще
ство е ипотекирано, благодарение
на несъвестното и непрофесионал
но ръководене на фирмата от де
сетина години насам.
—'Точно ли е, че някакъв руснак
иска да купи фирмата и уж за
това трябвало да спре
реализирсанепю на съдебните
решения?
—И това е абсолютна лъжа. Не
съществува нито руснак, нито американец, който ще купи това пред
приятие. Това е възможно само ако
ГИД се върне в положението си от
април 1995 г. Сред специалистите
от ГИД, има хора които биха за
почнали да работят, но при условие,
че останат само около 60&-700 до
бри работници. Каучуковата про
мишленост може да работи. Дока
зателство за това е фактът, че в
Сърбия има 15-16 подобни фирми и
всички, освен ГИД работят. Това
означава, че работниците трябва да
се замислят и върху този въпрос.
Разбирам празния стомах, както ще
кажат някои, но добрите решения
никога не идват от стомаха , а от
главата.
А.Т.

От 28 май обектът на ЕИ Ниш
в Босилеград е собственост на
Драган Коцич, Игор Милисавлевич, Стоян Стоянов и Микица Василов, узнахме от Драган Коцич,
който е мажоритарен собственик.
Той ни осведоми, че са платили 7
200 000 динара на Агенцията за
приватизация.
Сградата е с площ 1 537 квад
ратни метра, а дворното място е
11 644 квадрата.
- В обекта ще бъде поместено
предприятието за производство,
търговия и услуги "Коцич Корпорация” от Крушевац - клон Боси
леград, каза Коцич и добави, че
през следващата седмица ще отпочне реализацията на програмата, която включва и разкриване
на 30 - 40 нови работни места. В

” Бор”

^
ДРаган Коцич заяви, че вече е
подал иск до ДъРжавпата аген*
преработка на дърво ” Бор”.
В момента, представители на
Електронната промишленост от
I “ши изнасят змшяните, Ц
работещите в клона на Коцич
1 Корпорация белосват н почибосилеградския
на
клон
корпорацията в момента работят
13 души.
На въпроса за какво още ще
бъде ползван обектът, Драган
Коцич отговори, че в корпорацията още не са приели окончателно решение по този въпрос,
П.Л.Р.

В босилеградски "Кобос" и около него

Игри или сериозни
планове!?

Ръководството на акционерското дружество "Юмко” от Враня за днес
е насрочило събрание на работниците в "Кобос”. Очаква се на него да
бъдат разисквани начините и възможностите за възобновяването на
производството в някогашния най-многолюден босилеградски колектив.
Да припомним, че допреди една година фабриката с около 500 работници
беше в състава на вранската фирма.
Смятаме, че трябва да дойдат и представители на нишката
"Носталгия”, която миналата година взе под наем босилеградската
текстилна фабрика - опвестиха членовете на работната група на лКобос”.
Те допълниха, че собствениците на "Носталгия” са дали обещание да
платят на всички работници (около 70), които през изминалите месеци са
били заангажирани от тяхна страна в зависимост от обема и
времетраенето на работата им.
Дали и занапред "Юмко” и "Носталгия” ще си играят със съдбата на
около 450-те работници в "Кобос”, или пък някой от тях ще се ангажира
да възобнови производството никой в Босилеград не се осмелява да
П.Л.Р.
прогнозира.

УС На фОНДа За СОЛИДарНИ ЖИЛИЩа В ЬОСИЛеграД

Ще продължи строежът на
обектите
* Изпълнител строителните на работи ще
бъде босилеградската "Изградня"
с
сключването на договора за съвместно
финансиране между държавната Дирекция за изграждане на страната и общинския Фонд за солидарно жилищно строителство, в Босилеград ще
продължи изграждането на двете сгради с 19 апархамеНта за млади брачни двойки и на 6-те локала.
Строежът на обектите беше спрян още през есента
на 2000 година и доколкото ако не им се сложат
покривите, те ще почнат да се рушат.
Управителният съвет на общинския фонд за солидарно жилищно строителство миналата седмица
„,е решение за сключване на договор с Дирекцията,
който ще включва и съвместно осигуряване иа пари
за Пр0дЪлжаване на изграждането. Милча Стои-

чков, председател на УС на фонда, поясни, че той в
момента разполага с 2 511 000 динара и изрази надежда до края на годината те да станат около 3
милиона динари. Управителният съвет взе решение
директорът на Фонда Горан Стоянов, който е
председател и на ИО на ОС, да подпише договора
за съвместно финансиране.
Запланувано е босилеградското строително
предприятие "Изградня” да сложи покрив на един
от обектите, а на другия да бъде поставена първата
бетонна плоча, за да бъде спасен от разрушаване.
Стоичков казва, че след приключването на строежа
на единия блок, жилищата и локалите ще бъдат
продадени и по този начин ще се подсигурят пари за
доизграждането на втория обект.
П.Л.Р.

От

грпп

чя

прпп

ТЗТонй 2063
Работата на Народната кухня в Бабушница не е прекъсвала

Сурдулица

Нови телефони
"Телеком” създаде технически възможности и до няколко дни
около 600 домакинства в Сурдулица ще бъдат приключени към
г, телефонната мрежа. Като се има предвид броят на заинтересованите
' домакинства- около 1600, много сурдулишки семейства не са доволни и
I негодуват. По-тежка от "неправдината” им е неизвестността, понеже
* не е известно как и кога ще получат телефонни номера.
5
- Хората негодуват, но сега не сме в състояние да ги приключим към
| телефонната мрежа. Това ще стане след като създадем технически
I възможности, казва Милан Станкович, шеф на службата на "Телеком”
в Сурдулица, като подчертава, че ”до момента не е известно кога ще се
Л създадат такива условия .
За приключване към телефонната мрежа сурдуличани плащат 6000
; динара, ако живеят в апартаменти и 10 000, ако са в семейни къщи. Към
| тази цена трябва да се добавят и разходите за материал от линията до
| жилището.
В.Б.
>■

В с. Райчиловци

Строи се на
канализацион
ма мрежа
В рлестната общност Райчиловци
продължи прокарването на
канализационна мрежа, което
започна миналата година.

Досега е поставена канализация
с дължина около 1900 метра, а
според проекта остават още около
600 метра, казва Предраг Трайков,
директор на "Услуга”, която е изпълнител на работите. Той поясни,
че към градската канализационна
мрежа досега са приключени 110
домакинства, или 80 на сто от заплануванитя предварителен брой.

Предприятието "Услуга"
в село Райчиловци
прокарва път от главното
шосе до махала Брег - с
дължина около 90
метара. Трайков каза, че
след прокарването на
трасето, ще бъде
построена
канализационна мрежа,
към която ще се
приключат над
двадесетина семейства.

Продукти пристигат от Червения кръст
Общинската организация на
Червения кръст в Бабушница
продължава да получава финансова помощ от местното самоуправлснис, вследствие на което
отчита и

С помощта на местното самоуправление, ОО на ЧК в Бабушница успя да запази народната
кухня в този град. От председателя на бабушнишката червено-

:^§=е

ючва

ЧК скоро би трябвало да се вен кръст. Народната кухня се напресели. Помещенията на ЧК мира в столовата на фирмата
"Лужница”.
Б. Д.
сега са в Културния дом.

За бежанците в Сурдулица идват по-хубави дни

УНХЦР и общината строят жилища
За около половината от общо тридесетина бежанци, които намериха
подслон на територията на Сурдулишка община, идват по-добри дни.
Наскоро ще започне изграждането на нова сграда с четири апартамента,
като същевременно започне и ремонтът на една стара постройка с десет
квартири.
За изграждане на новата и за ремонтиране на сг. арата сграда УНХЦР и
Общинската скупщина в Сурдулица подписаха договор. Според
споразумението парите за изграждането и ремонтирането на 14-те
апартаменти ще бъдат подсигурени от Комитета за бежанци към ОН,
докато местното самоуправление ще даде място за строеж за новия обект,
като подсигури и средства за решаване на някои комунални въпроси.

Ц!§=^

неправителствена
организация.
“ н

След незаконното ползване на ток в Босилеград

Следствие и за двама
електромонтьори

* След като миналата година комисия на лесковското
Електроразпределение разкри, че двадесетина души в
Босилеград нелегално ползвали ток, следствените и съдебни
органи започнаха няколко дела.
на
Клон
Общинската прокуратура в босилеградския
Сурдулица досега заведе углавно лесковската фирма. Те са заподело против Иван Борски от Бо- дозрени, че не са си гледали съвесилеград, понеже го беше заподо- стно работата и без да проверят
зряла в нелегално ползване на дали електромерът на един
ток. Тя започна следствие и про- потребител отчита точно, са го
тив бившия шеф на босилеград- пломбирали, а в три случая
ския Клон на Електроразпреде- прокуратурата ги подозира, че са
ление Милча Лазаров, подози- пломбирали електромери, които
райки го в престъпление по не били регистрирани в списъка
служба. Съществува съмнение, на потребителите на ток. Предчетой е дал възможност на някои полага се, че по този начин
хора да ползват ток, а да не пла- Електроразпределение е било
щат. Неотдавна прокуратурата ощетено със 689 738 динара,
започна следствие и против Юли
Съдия-следователят в Общинян Циперман и Златко Глигоров, ския съд в Босилеград Борис
Според финансовия план 70 на и двамата електромонтьори в Костадинов е взел решение за
сто от парите за канализационната
мрежа подсигуряват общинската
Дирекция за строителни площи и
пътища и общинския фонд на мес- * * ■'‘ ****■■■•■•“ ■
тното самооблагане, а 30 процента * ФОТО ОКО
се плащат от домакинствата. За
приключването към канализацията, райчиловчани заплащат по 8 000
динара (на пет месечни вноски).
П.Л.Р.

Червенокръстката
организация в
Димитровград е една от
организациите, които
трудно понасят промените.

Комисията на
Елекроразпределение
миналото лято беше
констатирала, че
двадесетина потребители в
Босилеград са нанесли
щети на
Електроразпределение на
стойност около три
милиона динара. Някои от
тях са подали искове за
изключване от мрежата, но
и след това са продължили
да ползват ток, други се
приключили към нея
нелегално, докато трети
крадяли ток чрез различни
изобретения на
електромерите.
започване на следствие против
електромонтьорите и се очаква
скоро съмнението на прокуратур ата да бъде потвърдено или
анулирано.
В.Б.

Златен
занаят

Въпреки че е пенсионер
единственият обущар в
Бабушница Градимир
Ранджелович (работил е 30
години в ХП "Лужница",
разбира се, не като обущар)
не се отказва от занаята си,
който е научил в края на
първата половина на
миналия век.
От 20 години той е
постоянно в работилницата
си. На въпроса може ли да
се живее добре от този
занаят, Градимир отговаря:
'?°°а е златен занаат- но само ПРИ Условие че се работи с любов! Но и майстор Градимир
си задава въпрос: Какво ще стане след мен? Млади обущари няма..."

В.Б.

Б.Д.

Село Поганово тези дни

Малко хора - много проблеми

Боботан - до Подгребен. Планираме също така да порпавим

^еГи7т^Г^ГоПо:
НК<" Другвъпрос, който ни измъчва, са пътят до Погановския в Др!ГГ^
- Преди всичко нямаме теле*™
Затова 51 от 57-те домакинствало^
танали от някогашното мнотолюГ
нГ^ло тГгановТима
ОЙП д'
Венко Велев
щи Гбеше едно от най оживени^е
села в обшината но митачи.™
пре^о™еГите50годиГгг Цгъс„
па) са се записали за въвеждане на*телефон Старите хора
ТУК често имат нужда от лекар а пощата напоследък работи

^ лошите “лски пътища. Пътят до манастира е
плчнипян РСДИ повече от ^години - и изоставен... А беше
гано^Гм” “ ”ЗГртаДИ асфаЛТОВ път °т пен-гьра «а Поганов°Д° манастира. Тези дни подадохме искане и получихме
Пе^ен
“ пРедпРиемат меРки за завръшването му.
я
Т0Ва поискахме през лятото да докарат и общинския
пУЛД°3еР'кои™'^ае в Дерекула, за да почисти коритото на
“ Д3 попРавим и някои селски пътища, за
Веле» Т "овановчани Да си докарват дърва и др. - казва

никой не знае. Или друго: затели се някому крава, не може да Поганово и пътят от Поганово - през Люля,*Разкърсие и

Неминуемо се наложи и въпросът за отношенията с калугерите в Погановския манастир поради опита за преименуване на Поганово в Йованово и преименуването на
манастира в Йовановски.
- Изяснено е и това недоразумение. Върнато е пак старото
име на манастира, а всеки ден по някой от манастира идва при
мене за мляко-к^ва Велев.
°и°™анастиР
Един от сериозните проблеми на погановчани е превозът.
Автобусът идва само в петък и неделя - през останалите дни
се от поганово и Драговита.

М. Андонов
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Босилеград Съб°Р за УчениЧ“ участва и Младен Рангелов

В основното училище в Босилеград

Талант сред талантите

Ученически екскурзии

млади

ков събор , които се проведе неотРангелову^никУ от0^ “ Младен
Рангелов, ученик от трети клас в
босилеградската гимназия.
ваха адесее^ЖнНайЯпобСТИВаЛ УЧаСТ'
ваха десетте наи-добри млади ху^НпИбГ™И СреДНИ УЧИЛИЩа
в Сърбия, спечелили конкурса на
Центъра за култура ”Вук Стефанович Караджич” за най-хубави риученици от около 350 средшГучилища в Сърбия, всеки от които е
изпратил по 5 рисунки.
Младен ни разказа, че в рамките
на Събора младите художници са
рисували къщи и пейзажи от Тършич, а след това, в родното място на
Вук Караджич е направена изложба на рисунките им. По*време

рно-забавни програми, а младите
хУД°жници са имали възможност да
посетят и една самостоятелна изложба на художник от Лозница
°СВеН Младен’На ”ВУк°вите дни” е
присъствала и Верица Динова преподавател по изкуство в тукашнГта
гимназия.
3
П.Л.Р.
Младен Рангелов е изключително талантлив. Той рисува
ои*е от пР®ДУчилищна възраст и досега е получавал редица
награди. Освен в Босилеград негови рисунки са били
изложени и на експозиции в Мултикултурния център в
“®лград, в Кюстендил и във Власотинце.
" ?а мен рисуването е хоби, с когото релаксирам. Най-много
0°ичам да рисувам с молив и с темперни бои, казва Младен,
каТ° поДчеРтава> че "рисуването няма да му бъде неговия
И3^°Р в живота, но винаги ще рисува."

На републиканското съревнование на физиците

----- ,Радко Манчев, преподавател по
Успехът на Димитровградфизика в димитровградската гимските физици не остана неза- ; назия, изтъква, че работата в
белязан и извън училището. , секцията по физика, която се
Председателят на Общинската . събира един път седмично , значискупщина Боян Давитков прие ; телно допринася за учениците да
петимата ученици и препода- ; заобичат физиката и тя да не е за
вателя им Манчев като ги 1 тях "призрак”. Системната работа е
поздрави за успеха и им дари ; в основата на нашия успех, казва
книги. В гимназията се подтой.
готвя правилник, конто ще , Книги чя нпт,гтмипи
даде възможност да бъдат , |ЧНИГИ за връстници
възнаграждавани учениците,
Представители на димитровгракоито са постигали добри резу- ■ дската гимназия ”Св.св. Кирил и
лтати на различни съревноМетодий” на 3 юни т.г. бяха в
. вания. Очаква се това да стане 1 София, където гостуваха на 133
с помощта и на Общинската ; СОУ ”А.С. Пушкин”, за да получат
скупщина. Училището предла-, - книгите, събрани от учениците в
га освен ОС да отпусне още' \ софийските средни училища и
една стипендия за най-добър } предназначени за учениците от
ученик (сега дава една).
Димитровградско. Книгите бяха
Предложението ще се разисква
връчени на и.д. директора на
в Изпълнителния съвет на ОС, щ димитровградската гимназия Микойто ще вземе решение.
*';] лисав Николов, от директорката на
- --^ЙШиНИИ11111^^И СОУ ”А.С. Пушкин” Даниела Петвнимание, отколкото в обикнове- кова.
ните гимназии, каквато е димитровА.Т.
градската.

Учениците от тазгодишния випуск в босилеградската
Гимназия
***
завършиха средното си образование
Аца Божилов, Нена

Едни на бал, други в
същия клас
На 31 май в босилеградския хотел бе организиран традиционният абитурентски бал, който
представлява едно от централните събития в градчето. В тържественото си шествие минаха по
главната босилеградска улица,
където бяха поздравени от

стотици свои съграждани. Всички
им пожелаваха много здраве,
щастие и успехи в живота. На
абитурентския бал присъстваха и
техни съученици, които след
основното училище са продължили образованието си в сре-

49 Ученика от осми клас на централното основно училище от
Босилеград, заедно с 4 преподаватели, миналата седмица бяха на
двудневна екскурзия.
Тя беше проведена по предложение на самите ученици, понеже те
не са искали да организират абитуриентска вечер, каза Пене Христов,
помощник - директор на училището. В рамките на двудневната
екскурсия осмокласниците са посетили Върнячка баня, Кралево,
Матарушка баня, манастира Жича и Лесковац. Във Върнячка баня за
"малките абитуриенти” е била организирана тържествена вечеря по
повод завършването на основното им образование.
Всеки ученик е платил по 2 200 динара, а училището не е поело
никакви разноски.
Пене Христов заяви, че в началото на този месец на екскурзия ще
отидат заминат седмокласниците и третокласниците от централното
и всички подведомствени училища в общината. Той добави, че става
дума за традиционни екскурзии, понеже за учениците от трети и
седми клас всяка година в края на май или в началото на юни се
организират екскурзии.
В рамките на двудневната си екскурзия седмокласниците ще
посетят Белград, Нови Сад и Сремски Караловци, а третокласниците
ще посетят за един ден Ниш и Соко баня.
Всеки ученик от седми клас ще заплати по 2.100, а училището ще
плати за всеки по 500 динара. Още не е уточнено колко ще плащат
третокласниците.
П.Л.Р.
4

Димитровградчани получиха похвала
Димитровградските средношколци редовно участват съревнованията по физика за гимназистите в
Сърбия.
Тази година окръжното съревнование се проведе в Димитровград и на него за републиканското
съревнование се класираха следните петима тукашни гимназисти: от
първи клас Александар Панов, от
трети -Марина Тодорова, Небойша
Виденов и Мирослав Давитков, а от
четвърти - Александър Стоименов.
Състезавайки се с 290 ученици от 57
гимназии от цяла Сърбия, димитровградските физици се представиха твърде успешно. Марина Тодорова получи специална похвала, но
за участие в съюзното съревнование не й достигаха 7 точки, а на
Александар Стоименов - само пет.
Въпреки всичко това трябва да
се отбележи един много важен факт: от участниците в съревнованието учат в специализирани математически гимназии, където за
физиката и математиката се
отделят много повече часове и
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Методийева, Тошко
Василов и Даниела
Георгиева са носители на
престижната грамота "Вук
Караджич".
От общо 48 абитуренти на
випуска 2002-2003 година,
23 завършиха с отличен, 7
с много добър, а четирима
с добър успех. Шест
ученика остават на
поправителен изпит с по
две слаби оценки, а - 8
души повтарят класа.
дните училища във вътрешно
стта на страната.
Сега абитурентите са изпра
вени пред въпроса: Накъде след
средното училище? Мнозина от
тях ще се опитат да в някои фа
култети или полувисши училища
в Сърбия или България, а някои
ще си търсят работа.
Тъй като ученическите дни
никога не се забравят абитуре
нтите се договориха след години
отново да се срещнат на същото
място и да си разкажат кой какво
е направил, докъде е стигнал ...
П.Л.Р.

Делегацията на основно училище в
Босилеград се завърна от България

Летуване на море
По време на лятната ваканция, ученици от централното и от
подведомствените основни училища в босилеградско ще имат
възможност да летуват в някой от ученическите курортни лагери в
Равда, Бяла, Мичурин и Кранево. Цената за десетдневен пансион, в която
са включени храната и нощувките, е от 9 до 12 лева, в зависимост
категорията на лагера. Заедно с учениците ще заминат и техни
преподаватели, понеже за всеки 15 ученика е задължително да се грижи
по един учител.
Летуването на децата от нашата община е договорено миналата
седмица, когато делегация от училището е имала срещи с представители
на българския парламент и на Националния център за отдих и туризъм в
София. Освен директора на училището Методи Чипев, в делегацията са
били и председателят на Училищният Съвет - Мил е Миленов и
преподавателят по български език Пене Димитров.
Чипев каза, че делегацията е имала срещи със секретаря на
парламента Огнян Аврамов, с парламентарната група от НДСВ, начело с
госпожа Силвия Нейчева, както и с Тодор Петров в Националния център
за отдих и туризъм. - Поискахме, доколкото е възможно, за най-бедните
ученици в училището да се осигури безплатно летуване, казва Чипев, като
подчертава, че транспортните разноски от границата до морето изцяло
ще поеме парламентът на Република България. Същевременно той
пояснява, че доколкото родители на по-малките ученици възнамеряват да
заминат с децата си на море, а училището е готово да ги подпомогне.
П.Л.Р.

Родна реч омайна

Дали стоим седнали
или седим прави?
Неточната употреба на седя и стоя в тези съчетания се дължи
на факта, че се пренебрегва разликата в основните значения на
двата глагола: 1) седя - намирам се в свито, седнало Положение; и
2) стоя - Прав съм и не се движа. Второто им значение е синонимно, т.е. едно и също - Прекарвам определено време, бавя се.
Напр.: Те са много гостоприемни - стоях/седях два дена у тях и
ме Посрещнаха чудесно. Близостта в значенията тук е "размила”
семантичното противопоставяне между седя и стоя и е довела до
хиперкоректност, която с допълнителен контекст обяснява и пов
таря семантичния елемент, характеризиращ основното значени Той стоеше Прав до Прозореца и гледаше навън. Двата глагола са
интересно разпределени - докато седя е по-често срещан в из
точните български говори, то стоя битува повече в западните.
Което не ни кара да мислим, че на едното място хората повече
седят, а на другото непрекъснато стоят.
Диана Фингарова
е21к@с1ео.иш-$оГ|а,Ь{’
(Драги читатели, всеки ваши въпроси, свързани с правописни или
правоговорни проблеми, момеете да отправяте на посочения е-тан
адрес или до нашата редакция. Бъдете сигурни, че ще получите
отговор - персонално или във вестника.)

6 юни &О03
На първия тазгодишен "Нишавски хоровод"

Днес в Белград

Първо място за
димитровградчани

Промоция на български
драми

На 31 май т.г. в българския град Драгоман се проведе първият от поредицата концерти под название
"Нишавски хоровод'*, в който участваха фолклорни
ансамбли от двете страни на границата. Сред 23 със
тава от няколко града от България и Сърбия, димит
ровградският фолклорен ансамбъл към Центъра за
култура спечели първо място заедно с ансамбъла от гр.
Своге (България). Като специална награда фолкло
ристите получават от ръководството на Центъра на
култура десетдневна почивка от 20 юни в известния
черноморски курорт Несебър.
Тази година '^Нишавски хоровод 2003", който преди
няколко години бе създаден по идея на голямия енту
сиаст и културен радетел Благой Божилов от гр. Драг
оман, имаше за пръв път състезателен характер, което
допринесе за повишаването на интереса към фести
вала. За пръв път участваха фолклорни ансамбли от
Босилеград и от Пирот, от Своге и от други градове. За
рейтинга на тази фолклорна изява значително доп
ринесе и фактът, че при откриването на стадиона в
Драгоман участваха членовете на известния българс
ки фолклорен ансамбъл "Филип Кутев” от София, а в
журито бяха включени специалисти от двете страни на
границата.

На Фестивала на самодейните

” Бария” спечели
първо място

В посолството на Република България в Белград днес ще бъде представена книгата “Съвременна българска драма”, преведена на сръбски
език. Антологията е издадена от Народния театър в Белград със сътрудничеството на Драматичния театър в^Пловд ив и е включена в поредицата “Балканска драма за Европа”. В сборника^ са поместени
произведения на трима съвременни български автори: Боб от Емил
Рахнев, “Морска сол” от Емил Бонев и “Самолетът беглец от Камен
Донев.
В стъпителната част на сборника Димитър Чернев пише за съвременната българска драма като за “панорама на желанията .
Книгата е подготвена от Желко Хубач и Емил Бонев, а драмите от
български е превел Благой Николич
М.Т.

Втората част на фестивала ще се прведе на, 6 юни
т.г. в Спорния център "Парк” в Димитровград, където
ще участват фолклорни ансамбли от Драгоман, Годеч,
Своге, Пирот, Белегиш и Димитровград.
Фестивалът ще започне в 18 часа с дефиле на участ
ниците
по улиците на Димитровград. Организатор е
тт
ЦеитъРът 33 култура в Димитровград, а покровители
* Министерството на културата на Сърбия и Общинската скупщина.

силите си премериха и театрални групи от Враня, Пирот, Лебане, Власотинце, Алексинац и Бабушница.
Организатор на фестивала беше сурдулишкият Културен център Радое Доманович , покровител Общинската скупщина в Сурдулица, а материално той беше
подпомогнат от редица спонсори.
В.Б.

ШШШ

В Димитровградската
галерия_____________

'Ш&уЩЬ

Изложба на
иконописеца
Чедомир
Илиев
точноевропейските изобразителни
мотиви, иконописна живопис, в която иконите се преплитат с преход
ните неща, в които се намират еле
менти на християнската символика
и натюрморти, представящи пред
мети, чрез които авторът добавя
миналото, към действителността.
в каталога за изложбата на Чедомир Илиев художественият критик М-Р Слободан Милеуснич
между другото пише: Живописта
на ЧеД°миР Илиев е крачка напред:
това е ново изпълнение, което се
основава на черковно-художественото богатство на православното
сРеДн°вековие. По тази изобразителна вертикала той по най-добрия
нач5н
миналото и търси
изобРазителн°то бъдеще.

Ш
>М

|
|

Чедомир Илиев за първи път се
представя пред любителите на изобразителното изкуство в Димитровград. Досега е експонирал 12 самостоятелни и колективни изложби Той е роден през 1948 година
в димитровградското село СмиловЦи. През последните 15 години се
занимава изключително с иконо™с. От 2000 година е член на УЛУПУС и има статут на свободен художник.
Б.Д.

На тазгодишните Ботеви дни в Козлодуй

Босилеградчани гостуваха
на земляците си
Делегация на Босилеградска община, начело с подпредседателя на
ОС Александър Александоав, пребивава „а 26 „ 2Р7 май в Ко1$дуйР в
рамките на честването на Ботевите
дни. Заедно е делегацията на ОС беше и първият състав на танцовия
ансамбъл към Центъра за култура,
както и членове на музикалната се-

потомци на преселниците от Босилеградско Александър Александров казва че земляците ги погпр
Ещали с хлГб
гостите привързвали здравец. Край
възпоменателната чешмата на площада в квартала, на която са изписани имената на всички села, откъдето са дошли преселниците, бо-

делегацията на Босилеградска община беше приета от кмета на Козлодуй - г-н -Горбов. На срещата е
разисквано по въпроса за Рамковото споразумение за трансгранично
сътрудничество между двете общини. Александров заяви, че козло-

няколко десетки изложби навред
из Сърбия и България.
За да облекчи работата на самодейците, бившото общинско
ръководство даде на сдружението
помещение за работа в "Джаджи,, „ ___г
^
ното . Дълги години сдружениеI то получаваше скромни финансоI ви средства от общинския бюджет, с които разполагаше рационално.
Тази година сдружението не
получи нищо от общинската хаз
на и това сякаш беше основната
причина за спиране дейността на
самодейците. Въпреки че влязохме в шестия месец на годината,
организацията все още не е про-

вела годишно събрание. Усилията ни да намерим събеседник по
темата за бъдещето на тази организация останаха безрезултатни. Оказа се, че самодейците не
са готови да говорят публично по
този въпрос. Неофициално те
споделят, че от бюджета все пак е
трябвало да бъдат отделени
определени средства за тяхната
организация и посочват община
Пирот, в която също има самодейна организация, на която
тамошната ОС подпомага фина^
нсово.
Един разочарован димитровградски самодеец казва, че той не
се сърди затова, че организацията
не е получила общински средства
и добавя:
- Ако за нас няма пари, а за
други и за друго има, и ако тези
други и това друго просперира,
тогава не ми е жал. Но виждам, че
в този град всичко рухва,
Б.Д.

София

Събират книги за
Димитровград и Босилеград
„ Директорите на Народната библиотека и на средно училище Св. св.
Кирил и Мотодий” в Димитровград Иван Иванов и Милисав Николов
със сътрудниците си посетиха софийското основно училище
Александър Сергеевич Пушкин”, където им бяха подарени книги,
събрани от учениците от училището и от граждани на София.
Акцията за събиране на книги за ведомствата бе подета от двама
ученика на посоченото училище. Събрани са към 3000 заглавия. Книгите
ще бъдат разпределени народните библиотеки в Димитровград и в
Босилеград, както и в училищата в тези два града.
Б.Д.

На музикалния фестивал "Дни на акоредеона"
в Смедерево__________

Трето място за Жарко
дуйчани вече са приели споразуме
нието и се очаква то да бъде об
съдено и прието и от ОС в Босиле
град на първото следващо заседаможн^ст зГобмянзн0, 0™^ °Г'
итиинфо^стов “Г
технологията културата •^оизма
културата, туризма,
спорта, както и междуинституционално сътрудничество.
Танцовият състав се ппепстави с
концерт от нарт^нн песни и^ора и

Тази година се навършват 127 бГгатаТултурна^про^ама"^“™- 27 вечерта'нГт^ржест^ниякотц“
плавала е кораба Радецки и е сля•зла на Козлодуйския бряг, а също
така се навършват и 103 години от
преселването на 105 семейства от
Босилеградско в Козлодуй.
През първият ден от посещението босилеградчани гостуваха на

Ще изчезне ли Сдружението
на самодейците?

Сдружението на димитровградските художници-любители е
основано преди 5-6 години и
театри в Сурдулица
дълги години бе едно от най-дейните граждански сдружения в
младите артисти от Прокупле спечелиха третото мя- Димитровградска община. Чрез
сто с пиесата "Нараненият орел”.
своето сдружение ДимитровградПо време на десетдневния фестивал се представиха ските самодейци организираха

На приключилия в края на миналата седмица в Сурдулица фестивал на самодейните театри от Югоизточна Сърбия, сурдулишкият театрален състав "Бария” зае първото място с пиесата ’ Йовча”. На второ
място се класираха самодейците от Лесковац, които се
представиха с постановката
Стюардеса , докато

Във вторник в Градската галерия в Димитровград бе открита
изложба на Чедомир Илиев, изкуствовед и иконописец.
Представени бяха няколко десетки икони, работени предимно с
маслени бои върху платно, които
авторът е сътворил главно през миналата и тази година
Изложбата откри журналистката Зорица Илиева, която изтъкна
че художественото творчество на
Илиев може да се раздели на три
опуса: иконопис, основан на из-

Спряха дейностите на димитровградските
самодейни художници
_____________

ря и тържествен Лойе^непк
Р Деле^апмта пт Н.;
тев и посети парахода музей 4а
децки" с коитачетт н,У
Ботев 'е пристигнала на Козлои
йския бряг
П Л Р*У'

На осмия музикалнен фестивал "Дни на акордеона”, който се проведе
преди броенни дни в Смедерево, деветгодишният димитровграчанин
Жарко Захаров спечели трето място, изпълнявайки композициите
керцо и Менует от А. Мюлер и Е. Кригер. Момчето се състезаваше
в категорията на децата, родени през 1993 година.
Жарко е ученик в трети клас на основно училище в Димитровград и
ученик в трети клас на Началното музикално училище в Зайчар, което
има паралелка в Димитровград. Започнал е да свири на акоредеон преди 3
години по настояване на баща му Златко Захаров, който също свири
добре на този инструмент.
Б.Д.

Народна библиотека в Димитровград

Решетки за музейната сбирка
Народната библиотека
в Димитровград получи средства от
„
основателя си - ОС в Димитровград, с които купи и постави железни
решетки на прозорците на Музейната сбирка, към това ведомство.
упени са и специални брави за вратата на обекта, както и два
пожарогасителя.
Във ведомството очакват от основателя средства и за изграждане
на санитарен възел, за купуване на по-мощен компют-ьр...
Б. Д.

6 ЮНИ 2003
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Възпоменание

Граничните събори на Влаги петък Обичаше
Царибродско,както

През юли 1956 год. на просторните поляни между
селата Долни Кривдол от югославска и Смолна от
българска страна беше проведен първият граничен
събор на югославско-българската граница. С това беше сложено началото на граничните събори по цялата
югославско-българска граница, която 8 години
по-рано, през лятото на 1948 год., след прословутата
Резолюция на Инфорбюро, беше херметично затворена. По този начин се изразяваше подобряването на
отношенията между двете страни след нормализацията на връзките между тогавашните СФРЮ и СССР
Този начин на добросъседско междудържавно сътрудничество в официалните протоколи беше наречен
'гранични събори”, а населението от едната и другата
страна на границата ги нарече ”срещи” и "свиждания”
с което много хубаво и точно изрази тяхната същност
и основна цел - да се срещнат и видят родители и деца
братя и сестри, роднини, приятели, близки - онези които по стечение на политическите превратности границата беше разделила, та с години не се бяха соешали
и виждали.
р
За граничните събори по югославско-българската
граница тогава се говореше и пишеше, че това е нова
форма на крайгранично сътрудничество между двете
съседни страни. Нашата кратка историческа памет и
г
к
липса на склнност да изследваме
и записваме
миналото
си беше заличила спомените за гра
ничните събори, които много по-рано били провеждани в тези краища и
върху чиито традиции са възникна
ли и тези нови събори. За щастие
някои тогавашни вестници обширно
са писали за граничния събор, който
от 1889 до 1913 год. е провеждан на
сръбско-българската граница ме
жду селата Желюша и Гоин дол от
българска и Обреновац и Чарин дол
от сръбска страна. Това били събо
рите на Благи петък. И то какви
събори - тридневни, без каквито и да
е ограничения, каквито имаше при
съборите от 1956 година и по-късно.
Кои обективни условия и обстоя
телства са продиктували необходимоста от установяване на такъв вид
крайгранично сътрудничество и за
що точно на Благи петък? Ще се
окаже, че това са били почти същи
те обстоятелства, както и тези през
1956 год.
Сръбско-българската граница,
поставена по решенията на Берлин
ския конгрес 1878 год., е разделила
населението на тогавашен Пиротски окърг и то попаднало в две дър
жави. Дори и някои дотогава компа
ктни села били поделени на две сръбски и български (Пресека, Планиница, Пъскашия). Границата пресякла изконните търговски пътища
на пиротчани на изток - към София,
Солун и Цариград, което довело
Пирот и околията му до пълен
икономически срив. Между другото,
напълно бил замрял и известния дотогава "Пиротски
вашар”, който се провеждал през месец август - на
Пресвета Богородица. Местното население го наричало "панапор*’ и "панапорище”, турцизъм, който
означавал "голям панаир”. През 1868 год. например на
него е имало около 60 000 души, а търговският оборот
на различни стоки бил на стойност от 5 120 000 гроша.
Голям брой пиротчани, главно търговци и занаятчии,
със семействата си се били преселили в България най-много в Цариброд и София - и били разделени от
своите фамилии, роднини, близки и приятели.
В един отчет до сръбското правителство от 1884
год. началникът на Пиротски окръг Тодор Попович
предложил мерки за подобряване на тежката
икономическа и политическа ситуация в окръга, една
от които била следната: "Незабавно трябва да се
отвори границата към България въз основа на
най-големи привилегии, понеже сегашното състояние
просто задушва търговския живот в този окръг.”
С пускането на железопътната линия през 1888 год.
Пирот, вместо да получи по-голямо значение, загубил
и това, което имал, когато се пътувало с коне и конски
и волежи каруци, когато пътуащите спирали тук и се
задържали по-дълго. Сега влакът бързо тръгвал,
Пирот бил само една от многоборйните му спирки и
станал обикновенна крайгранична паланка.
Все пак железопътната линия била нещо повече от
важна транспортна връзка между Сърбия и България,
Наред с някои други обстоятелства тя спомагала за
подобряване на сръбско-българските икономиечеки и
политически отношения, резултат от което било и
отварянето на границата по време на събора на Благи
петък.
За провеждане на събора бил определен Благи
петък пак съгласно народната традиция - и в Пирот
ско, и в Царибродско този ден се е чествал с народни
събори.

с
Ьлаги петък е първият петък след Великден. Подир
дългото великденско постене и първият следвеликденски петък е блажен. В Пирот имало традиция на
Т°*И Ден ”аселението на града и околията му да се
събиРа в близката до пирот местност Барйе. Същата
ТР^ИЦИЯ имали и царибродчани, които правели своя
СЪ®°Р в 06)10 Желюша в местността Каракашево край
междУнаР°Дния път. където сега е центърът на селото’а тогава то било по-нагоре от пътя. И на едното,
И На дРУгото място съборът на Благи петък протичал с
пРодължително тридневно народно веселие, гощавки
И гьРговия-Но както и всичко друго през тези години,
И пиРотският
на Благи петък в Барйе бил
изгУбил своето значение. На него идвали все по-малко
Х°ра’ гьРговията била все по-слаба, хората били отчаяни и не им било много до веселие. Съборът в Желюша пък не само че не изгубил значението си, но от
^°ДлИНа На година ставал ®се по-масов и по-интересен,
х, е пР0Веждан и слеД 1913 год., когато вследствие на
Междусъюзническата война, граничният събор вече
“ “ пРовеждал’ въРнал <* към първоначалната си
п™ Ф°Рма " продължил до 1946 год.
„ ПрИ такива обст°ятелства било взето решение за
Уста?овяване на граничен събор (среща, свиждане) на
сръбско-българската граница на Благи петък за на
селението от Пиротско и Царибродско.

родното
сиI
Забърдйе

Преди една седмица, на 83-годишна възраст, почина бившият
журналист от "Братство” Милош
Бакич.
Бакич е роден през 1920 г. в
село Забрдйе, Иванградско, в Че
рна гора. След като завършва ос
новно и средно образование, въл
ните на Втората световна война
го понасят устремно и като уча
стник в Народоосвободителното
движение през 1942 г. попада в
плен. Откаран е в концлагера
Блинфелд в Германия, където
прекарва цели три години - до
1945 година.
След завръщането си в роди
ната активно участва в обновле
нието на страната и в обществе
но-политическия живот.
Известно време Бакич е пре
подавател по руски език в Гусине,
но в бурните дни на ИБ се озовава
на Голи оток. Отново 3 години
каторга.
Неспокойният му дух го кара
отново да навлезе в бурните води
на политиката и журналистиката.
Наскоро става редактор на ”Слобода”, вестник за Иванградска
община. Където оставя незаличими следи.
Търсейки начин как да отгледа
и да даде образование на петте си
деца, през 1964 г. той се озовава в
Ниш и постъпва на работа в
редакцията на "Братство”, къде
то работи до пенсионирането си.
Като журналист-репортер Ми
лош Бакич обиколя голяма част

от селищата в Димитровград
ска община. С огромна лю
бов пише той за хората от на
шия край.
Пленен от Поганово и Погановския манастир, той пре
красно описа историята за
Поп Мартин, съкровището и
хайдушката му дружина, коя
то препечатаха от "Братст
во” много ежедневници и седш™ш вестници у нас.
беше трудно пеш да
извървява десетки километ
ри, за да стигне до интересна
тема. Водих го и в Драговита,
и в Бански дол. И днес помня
интересния му репортаж за
семейството на дядо Арсо от
Клюцинци. И след пенсиониРането си-когато от вРеме на
време се срещахме, винаги ме
питаше за хората от тези
краища.
Като пенсионер Милош
Бакич непрекъснато преве
ждаше от руски език и пуб
ликуваше в различни вестни
ци и списания.
М. Андонов

Преселниците от Босилеградско отново
организират земляческа среща в
македонската столица______________
В една обширна статия във вестник "Искра” от 1898
ГОд. журналистът М. Спасич пише за началото на
събора: ”В годината 1889, за да привлече вниманието
към нашия народ на сръбската граница, началникът на
Пиротски окръг Прока Кнежевич въведе празнуване
на Благи петък на сръбско-българската граница близо
до село Обреновац. Оттогава събора на границата
редовно се провежда всяка година.”
Началникът на Пиротски окърг сигурно не е имал
пълномощието сам да взема такова решение. То вероятно е последвало след съответно междудържавно
споразумение между правителствата на Сърбия и България и конкретни договори между местните пиротски
и царибродски власти - така, както беше и много
години по-късно, когато през 1956 год. граничните
събори на югославско-българската граница бяха
възстановени, сега на повече места: при Д. Криводол,
Бачевско поле, Славче, Стрезимировци и др.
Онова, което е особено характерно за граничните
събори на Благи петък и което ги отличава от тези по
наше време, е тяхната либералност. Нямало никакви
ограничения за отиване на събора, не се търсели, нито
пък се издавали каквито и да е лични документи,
съборът траел три дни непрекъснато, липсвали онези
табелки "до тук за сръбските, съответно за българските граждани, така че всеки можел да отива дълбоко
Във вътрешността на едната и другата държава сръбските граждани главно до Цариброд и София, а
българските - до Пирот и Ниш. Това действително
било повече от събор,
Подготвил: Венко Димитров
В следващия брой;
Повече от граничен събор

Втора ” Босилеградска
вечер” в Скопие
‘Срещата ще се проведе на 27 юни в ресторант "Под
Кале", а кувертът за едно лице е 750 денара
Скопското гражданско сдружение "Босилеградско” - органи
зация на преселниците от Босилеградския край в Македония,
отново организира земляческа среща в Скопие. Както и миналата
година, проявата е наречена "Босилеградска вечер”, а в нея могат
да участват нашенци, които живеят не само в македонската
столица, но и в други македонски градове.
Втората земляческа среща на българите от Босилеградско е
насрочена за 27 юни (петък) от 19 часа в ресторант "Под Кале”,
намиращ се до "Електродистрибуция" (Старо Саймшце). Кувер
тът за едно лице е 750 денара и се плаща предварително - найкъсно до 20 юни, в брой или на банковата сметка на сдружението
(240010000117738 Сдружение на граждани "Босилеградско” Скопие, в Балканска банка ЕДБ 4030000444830). Организаторите
на срещата предлагат богато меню и неограничено консумиране
на питиета, както и музикална програма, коятр ще изпълнят чле
новете на фолклорно-музикалния състав към Културния център
от Босилеград.
Заинтересованите нашенци могат да получат по-подробни ин
формации, като използват контактните телефони 02/2461-882
(Гордана), 02/2458-156 (Стамен), 02/3165-913 (Райчо) и 070/242-285
(Борис).
К.Г.

Пъстра страница
6 юни ЙОЙЗ

В Световната лига по волейбол

Футбол

Два драматични
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мача между СЧГ и димитровградчани
България
на мача България
г
- Белгия

*И двата двубоя завършиха с еднакъв резултат 3:2 (гейма), като в Белград победиха "плавите", а
в Подгорица - българските национали
Два драматични мача изиграха миналия уикенд предетавителните отбори на Сърбия и Черна гора и България по
волейбол в рамките на втория кръг на Световната лига.
След интересна спортна борба и напрегната неизвестност по
въпроса за победителя и двата двубоя приключиха с
еднакъв резултат - 3:2 (гейма), като в Белград победиха
"плавите , а в Подгорица - българските национали.
Фактът, че победителят беше излъчен в т. нар. тайбрейк
(пети гейм) е показател не само за драматичността на двата
двубоя, но и за два равностойни в момента съперника, чиито
амбиции са повече от традиционното удовлетворение
"най-важното е да се участва” в едно такова престижно
световно състезание.
Селекционерът на "плавите” Веселин Вукович поздрави
българите за добрата им игра в двата мача и за заслужената
им победа в Подгорица, а за играта на своя тим каза:
- В някои фази на срещите ние бяхме под нивото на
възможностите си. Играхме безотговорно и това ни коства
скъпо.
- Това е велика победа на избраниците ми! - възкликна
след мача в Подгорица селекционерът на българския
национален отбор сърбинът Милород Кияц. - Постигнахме
целта си и успяхме да победим Сърбия и Черна гора един
път на тяхното игрище. Тази победа ще бъде голямо
насърчение за нас за предстоящите двубои в Световната
лига.
Сърбия и Черна гора: Йоканович, Васич, Янич, Бошкан,
Мещер, Миич, Н. Гърбим, В. Гърбим, Герим, Вуевич, Милкович и Вушурович.
България: Е. Иванов, Цветанов, Вълов, Лазаров, Пеев,
Михайлов, Найденов, Милаков, Николов, Н. Иванов, Христов, Константинов.
В другите два мача от втория кръг в третата група Холандия постигна две победи над Куба (3:0 и 3:2) и излезе
напред във временното класиране със 7 точки. На второ и
трето място са националните отбори на България и СЧГ с
по 6 точки, а последни са кубинците с 5 точки.
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Съставил: Драган Петров
Водоравно: 1. Оперна певица от гърцки произход гГ?™ б' ГрабИТеЛИ”РГОН “ ПОеННИ действия. 14
с™„ТЛТ,?РТпИм
Атлетическадисцтшлина. 18.
™|
Г.'0тТвПСВ“Р‘г1тт п1 Мяр,<а
29 Об^ст
Ч? Г
А К°Л
27• П°ЛИГура'
29. Област в Австрия. 31. Самостоятелно изпълнение
“ГзГ^б0лХ^ТеНЗГенИТаНЧ-32 АНГЛИЙСК°
3 НаЧионален дворец „а
културата (ськр.). 37. Тих, спокоен 39. Дебела и
азбчмта4^1? гГ ВареН° шксмбо. 41. 15 и 17 буква от
азбуката 42. Прозвището на Христо Стоичков. 43.
Прш1та * втоРата гласна. 45. Течност, получена чрез
«Т^Гсибио“» К^н ГпоотТзТи ЛСН- ОТТО“ОР'
I
^ « П Р' 50' К (поог )- 51. И -гьи нататък
мГ с5™™ТГ‘ЧеИ“ СТР°Й ~ КЛИК3’ КОЯТ°
лична
“

КИЦ "Цариброд” обезпечава безплатни би
лети за 50 футболни запалянковци от Димитровград, които ще следят в София сблъсъка между
националните футболни отбори на България и
Белгия. Срещата от евроквалификациите ще се
играе на 7 юни (събота) в София,
Това е петото поредно посещение на фенове от
Димитровград на големи футболни мачове в
София, което организира КИЦ "Цариброд”

д.с. Лига по малък футбол "Димитровград 2003”

Невероятно голям интерес

■•-7

босилеградчани
1110 ЗИМИНЯХ ЗЯ
,
п
Културно-информационният Център ЦарибР°Д - филиал Босилеград утре ще организира
безплатен превоз до София за 45 босилеградчани,
които желаят да присъстват на квалификационния мач между националните отбори на България
и Белгия за "Евро 2004” в Португалия. Присъствието на босилеградските любители на футбола,
«акто ни казаха в КИ14 е осигурено със съдействието на Българския футболен съюз, които ще
предостави свой автобус от границата до София.
Във временната класация в групата 3 за евроквалификациите България заема първото място с
Ю спечелени точки от 4 изиграни мача, а отборът
на Белгия е трети с 6 точки. В първия мач в групата миналата година България спечели срещу
белгийците в Брюксел с 2 : 0.

Наистина невероятно голям
интерес сред младите от Димитровград предизвика идеята на
Спортния съюз да се организира
лига по малък футбол за млади.
Вече няколко дни (понеделник,
четвъртък и петък) в СЦ "Парк”
игпаЯт по пет мача които се
*
опп_тт ’
гледат от по 2ХЮ-3Ш зрители,
Ето
и
резултатите
от
последните три кръга:
Родени 1988-90г "Спортен тотализатор -'(Спортска кладионич ,,„ у 4
К.
„ ..
.
^ Сговорни братя 11 : 1 ;
Йовшина махала — СТР Гърца”
3:3;
Гимназията: "Легендици" ”Ние не сме ангели" 6 • 0- "Шпри„__„р
’’ п - Ацерленд
синя акула 0 : о;

П.Л.Р.

Отвесно: 2. Първенец. 3. Сурова или претопена
тлъстина от говедо, овца, коза и др. 4 Асоциация
на независимите електронни медии (съкр.). 5.
Представител на източните народи от бялата
раса. 7. Александър Марков. 8. Историческо място
до Нови пазар. 9. Съдба, предопределение 10.
Еедгртлскн ежедневник. 11. Грижливо приготвен
образец за мярка. 12. Бразилският централен нападатсл в тима на мадридския ФК Реал". 13. Иван
Н,,КОЛОП- 15‘ Р-Д*" опорт. 17. Бодлив плевел“"
Нация. 22. Българско женско име 24 Малка улица, уличка. 26. Градче във Войводина. 28. Канта за
Игра с червени четириъгълни знаци. 30. Река и
град в България. 33. Отрицателен отговор 35 Автотранспоргна фирмаогБелтрад. 38. Заплащане
33 Ч*=*«=нно използване на нещо. 40.17 и 15 буква
в азбуката. 44 Името на актрисата Бегович 46
Нечистотия. 48. Шестата нота.49. Алекса Радев. 5й
Имет° "а ак™ра П™
Т°Д°Р Арсов.
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? 'ЩЩ Подправките ШШт хрднд и лекарство УЩ

Индусите познават босилека
от дълбока древност и го ценят
високо. Римляните го смятали
за символ на ненавист, може би
защото с него лекували депре
сии и меланхолии. Други смята
ли, че този, който го употребява,
става особено красив и привле
кателен. У нас босилекът е ши
роко използвана лечебна билка,
особено в лекарствениците от
XVIII и XIX в.
Употребяват се надземните
части на едногодишния висок до
! 1
\2........ 3
4
5
6
|7
8
9
12
13
40 см миризлив босилек от сем.
:
Устноцветни. Те имат силен при
ятен аромат, сладникав вкус вс
15
16........... ~~!......... Г
ледствие съдържанието на ете
рично масло (1,5%). Последното
(20......|........... I
18 ~ '
е жълтеникава течност СЪС
същия аромат и вкус. В етери
чното масло се съдържат цине121 "'ПГ
23
29
2.5 —1
ол, метилхавикол, линалоол,
26
камфора. На междуанродния
пазар се срещат съветско, бъл
!27
гарско, френско, алжирско, ис
панско етерично масло, които
действат
както надземната ча32“
ст, но с по-силен ефект (подо
брява стомашната дейност, засилва апетита, спазмолитично и
антисептично действие).
Босилекът намира широко
приложение особено в кухнята
на южните народи, където по
ради топлия климат се развиват
по-бързо микроорганизми в хра
ната. В този случай се проявява
главно антисептичното дейст
вие на етеричното масло. Може
би затова се използва надзем
ШЙЙ
ната част на растението при хри
стиянски обреди (кръщене и
др
), където се изисква антисепРешение па кръстословицата 156 - Водоравно:
______
®?ран- 23. Мидена. 24. Пасат. 25. Аацио. 26. Горан.,
тичност. Вследствие на не осо33: Би1от.'з4 Мери/З^о^к.^ Р^ош^ ^ Н бено токсичния
си химичен състав босилекът може1 Да 00 при
лага и в диетични блюда. Пие
■

Момичета, родени 1988-90 г:
"Бисер” - "Вожд" 4:0; "Антонио” — "Х-13” 1 : 3; "Баерн-Цариброд" — "Неке нове клинке" 3:
5
Гимназия:
"Амадеус”
"Стария град” 3 : 5;
Родени 1988-90 г: "Дионис” "Легендици" 0 : 7; "Митко"- "Бе
ли ангели”5 : 2;”Свобода” - "Ар
сенал” 6:2;
Момичета 1988-90: "Х-13” "Неке нове клинке” 1:1,
, ’
Родени 1991-92 г:, Сговорни
братя”— "Телетабиси” 4 : 5;
Родени 1988-90 г. "Легендици”—
"Арсенал” 12 : 0; "Х-13”- "Йовшина махала” 9:1.
Лигата продължава.

тата и надземанта част на боси
лека се използват в готварст
вото пресни (няколко листа) или
изсушени (равна супена лъжи
ца). Те могат да се съхраняват
по-дълго време, натопени в олио
или замразени. Пресните листа
се използват предимно като
подправка на зеленчукови сала
ти, а сушените - за подобряване
вкуса на супи, сосове, месни и
рибни ястия, сиренета, ястия от
птиче месо. Листата се поставят
в последните 10 мин от варене
то. В някои страни босилекът за
мества плодовете на кардамома
като подправка.
В българската традиционна
медицина босилекът се употебява като диуретично средство,
при еластичен колит, за гаргара
при заболяване на венците и
хрема. Приема се вътрешно - 2
чаени лъжички изсушен и ситно
стрит босилек се залива с 600
см кипяща вода, кисне се 2 до 4
ч., прецежда се и се разделя на
3 равни порции, които се вземат
преди хранене сутрин, обед и ве
чер. Половината от посоченото
количество се употребява от
кърмачки за увеличаване на ма
лкото, като се взема 3 пъти на
ден на гладно. За трудно заз
дравяващи рани зелената маса
и етеричното масло се прилагат
външно във вид на лапи и мази
(5:15).
Освен миризливия босилек в
СССР се отглежда и евгенолен
около
босилек,
съдържащ
0,30-0,80% етерично масло,
чиято главна съставка е евгенол
(70%). Този босилек се използва
за получаване на етерично мас
ло, служещо като заместител на
карамфиловото етерично масло.

Спор-^Мапки пбярм
Ш**Г7*9тг€?гШ&4?

Г.пгчп...,
------- ?----лронзов медал за I огов!

Митко и Драган на
турнира "Надеждите

вед?^Д?Г^Нт0гТОвПгрРПлНоввВО ^ Р БЪЛГарИЯ 33 “НИ°РИ- което се про- ДО СВвТа” ВЪВ ВаШШ
Гогов се съсгезтвВ”на^войДИВ’ димитРовградският лекоатлет Джордже
ИЬИ ЖУЛЕНА
Там той отново'подобри лични^ила'* 33 отбоРа ’ Класа” от България.
На петия Международен шахматен турнир "Надескок, с което спечели бронзовиясирекорд' квто преодоля 1.93 см на висок ждите на света”, който ще се проведе в началото на
Стова той се доближи
!ГДЗЛюли в световноизвестния български курортен център
Сърбия и Черна горт който^ 1 ол сантиметра до пионерския рекорд на Варна, ще участват Митко Александров и Драган Бовисочина изтъква Гогов Неговият'скг^",?00 “ дниада достигна и тази жилов, членове на кадетския състав на ШК "Младост”
СЧГ който ще се пп™кок е_признат за финала на купата на от Босилеград.
участва и в това състезпни! Пре3 ЮНИ ° Белград' Естествено Гогов ще
Организатори на турнира са Международният учи'
лищен шахматен съюз, Националната детска шахматна фондация "Морско конче”, Българската федерация по шахмат и Община Варна. Турнирът е посветен
Първенството на НФЗ - 31 кръг
на 125-та годишнина от освобождението на Варна.
Турнирът има статут на квалификации за Европейско първенство за училищни шампиони, а шахматистите ще се състезават в четири възрастови групи: до
10, 12, 14 и 16 години. Състезанието ще се проведе по

"Фиаз" гази
"Желюша" в Блаце
ФК "Фиаз" (Прокупле) - ФК "Желюша" 6 :1 (1 • 1)

НФЗ - 31 кръг

Все по-далеч от Сръбска
дивизия
"Напредък" (Алексинац)"Балкански" 3 : 3 (2:2)
Алексинац, 31 май 2003. Игрището на "Напредък”, зрители 500. Съдия:
Милош Милошевич от Ниш- 7. Голмайстори :Ивкович в 10, 14 и 60
минутаза "Напредък”, П. Георгиев 8, Марков в 28 и Иванов в 87 мин за
"Балкански”. Жълти картони: Китич,Илич и Савич от "Напредък” и В.
Пейчев от "Балкански”
"Балкански": Н. Георгиев 6, М. Георгиев 6, Христич 6, В. Пейчев 6,
Марков 7, М. Пейчев 6, П. Георгиев 7, Глигориевич 6, Станков 6.5,
Рангелов 6 и Иванов 6.5.
"Балкански” не успя да спечели три точки в Алексинац и отстъпи
лидерската позиция на "Йединство” от Бела паланка. С това
димитровградчани значително намалиха шансовете си за класиране в
Сръбска дивизия. Отборът на "Балкански” игра в подмладен състав
(шестима играчи, по-млади от21 г.) така че и стри вкарани гола не стигна
до победа. Защитата игра много слабо и с три грешки даде шанс на
домакините да стигнат до една точка.
Д.С.
В следващия кръг "Балкански” е свободен.

Л01/1Ш ЛМЗ
«V V ГИ ДДО
БК "Димитровград" БК
"Младост'Весна" (Бела
паланка) 82 : 84
Димитровград, 29 май 2003 г. СЦ
"Парк”, зрители 500, съдии Игор
Петрович и Милош Мракич от
Ниш.
БК "Димитровград”: Геров 15,
Сотиров 6, Д. Алексов 4, Петров 5,
Велчев 6, Виденов 12, Андреев 18,
Апостолов 3, Велев 13, Мишев -,
Савич -.
За пръв път в историята на ди
митровградския баскетбол се
случи инцидент. В края на мача от
четвъртия кръг на лятната диви
зия между домакините и "Младост-Весна” от Бела паланка, публиката влезе на терена, недовол
на от съдийството на двамата ни
шки рефери Петрович и Мракич,
с които искаше физическа разплата.
Това се случи, когато в последната секунда при резултат 82:82
те свириха несъществуваща лична гРешка срещу домакините,
които бяха в атака. Така гостите с
два свободни удара стигнаха до
незаслужена победа. Съдийската
двойка през цялото време на мача
правеше грешки за сметка на до
макините и просто провокираше
зрителите. След суматохата, коя
то настана, реферите хукнаха да
бягат и се "спряла” в полицейския
участък.

В предпоследния кръг в Пчинска футболна дивизия

"Младост" - "Джерекарце"

И трето

В предпоследния кръг от тазгодишните състезания в Пчинска футж_л
болна дивизия, на 8 юни (неделя), босилеградчани ще посрещнат на сво- |Ц_|I)ДЖСжШС
ята "Пескара" отбора на ' Джерекарце” от Търговище. Това е последният
ЖГ
мач за сезона, който "зелените” ще играят пред своя публика. Всички в бк; "Напредък" - БК
отбора се надяват, че ще спечелят нови три точки, с които ще укрепят "Димитровград" 71 : 59 (17 :
третата си позиция в класирането.
27; 25 :14; 19 : 7; 10 :11)
Миналия уикенд "Младост” пропусна да изиграе мача от 19 кръг срещу
Алексинац, 1 юни 2003 г.
"Пчиня” в Търговище. Тази среща най-вероятно ще бъде регистрирана
БК "Димитровград”: Геров 4,
П.Л.Р.
със служебен резултат - 3:0 в полза на домакините.
Сотиров 2, Алексов 6, Петров 6, Ве
лчев, Виденов 7, Андреев 26, Апо
столов, Велев, Мишев
Накратко
Ветроходство________
В последния кръг от първата
част на тазгодишната лятна лига ма
В 8 кръг от окръжното
подрегиона 7 - Ниш димитровград
футболно първенство за
ските баскетболисти загубиха с 59 :
пионери съответният със71.
тав на "Лужница” победи
"Димитровград” започна мача
връстниците си от "Балка
В черноморския град Несъбър в не нски” с 5 : 3. Мачът бе иг добре и в един момент имаше пре
днина
от 22 : 6. След първата
деля бе открита регатата за Национал ран в неделя в СЦ "Парк".
четвърт от играта димитровград
ната купа на България за 2003^га г, орга Пионерският състав на
чани имаха 10 точки преднина. Във
низирана от младежкия морски клуб ’ Не "Желюша” не отпътува за
втората, третата и четвъртата чет
себър” и Българската федерация по вет мача в Бела паланка и със
върт
от мача димитровградчани иг
сигурност ще загуби със
роходство.
раеха все по-слабо.
В класа "Оптимист" участва и димит служебен резултат.
В следващия кръг БК "Димит
*Тази неделя ще се играе
ровградският ветроходец Марио Ставров,
ровград” е домакин на БК "Озрен”
ил двойна книжка" се състезава за Цен местното дерби между със
от
Сокобаня. Мачът ще се играе в
тралния софийски яхтклуб. След трид тавите на Балкански” и
събота на 17 юни от 18 часа.
невни състезания той спечели бронзов ме "Желюша".
дал в сениорската конкуренция.
Д.С.
Д. С.

Марио Ставров с
бронзов медал

мо!° «Тразрешил Българският шахматен съюз ^ преговорите, които
проведох с негови представители в София”, каза за
кашия вестник Новица Божилов, треньор на ШК
Младост . Освен тях, на турнира ще има възможност
да играе и «елката царибродска шахматистка Анита
Ная°ваМитко Александров ще играе в групата на
учениците от 14 до 16 години, докато Драган Божилов
Ще се състезава в първата група - деца на възраст от 8
д010 гоДИНИ. Двамата вече са започнали сериозно да се
подготвят под ръководство на треньора Новица
Божилов, който^ се надява да получи помощ в
подготовките на ^талантите и от Богомил Андонов,
международен майстор от Кюстендил.
П.Л.Р.

Баскетбол

Загуба в
последната
Отборът на Желюша игра в следния състав: Сто и цев 5, Глигоров 5,
Стеванов 5, Дончев 5. 5, Стефанов 5, 5 (Миланов), Гогов 5, Тричков 5. 5,
Ставров 5, Д. Георгиев 5 (Тозев 5), Ангелаков 5 (Момчилов 5), Рангелов 5,
5.
~
„
Ьез няколко титуляра Желюша катастрофално загуби от "Фиаз”,
който поради наказание играе домакинските мачове играе на стадиона в
Блаце.
През първото полувреме не можеше и да се предположи, че крайният
резултат на мача ще бъде такъв. Домакините останаха с 10 играча в 25
минута, от което желюшани се възползваха и откриха резултата. Минути
след гола Желюша” имаше още един добър шанс, когато Рангелов
отправи топката край гредата на прокупчани. До равенството домакините
стигнаха в самия край на полувремето.
През второто полувреме желюшани заиграха изключително слабо и
завършиха катастрофално.
В следващия кръг "Желюша” играе срещу "Будучност” от Първа кутина в СЦ "Парк’' на 8 юни т.г. от 17, 30 часа.
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Тъжен помен
На 8 юни 2003 година се навършват 16
ГОДИНИ от смъртта на
МИХАИЛ МИЛЕВ
дърводелец от Димитровград
Нека да си спомним с обич за добрия човек
Семейство Ташкови

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 8 юни 2003 г. се навършват 9 ГОДИНИ от
преждевременната смърт на нашия мил и
непрежалим
АЦА КОЛЕВ
студент от Димитровград
На този ден ще бъде отслужена панихида на
гробището в Димитровград в 10 часа. Каним
роднини, близки и познати да ни придружат.
Не е вярно, че времето лекува. Всеки ден ни
липсваш и винаги ще бъдеш с нас. Почивай в
мир!
С обич: семейство Колеви

Измина ПОЛОВИН ГОДИНА, откакто ос
танахме завинаги без нашата мила и непрежалима съпруга, майка, свекърва, тъща и баба
РАДОЙКА АРСОВА
(1926 - 2002)
от Долно Тлъмпно, Босилеградско
Каним роднини, приятели и съседи на пани
хидата, която ще бъде отслужена на 15 юни 2003
г. (неделя) от 11 часа на долнотлъминските гро
бища.
С много обич и тъга те носим в сърцата си, с непреходна благодарност и признателност свеждаме глави пред светлата ти памет.
Почивай в мир!
От нейните най-близки: съйруг Сшоичко, децата й Роза, Миле и
Нади и техните семейства

На 13 юни 2003. г. се навършва ПОЛОВИН
ГОДИНА от преждевременната смърт на на
шата мила и непрежалима
МИРЯНА БОРИСОВА
Шест месеци минаха, утеха няма. Бог избра
красотата. Почивай в мир, а в нашите сърца ще
живееш вечно и никога няма да те забравим.
Панихидата ще се състои на 8 юни 2003 г. в 11
часа на Новите гробища във Враня. Каним род
нини и приятели да присъстват.
Ойечалени: майка Перка, баща Стойне, сестра
Круна, братовчед Вапче със семейството си

На 7 юни се навършват 7 ГОДИНИ от смър
тта на нашата мила майка
ВЕЛИКА РАНЧЕВА от Димитровград
На 28 юни се навършват 8 ГОДИНИ от
смъртта на нашия мил баща
ГЕОРГИ РАНЧЕВ
от Димитровград
С любов и тъга ние па
зим спомените за вашата
родителска обич и грижа за нас, за вашата
скромност, честност и благородство.
Поклон пред светлата ви памет!
Вашите вечно скръблщи дъщери Василка и
Добрала и син Борис със семействата си
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Правда И кривда Манчин ра бЛАШ

Ука - мини
‘Политиката е метреса за
политиците и вещица за
народа.
‘Половината от нещата в
политиката не са за
казване, останалите - не са
за вярване.
‘От брака на сини и червени
джуджета не се раждат
зелени великани.

‘Никак не е лесно да си
прост у нас - все ще ти
възложат някоя отговорна
длъжност.
‘Абсурдът има много лица физически, юридически,
политически...
*И дяволът подвива
опашка, ако трябва да мине
за ангел.
‘Само затова, че си прав,
мнозина те гледат накриво.

Проодим ти тека, бае Манчо, я онядан пред
общинуту и гледам струпал се коджамити народ,
Попришуня се тека и дърпну йеднога за рукав: "Бае,
бонове ли даваго за навту, та се йе събрал толкова
народ?”
”Кпи бонове те нашли, това беше по-рано. Съга
навта на пумпете колко очеш, стига паре да имаш...”
”Па що се трупа тия народ тъгай?”
"Тоаже ппавдуту!”
”Па опа правдата не се тражи у общинуту, а на
другатаврата,усудат!”-рекоя.
тия що су гьу тражили, они чекаю паре да узну,
они су изкарали своюту правду..."
”Па що съга и тия не иду у судат и они да си траже
на що сь.
пу у з»
правдуту?"
"Слушай накратко да ти кажем. От кико оклембасише катанац на "Гумаруту" гумарци се лретакаю навам- натам...”
"Прецакаю ли , рече ?” - недочу я.
"Прстакаю, бае, претакаю, а у другу руку може и
да се прецакаю. Епа съга тия що су судили - отсудили. А овия траже това що су отсудили да се
замързне, демек, нищо да не се продава, па ако вече
се развлачи све, сви да закаче по малко...”
' Ама бае оно има ли за развлаченье? Я колко
знам отдавна по-итрите пообраше убавото!”
"Тека се орати, ама требе нещо и да йе остало...”
"Значи, правдата на тия що су су судили йе кривда
за тия що сакаю да не се разнесе све?”
"Тека би требало да буде, ама тия що не даваю,
барем малко да узну, ако може...”
-Е, съга бая Манчо ми кажи ти на мене при кога

I !

т

йе правдата, а при кога йе кривдата?
5
-Ти мене за кво ме имаш: да
\|;^Ч
не съм судия, та я да делим
правде и кривде?
-Знам, не си судия, ама кико
врел и кьипел у много работе,
рекоси,требе да поназнавуйе ... Тг :.Ж
-Че ти кажем, ама само йедно:
пошло йе на разграбуванье, а това нема да ни одведе
на правиятпут.
9
-За приватизацию ли оратиш.
-Приватизацията си йе приватизация, ама не може бре толкова сграде, толкова машине, текова бо
гатство, създавано неколко десетина године, са да
не чини никакве паре!
-Е, това сакайо да чуйем! Значи ли пак да се
върнемо на старото?
-О-о-о, това що йе минуло не се върча! Тия народ
що се трупа, требе да се замисли кико сам да си
помогне...
-Па кико и с кво?
-Еве морузя утънуше у траву, ньивете тека си
стою неокопане, а я погледай колко копаче има
тува...
-Чекай, бае Манчо, па нали затова бегамо от село, да не копамо и не оремо ньиве, а по вабрикье да
работимо и да стизамо другьият свет?
-Видим да не се разбирамо! А не знам разбрал ли
йе и тия народ що се трупа тува! - реко я и поварка
да се измъкнем от навалицуту.

НАШЕНСКИ
ИСТОРИИКИ

П. Кривенчев

Като гъби след дъжд
Като плява от ръж
Кабинети, кабинети - наведнъж\
С кресла и с бюфети
С компютри и интернети
За доктори и овчари
За козари и фукари!...
Кабинети за ястъци
Кабинети за фъстъци
Кабинети за лъжици и паници
Кабинети за крави рогати
Кабинети за хора богати
Ако някои пич не е чул за кич
Да си купи тротинет
Аа заебе кабинет!

Любовта не
признава
границата
На един човек от Трънски
Одоровци починала жената. При
тиснат от многобройните дома
шни задължения, той обаче бил
принуден да я "прежали” много
бързо. Обръснал се, пременил се
и един четвъртък отишъл на па
зара в Звонци, за да опита да ре
ши големия си проблем. Пийнал
няколко ракийки за кураж, оби
колил пазара, огледал всички пазарджийки и накрая си харесал
една вдовица от Ясенов дел - нис
ка, но красива женица.
Вдовецът от Трънски Одоров
ци започнал да крои план как да
вземе вдовицата от Ясенов дел.
Сетил се, че има приятел в не
йното село и един ден отишъл при
него. Разбира се, неговият прия
тел веднага наточил кондир люта
ракия, а домакинята нарязала
зеле, сушеница, сланина и сирене
за мезе. Двамата приятели пили,
мезили, пили, мезили и се напу
кали до козурката. Накрая гос
тът някак се сетил, че е време да
си тръгне и "да си отведе хуба
вата вдовица”. Но тъй като не
говият приятел живеел много
близо до границата, пийналият
водвец се озовал в българското
село Ломница! Там го познали някои младежи и му казали:
- Чичо, ти си минал граница- Е, какво ако съм я минал,
хик...? Аз бях при една... много
хубава вдовица... А любовта... чичини... не признава границата! весело им отговорил той.

Новица Младенов
Основател: Народна скупщина Вестник на българите в Сърбия
на Република Сърбия

Й. Миланов

Представителите на зодия
Овен навлизат в един много ди
намичен период, ще се опитате
да не приемате темпа, който ви
се възлага. Предстои ви по-голяма печалба от постоянната
ви работа.

Пред вас се разкриват възмо
жности за успешно решаване
на нерешени досега въпроси и
проблеми, но без прибързани
постъпки. Внимавайте с пари
чните трансакции и не купу
вайте скъпи неща.
§*

Енергията, която ви изпращкт
звездите, ще ви подпомогне да
решите някои много важни
въпроси. Предстои ви по-голям
ангажимент на работното мя
сто. Открива се благоприятен
период за търговия.

Използвайте всички възмо
жности без да пестите усилия,
защото ви предстои трасиране
на нов път в бизнеса, с който се
занивамате. Не навлизайте в
ненужни спорове.

Постарайте се да изпълните
дадените обещания. Предстои
ви благоприятен период за
пътвуване, по време на което
ще съчетаете полезното с при
ятното.

Предстои ви период на отдих^
почивка, който трябва да из
ползвате за правене на равно
сметка на стореното от вас
досега. Успехът ви през този
период зависи повече от дру
гите.

№.
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В началото на тази седмица ще
се чувствано много силен, но
това няма да продължи много.
Избягвайте конфликти с парт
ньора си. Предстоят ви приятни
срещи и изгледи за печалба.
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Подгответе се за промени,
които наскоро ще почувствате
и които ще пренасочат вашите
желания. Не допускайте емо
циите да влияят върху бизнеса.

В

Навлизате в период, който няГ
ма много да ви се хареса.Свикнали сте да имате кон
трол над всичко. Неизвестно
стта е нещо, което ще ви драз
ни, но с малко добра воля и ре
шителност всичко се решава.

шш
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Планетата Марс ви препраща
достатъчно енергия за реали
зация на не малките ви плано
ве, особено в бизнеса. Не очак
вайте нещата да се решават
лесно. Необходими са и допъл
нителни усилия.

...

Разполагате с излишна енер
гия, която не знаете как да опо
лзотворите, поради което мо
же да стигнете до малък кон
фликт с близките си. Опитайте
се по-добре да прецените обс
тановката.

Отминава периодът, който п|
живяхте като много тежък, за
щото не успяхте да реализира
те част от плановете си. Пла
нетата Уран, която навлиза във
вашата зодия, ще повлияе да
избухне дълго 'прикривана
неудовлетвореност.
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