
Вестник на българите в Сърбия
юни 1959 г.

Година Х!_У«Брой 1962 « 29 август 9ппз г
УЦ 155М 0350 8838 Е-поща: Ьга151уо@Ьапкепп1ег.пе1 • Цена 10 дин.

Делегация на СЧГ и на Сърбия в^Буяновац, Кончул и Добросин
* Налага се всички да 
положим максимални 
условия,за да осуетим 
опитите на онези, които иск 
да дестабилизират не само 
този регион, но и цяла Сърб 
■ подчерта и.д. президентът 
Сърбия Наташа Мичич * Няк 
да допуснем в преговорите 
с Прищина да се вмъкнат и 
въпросите за Югоизточна 
Сърбия.
Налага се всички да положим 
ксималпи усилия, за да спрем 
рата, които се стремят към 
стабилизация ие само на регис 
но и на цяла Сърбия, подче 
председателката на Скупщин 
на Сърбия и и.д. президент 
Сърбия Наташа Мичич по време
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В понеделник започва учебната година

Без петици и 

единици в 

дневниците
Необходимо е да предприемем всичко, за да пре- на срещата си с кметовете на Прешево, Буяиовац и 

къснем спиралата на насилието и да спрем хората с Медведжа в пресцентъра в Буяновац. 
помрачено съзнание, които стрелят срещу деца. (На 3 стр.)

Народната скупщина 
на Сърбия прие 
Декларация за 
южната покрайнина

Децата, които в понеделник ще станат първолачета, няма да | 
имат възможност да се радват на петици, но няма да страхуват и от 
лоши бележки. Според новия закон занапред учителите няма да 
пишат цифрови оценки в дневниците, а описателно ще дават 
мнението си за всеки ученик по всеки предмет. Всъщност това | 
трябва да бъдат коментари до каква степен всеки ученик е усвоил § 
учебния материал и какво не е научил. Но този метод ще се И 
прилага само за учениците от първи и втори клас, докато за трети 
клас и за по - големите ученици петиците и единиците си остават, а { 
могат да се правят и комбинации от числени и описателни оценки. 1.1 
Смята се, че новите правила дават повече възможности още || 
отначало да се следят предпочитанията на учениците, техните | 
постижения и слабости, както и какво трябва да се предприеме за 1 
тяхното преодоляване.

з.
* Документът беше гласуван 
единодушно * Предпоставка 
за мира - обезоръжаване на 
паравоенните формации и 
изправяне на извършителите 
на военни престъпления пред Депутатите почетоха паметта на убитите в Гораждевац 
лицето на правдата

Депутатите в Скупщината на Сърбия почти еди- народната общност се иска да създаде благоп- 
нодушно гласуваха Декларацията за Косово и Ме- риятни условия за завръщането на около 250 
тохия. С този документ се настоява за междуна- хиляди бежанци от южната сръбска покрайнина, 
родно признат суверенитет на общата държава, не- 
нарушимост на границите на Сърбия и от между-

ЮНДП ще финансира проекти в 
Босилеград_____________________

(На стр. 3)

Димитровград

ОС прие плановете за ремонт на
жп линията

на жп линията и иа гарата в Ди-Макар че реконструкцията 
митровград започна преди пет месеца, отборниците на Общинската 
скупщина в Димитровград приеха плановете за това едва иа ре
довно заседание, проведено на 26 август т.г.

(На 3 стр.)
Организацията на обединените нации - програма за развитие 

(ЮНДП) скоро ще се включи в реализацията иа проекти в Босиле- 
градска община. Въз основа иа договора между представителите на 
ЮНДП за Югоизточна Сърбия и председателя на ОС Владимир 
Захариев през следващите две години тази организация ще 
финансира около двадесетина проекта в нашата община в рамките 
на програмата “Мир”.

За тази цел ЮНДП ще подсигури 5 милиона динара, което е 75 
сто от общата сума за реализацията на проектите, докато останалите 
25% трябва да осигури Общинската скупщина. Организацията вече е 
финансирала проекти а някои общини на територията на Пчински 
окръг. _ (На 5 стр.)

Денко Рангелов получи паметния медал 
„Иван Вазов”_________ ____________

на
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Новини от ^дгария 

Промяна на задачите Вщм 5-20 българи

Българският батальон 
в Ирак__Дипломатическа дейност на СЧГ

Свиланович в Литва и Латвия
Ръководителят иа дипломацията на Сърбия и Черна гора Горан 

Свиланович иа 26 и 27 август направи еднодневна визита в Латвия и 
Литва.

С висши държавни ръководители в Рига и Вилнюс Свиланович 
обсъди възможностите за разширяване на двустранното сътрудни
чество, преди всичко в сферата па икономиката.

С оглед на факта, че през 2004 г. Литва и Летоиия ще станат 
членки на Европейския съюз и на НАТО, обсъдени бяха и въпросите 
във връзка с интеграцията на Сърбия и Черна гора в европейските 
сктруктури. Министър Свиланович разговаря с домакините 
регионалното сътрудничество и по най-важните международни 
роси.

В

Възможно е в иракския град 
Кербала да бъдат изпратени 
още 15-20 българи, които да 
изпълняват административни 
функции. Това заяви 
говорителят на Кабинета 
Димитър Цонев. Той уточни, че в 
момента се водят разговори по 
този въпрос с американската и с 
полската страна Българският 
взвод в Кербала е под полско 
командване. Българите ще 
бъдат изпратени в Кербала, за 
да осъществат функции на 
административно регулиране, 
обясни правителственият 
говорител.
Димитър Цонев е разговарял с 
военния министър Николай 
Свинаров, който му обяснил, че 
заминаването на българите ще 
се наложи, за да не се допусне 
административен вакуум в 
Кербала.

“Мисията па бъл
гарските бойци в Ке
рбала е сложна, тру
дна мисия по осигу
ряване на реда, си
гурността, по възра
ждането иа Ирак. Тя 
е възможна само при 
активно взаимодейс
твие с всички факто
ри па местното насе
ление. Не можем да

си за 
въп-

По време на визитата си във Вилнюс Свиланович подписа Спо
разумение за сътрудничество в областта па образованието, науката, 
културата и спорта с Република Литва. си представим, че на

шите части ще иззе
мат функциите па 
цивилното, на гра
жданското ръково
дство, което се фор
мира в Ирак”. Това е 
заявил българският 
президент 
Първанов иа въпро
са ще има ли промя
на във функциите на

Симпозиум на тема Евроатлантическо 
партньорство_______

Балканите са на кръстопът
Ние се стремим към евроатлантическитс интеграции и много ва

жно за нас е споровете между САЩ и Европейския съюз, “да не пи 
слагат на кръстопът и да не искат от нас да се определяме’, понеже 
ние сме за сътрудничество и с едните, и с другите, заяви помощник- 
министърът на външните работи на СЧГ Александра Йоксимович.

Г-жа Йоксимович уточни, че отношенията между САЩ и ЕС е 
главна тема на симпозиума, който приключи снощи в австрийския 
град Алпбах, в който участва и тя.

На откриването на симпозиума говориха координаторът на Пакта 
за стабилност в Югоизточна Европа Ерхард Бусек, шефът на ав
стрийската диполомация Бенита Фереро-Валднер и ръководителят 
на мисията на САЩ при НАТО в Брюксел Николас Бърнс.

Георги

че на командирите в многонацио-
българския контим- налния контингент в Ирак трябва
гент в иракския град Кербала. бъде дадена възможност за гъвкави действия в

Преди това полският му колега Александър зависимост от обстановката. На няколко пъти 
Квашневски заяви, че частите на Полша в Ирак са полският президент повтори, че 3 септември е 

да поемат и граждански функции в датата, на която Полша ще поеме функциите си в 
контролираните от тях зони в Ирак. зоната на сигурност, където се намира и

Президентът Георги Първанов беше категори- българският контингет. 
чен, че българските части няма да изземат функ
циите на гражданското управление в Ирак. По- Ирак е трудна. Първанов напомни, че българските 
зицията беше изразена след срещата на Първанов с военни са там, за да осигуряват ред и сигурност.

Полският президент не отговори директно на 
въпроса ще се наложи ли българите да поемат 

От своя страна полският държавен глава каза, административните служби в Ирак.

готови

И двамата президенти подчертаха, че мисията в
Говорителят на унгарското МВнР Тамаш Тот:

За визовия режим до ноември полския му колега Квашневски, който беше на 
официално посещение в София.Говорителят на унгарското Министерство на външните работи 

Тамаш Тот заяви, че преговорите със Сърбия и Черна гора, както и с 
Украйна относно визовия режим с тези страни ще приключат до 1 
ноември, когато визите ще станат задължителни и ще се вземе “при
емливо за всички решение”. В интервю пред унгарското национално 
радио Тот е казал, че унгарското правителство е трябвало да вземе 
решение за визите със съседите си още преди две седмици, но по 
искане на Украйна, която настоява в случая да се прилаложи “полс
кият метод”, то било отсрочено. Официална Варшава се съгласила 
да не взима пари за визи на гражданите на Украйна. За сметка на това 
гражданите на Полша могат да пътуват в Украйна без визи.

Скандал

Откраднати 40 

хиляди карнети
Крадци задигнали 40 хиляди карнети пред 

Столична митница в София. В резултат на 
кражбата българските превозвачи рискуваха 
да останат без документи за превози в чужбина. 
Камионът на АЕБТРИ с кариетите ТИР е бил 
паркирал за обмитя
ваме на документи 
пред Столична мит
ница, откъдето е бил 
откраднат, 
лът е подаден в по
неделник сутринта в 
столичното 
РПУ. Откраднатият 
автомобил на АЕБ
ТРИ с ТИР-карнети 
бил открит същия 
ден по-късно в софи
йския квартал “Или
янци”. Товарът е бил 
непокътнат, 
означава, че няма да 
има проблеми с ме
ждународния транс
порт.

ши
Наградените полицаи

Сигна-(1 ГШОП!■ Солидарностч Второ

междуВъз основа на Решението иа й Вукица - от Горна Лисина. В 
Министерството за човешките момента в сдружението члену- полицаии малцинствени права на дър- ват около четиридесетина души 

; жавната общност на Сърбия и - българи и сърби от Ниш.
= Черна гора, на 11 юли тази го-

Наградените от АЕБТРИ по-
- Понеже съм българка, коя- 

- дина е сформирано гражданско то живее в Сърбия, винаги съм
* сдружение “Рила” - дружество желала да се запазват добри
* за сръбско-българско приятел- отношения между българския и 

ство, което е със седалище в сръбския народ и да се укрепват ■
; Ниш, улица “Вождова” № 104. със взаимно сътрудничество
* Решението, подписано от мини- във всички области на живота -
* стьр Расим Аяич.е заведено в Ре- казва госпожа Савич. - Всъщно-
* гистъра на сдруженията,на обще- ст тези желания бяха причината 

политически органи- да се ангажирам със сформира-
: зации към Министерството на ст- пето на едно сдружение, чиито " 
\ раница 1994 с пореден номер основни цели са посредиичест- » 
: 5405. во между хората от двата наро- I

За председател на Управите- да в областта на бизнесът, ико- ; 
лния съвет на новосформира- номиката, културата, туризма и « 

: ното сдружение е избрана г-жа пр. - поясни Савич. Голяма под- ;
Весна Савич, по баща Стоиме- крепа и помощ в работата при ; 

» нова - юрист от Ниш. Тя е по сформирането на Сдружението :
* потекло от Босилеградско. Ба- е оказал съпругът й Звонко, * 
; ща й Иван е от Божица, а майка подчерта тя.

лицаи дариха средствата за ле
чението на техния колега главенкоето сержант Павел Петров, беше
съобщено от Асоциацията на
българските предприятия за
международни превози и пъти
ща.

На официалната церемония 
централата на АЕБТРИ поли
цаите, участвали в разкриването 
на кражбата на ТИР-карнетите 
пред Столична митница, получи
ха по 1000 лева. Ръководството 
на АЕБТРИ награди директора 
на Национална служба “Поли
ция” ген. Васил Василев, начал
ника на Второ РПУ полк. Алек
сандър Петров и трима полицаи, 
участвали в разкриването на 
кражбата на микробуц “Мер
цедес” с около 40 000 карнети 
пред Столична митница в София-

в

Местните избори в България« отвените и

БСП разчита на 24 кметици
В 204 общини в България БСП е издигнала свои кандидатури за 

кметове, съобщи БНР. В предаването “12 плюс 3” стана ясно,
150 общини кандидатите на партията са подкрепени от Нова 
левица и Коалиция За България”, 65 души от номинираните 
кандидати на БСП са досегашни кметове иа селища, а 139 са нови 
имена. БСП ще разчита на 24 жени в кметската надпревара.

Председателят на Предизборният щаб на БСП Румен Петков 
уточни, че до 10 септември трябва да приключат преговор 
подкрепа на кандидатите за кметове на БСП от други партии.

че в

ите заП.Р. ;
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ЦМНШ№
Хари Холкери

Консенсус за КосметЗа статута на Косово 

ще решава ООН Премиерът Живкович:

Смятайки че Декларацията има голямо държав- До^ая н^месе^нашите представители във 
но и национално значение, за нея гласуваха дори и всички посолства по света ще получат 
радикалите, които поначало отхвърлят всички достатъчно доказателства за това, че водачи „на 
предложения на Правителството За документа не 6оРбата за свобода в Косово всъщност са 
са гласували само социалистите, които обаче не се “ефовет® «а мафиотски организации от Азия до 
обявиха и против нея Северна Европа заяви в сряда сръбският пре-

р у миер Зоран Живкович.
разоръжаването на всички, които незаконно Тази бяла книга за тероризма в Косово ще бъде 

притежават около 700 000 бройки оръжие с дълга и дипломатическа муниция и наше най-голямо
оръжие в офанзивата ни в международната 
общност, чиято цел е да запазим Косово и 
Метохия, добави премиерът.

(От 1 стр.)

Ръководителят на ЮНМИК в Косово и
заяви след срещите си във торник с найчзисш^прсдстГв^телГпз 
косовските институции, че единствено Съветът за сигурност ^а 
Кщад о Г,раВ0МО,ция да Реши въпроса за окончателния статут на

®ЪДеЩеТ0"а Косово и неговия окончателен статут решение 
ще бъде взето в Съвета за сигурност на ООН, а не в Белград или в

Пайтич: Гаранция за целостта на Сърбия 
Декларацията за Космет гарантира принципа за

сърбитеаиНщ,трудничесщотс)Гс оряаните^на ЗТа "* къса цев и съДенет° на паравоенните формации, 
международната общност, подчерта шефът на извършили военни престъпления са основните 
депутатската група „ДОС- реформи в Сърбия" предпоставки за прекъсване на тероризма в пок- 
Боян Пайтич. Според него тя е гаранция за нашия райнината и за завръщане на бежанците. Това е 
път към Европейския съюз и за изграждането на основното послание на приетата Декларация на
демократично общество в Косово и Метохия. Гкупшинятя ня Гъпбия яя Кпггтп и Мртпуия гУчастието на сърбите в политическия живот в Скупщината на Сърбиа за Косово и Метохия, с
Космет е доказателство за това, че ние нямаме която ще бъдат запознати ЮНМИК и международ- 
намерение да се откажем от тази покрайнина, ната общност, за да им се припомни за задълже- 
каза още Пайтич. иията, произтичащи от Резолюция 1244 на Съвета

за сигурност на ООН

бързо започване на диалог между Прищина и Белград 
ческн въпроси от взаимен интерес. Холкери каза, 
Г0В®РИ т°й Що има ролята на посредник.

по практи- 
че в тези раз-

С Прищина няма да 

беседваме за южните 

части ОС прие плановете за 

реконструкция на жп линията
Щом като се интензивират 
терористичните провокации, 
съвсем нормално е и силите на 
реда да са по-нащрек, да 
засилват акциите си за 
разкриването на 
извършителите на тези 
терористични атаки, подчерта 
ген.-полковник Горан 
Радосавлевич, командир на 
жандармерията. Нищо 
зрелищно няма тук, ние просто 
си вършим работата и така ще 
продължим и занапред. В 
настоящия момент 
обстановката в Южна Сърбия е 
нормална, без оглед на 
спорадичните провокации от 
страна на терористите.

• (От 1 стр.)
Председателката на Парламе

нта посети размирните региони в 
Югоизточна Сърбия, придруже
на от началника на генералщаба 
на войската на СЧГ ген.-полков
ник Бранко Кръга и от минис
търа за човешки и малцинствени 
права Расим Ляич. Те посетиха 
контролния пункт недалеч от Ко- 
нчул, който на 13 август беше 
атакуван от албанските терори
сти, а след това и военния лагер в 
село Радосин, недалеч от адми
нистративната линия с Косово и 
Метохия.

(От 1 стр.)

Разбира се, реконструкцията 
на жп линията от гарата до гра
ницата с България, както и на са
мата гара, и досега се провежда
ше въз основа на плановете, ко
ито трябваше да бъдат одобрени 
от отборниците. Те се запознаха 
с тях още на четиринадесетото 
заседание на ОС, но тъй като за
коновата процедура предвижда 
определен срок за тяхното пуб
лично обсъждане, това не попре
чи на ЖТП и на останалите учас
тници в реконстуркцията да ра
ботят.

Наистина по време на пуб
личното обсъждане имаше забе
лежки по плана, отнасящи се пре
ди всичко за товарния терминал 
на гарата, но се оказа, че те не са 
толкова съществени, тъй като 
проектантът сам е видял “гре
шката” и се е отказал от първо
началния проект за него. Така 
отчетът на комисията, която 
проведе публичното обсъждане 
на посочените планове, бе приет 
единодушно от 22-мата отборни- 
ци без разискване и без допъл
нителни пояснения от страна на 
присъстващите проектанти от 
Института за градоустойство от 
Ниш, на инвеститорите и на 
представителите на ЖТП “Бел- 
град”.

От началото на реконструк
цията, която започна на 31 март, 
на жп линията от гарата до гра-

конструкцията на гарата. Почти 
е изработена и проектодокумен- 
тацията за реконструкция на вси
чки останали гарови сгради, кое-

Най-ефикасно заседание 
Отборниците единодушно 
приеха и Статута на Центъра за 
култура в Димитровград. Тъй 
като става дума само за то не е предвидено в инвестиция

та на Европейската инвестицион
на банка (която финансира ркео- 
нструкцията), но ЖТП ще обез
печи свои средства за това. 
Стойността на работите само в

съгласуване-с новите 
законопредписания, тази точка 
също мина без разискване.
Така седемнадесетото редовно 
заседание на Общинската 
скупщина завърши за около 
половин час и бе най-краткото Димитровград възлиза на 15 ми- 
и най-ефикасното заседание 
досега. лиона евро от общата инвести

ция от 75 милиона евро, които 
ницата са изкопани около 40 000 Европейската инвестициона бан- 
м' пръст, вградени са 12 000 м ка отпусна за реконструкция на 
едър чакъл, 12 000 м'ситен чакъл линията от Ниш до границата с 
и са поставени около 1000 тона България.

към южната част на Сърбия, за 
да може този регион да се вклю-
чи в преговорите, което е напъл- 

Командирътна78-амоторизи- Но неприемливо за нас. Ние се 
рана бригада полк. Жарко Лаза- стремим да решаваме проблеми- 
ревич запозна гостите с условия- те по демократичен начин и с 
та за живот и работа на войни
ците и командирите в тази база.
Той посочи, че от влизането в бу
ферната зона досега е имало 26 каза министър Ляич.

- Проблемът с Космет е съв
сем друг. въпросите в Южна Сър-

релси на трасето, дълго почти 
шест километра. Поставена е 
контактната мрежа от гарата до 
границата. Изградени са и са об
лицовани със специална гумена 
настилка от Германия прелезите 
в града и в с. Градине, с изклю
чение на този към парка, където 
предстои само свързване с асфа
лтовата настилка на улицата.

На гарата завършва подмяна
та на първите три коловоза, на 
подпорната стена откъм магист
ралата, а приключват и грубите 
строителни работи на сградата, в 
която ще се помещават елек- 
тропият център за регуалция на 
движението и санитарният възел 
на гарата. Завършени са и дре
нажът и дъждовната канализа
ция, с което приключва първата 
от предвидените три фази за ре-

А.Т.пълна интеграция на албанското
население в държавната и поли
тическата система на страната, Месечник на 

човешките права Итерористични атаки, а последна
та била на 10 август.

- Всичко което правим е на- бия ще се решават чрез диалог с Сеишемврисочено към решаването на евен- легитимните представители на 
туалните проблеми чрез прего- албанците, понеже т.н. Албанска 
вори и договори, подчерта ген- национална армия (АНА) иска 
ерал-полковник Бранко Кръга. - насила да стане главният ни събе- 
Що се касае до войската ние пра- седник от името на албанската 
вим всичко възможно за стаби- общност. С натиска си срещу нас 
лизация на обстановката и сме те правят голяма грешка, каза 
сигурни, че ние няма да бъдем министър Ляич и добави, че няма 
причината за каквито и да било място за такъв натиск и изнуд- 
евентуални инциденти, каза ген- вания, защото международната

обстановка е променена и АНА е

2. Ден на мира
8. Международен ден на 
грамотността
16. Международен ден 
на защитата и 
опазването на озоновия 
слойералът.

Министър Расим Ляич подчер- включена в списъка на терори- 
та, че той не вярва, че конфлик- етичните организации, така че в 
тът ще ескалира, като добави, че никакъв случай тя не може да 
са възможни отделни инциденти, бъде партньор в разговорите за 
защото наближава датата на нас- решаване на проблемите 
рочените разговори межди Бел- част на Сърбия, категорично зая- 
град и Прищина.

Целта на последните нападе-

I
!

в тази
ОС, а останалите четири ще назначи ЮНДП.

Договорено е тази организация да открие свой 
офис в сградата на ОС, където постоянно ще ра
боти техен служител, ангажиран с координирането 
на нейните дейности.

Захариев оповести че се надява ЮНДП и ОС да 
финансират проекти, които ще включват водос
набдяването в Добри дол и Райчиловци, изг- 

Владимир Захариев, председател на ОС, казва, раждането на полигон за обучение на кучета за 
че очаква още на първото следващо заседание на ловното дружество “Сокол”, подменяне на част от 
местния парламент да бъде приет правилник за водопроводнат амрежа в Босилеград, закупуване 
съвместно финансиране на проекти на територия- на компютри за общинската администрация, както 
та ма общината. Той поясни, че след това ще бъде и програми в областта па културата, спорта и др. 
сформиран Фонд за развитие с отделна банкова

5 милиона за 

развитие
ви министър Ляич.

ния е да се привлече вниманието

Босилеград
(От 1 СТр.)Новобранци наскоро 

заминават в казармите
По случай изпращането на септемврийския набор войници в казар

мите, в малката зала на Центъра за култура на 26 този месец тържествено 
бяха връчени повиквателните на 14 новобранци. На тържественото съб
рание присъства заместник - командирът на Военния отдел във Враня п. 
полковник Слободан Маркович, както и представители на босилеград- 
ския гарнизон, на ОС и на местния ОВР.

На всички новобранци ОС е подарила прибори за лична хигиена.

за всеки проект поотделно предваритлено ще 
сметка, както и Комисия от девет члена, която ще бъде 0бЯвен конкурс, на който ще имат въз- 
следи непосредствено реализацията на програмите можносх да кандидатстват както юридически, така 
и разпределянето на финансовите средства. Пет от и физичеСки лица. П.Р.
членовете на Комисията ще бъдат предложени отП.Р.
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па ОС па ДА в ДимитровградИнтервю: Драгица Ангелова, преседател

Нужни са и сътрудничество и компромиси
ни е един продължителен процес. 
Той най-вероятно ще трае толкова, 
колкото дълго бе нашето пропа
дане.

време оценяваше същите тези про- 
като излишни,* Г-жо Ангелова, от учредяването ц„ята . цицаш неговите предложи- те органи при решаването па проб

ни Общинския съвет на Ш1 се отхвърлят, независимо от то- лемите в стопанството. Да припом-
Демократическата алтернатива иа .$а какво става дума. ним, че ДОС-овската власт дори ис-
досега почти нищо не чухме за Ръководството и членовете на каше да се откаже от опази част от
дейностите на този отбор. иа дд кон так туват постоянно, приходите от границата, които при-

Възможностга “да се чуе нещо Ние, за жалост, сме бедна партия и иадлежаха на общината с цел помо-
на стопанските колективи в 

която

екти и мероприятия 
несполучливи инвестиции.
* Вярвате ли в икономическото 
възстановяване на 
Димитровградска община ?

- На нас в ОС на ДА ни е ясно, а

* По-рано бяхте казали, че 
председателят на партията ви 
Небойша Чович ще посети 
Димитовград, но това не стана. 

предполагам, че това е ясно и на можем ли да го очакваме 
мнозинството от гражданите на об- наскоро?
,ципата ни, че не може да се стигне Небойша Чович иаиситииа тря- 
до бьр) просперитет, < бваше да посети Димитровград. Но
обърнем час по скоро към света. ®“ “ик”алите в Косово и Метохия
Даете пай-големи димитровградски деми осуетиха плановете му,
предприятия ГИД и д Все пак се надяваме, че той твърде

скорсГще посети нашия град.
този процес максимално. Не трябва Бобан Димитров
да се залъгваме, че ГИД и “Сво
бода” ще работят както преди 10 и 
повече години. Също така не 
трябва да се залъгваме, че с тяхната 
приватизация ще вземем някакви 
пари, защото реално погледнато 
днес те не струват много. Но с при
ватизацията им ще получим един 
друг положителен резултат, а това 
е осигуряването на много нови ра
ботни места.

за нас” фактически и не съществу- нямаме условия да наемем помену
ва, тъй като местното радио н тел е- пие. Ръководството иа ОС на ДА общината. Сегашната власт, 
визията със своята редакторска но- редовно участва в работата иа Глав- тогава беше в опозиция, осуети 
литика допринасят да се маргииали- пия отбор на ДА. Желаем да нрео- тази идея, а сега се опитва да се дис- 
знра работата иа политическите долеем “локалнзма” и да се отво- тапцира от икономическите проо- 
партнн. В РТВ “Цариброд" отбяг- рим за сътрудничество па всички леми, изтъквайки, че те не са в 
ват да информират за дейността па пива и във всички области. Сътру- нейната компетенция, 
политическите партии, а заобкалят дничеството и компромисите са в Старият начин па мислене, спо- 
и икономическите теми. Те се за- основата иа всяко едно демократи- ред който държаната е длъжна да 
нимават главно със спорт, култура- чно действие. Не винаги трябва да мисли за пас, вече е минало. Дойде 
та, религия, а от време на време и с правим компромиси, но пие все пак времето, когато трябва да си номо! - 
дейността на определени общински сме обедняла, унищожена страна, с пем сами. Общинските власти са на- 
функционери. много икономически проблеми, с товарени със задачата да ни пасо-

ОС на ДА действа предимно в огромен брой безработни, така че чат как можем сами да помогнем на 
координация с останалите партии някои неща, които ни налагат отст- себе си. Настоящата общинска 
от местния ДОС. Ето например пие рани, просто трябва да приемем, за- 
най-сернозно се опитваме да иомог- щото не сме в състояние да поста- 
нем да се решат наследените проб- цЯме условия, 
леми в двата пай-големи димитров-
градски стопански колектива ГИД Не ви ли се струва, че 
и “Свобода". Местните медни иска- гражданите иа общината ни

станаха безразлични къле 
местните политици и като че 
ли се разочароваха от тях?
Опозиционните партии сякаш се 
превърнаха 6 една безплодна 
сила, от която вече нищо не 
може да се очаква.

гапе

Кадрови промени в 
00 на ДСС в 
Димитровград

власт’ в Димитровград не изпълни 
очакванията по този въпрос.
* Трябва ли най-сетне да се 
установи сътрудничество между 
управляващата партия в 
общината ни и останалите 
партии, които се борят за 
демократичната кауза?

- След 18 месеца СЧГ май 
разбра, че трябва да сътрудничи с 
нас, демократичеектие партии от 
опозицията, а не само да води 

- Вие май мислите, че местната безсмислени съдебни дела срещу 
опозиция е изчезнала и че от нея хора от тези партии. Димитровград 
вече няма какво повече да очаква, е малка среда и извън нея никой не 
Аз обаче бих казала, че настоящата може да действа сам, никой не може 
общинска власт показа, че не може да стори нещо сам. Следователно е 
нищо да стори, за да промени ситуа- нужно да си сътрудничим, нужно е 
цията позитивно, тъй като само ми- да определим минимума на съвмес- 
сли за реваншизъм. Освен липсата тните ни интереси и трябва заедно 
на демократичност в политиката, в да се стремим към изпълнението на

Христов нов
председател,
Банович
начело на
Окръжния
отбор

ха да представят това като дейност 
на местното самоуправление, та се 
наложи дори и председателят на ОС 
д-р Боян Давитков да реагира п да 
изисква да се подчертае, че ключо
вата роля в организирането па раз
говора между представители иа те
зи фирми и хората от компетент
ните републикански органи е имен
но на тукашния ДОС.

Заедно с останалтие партии от 
димитровградския ДОС, ОС на ДА 
предприема мерки на републиканс
ко ниво да се прилага решението за

Ако гледаме в перспектива, и 
властта, и опозицията - заедно или 
поотделно, трябва да се стремят да 
насочват дейностите си към уста
новяването на крайгранични и ре
гионални икономически и други ви
дове сътрудничества, като при това 
трябва да бъдем отворени и към 
света. Ако Димитровград се намира 
край международен път, тогава 
трябва да поканим чуждестранни 
инвеститори да влагат свои капи
тали в обекти, които са им необ
ходими край този път. Ако Димит
ровградска община е подходяща за 
развитие на животновъдството, то
гава трябва да мотивираме инвести
торите да дойдат тук, да влагат в 
този отрасъл и да печалят.

Възстанвояването на общината та паРтия на 
Сърбия 
Димитров- 

■ град 
! дни

плащане на т.нар. гранична кому
нална такса, която бе приета от
Съюзното правителство преди три стопанството и във всекидневието, тези интереси, 
години от настоящата общинска бласт не Бих казала и това, че след една

За нашия отбориик в общинска- видяхме нищо друго. година управление общинските
та скупщина мога да кажа, че той се Предишната общинска ДОС-о- власти реализират проекти и меро-

вска власт се стараеше да установи приятия, започнати от предишната 
сътрудничество и с републикански- ДОС-овска власт, въпреки че едно

Общинс
кият отбор 
на Демок- 
ратическа-

намира в същото положение, както 
и останалите отборници от опози- в

Ййтези Ц 
съоб- ■ 

щи, че за 
нов предсе-

о: Бисерите на ” Братство” (Бр. 179 от 4. март 1965 г.) стари и млади, мъже и жени.
- В наше време го нямаше това | 

- коментираше група възрастни ■ 
млади, правехме хоро, но никога не сме ; ~ 4 *■ Наш репортаж__________________

| С музика на събрание на 
I избирателите

и ние бяхме
се събирали на варена ракия. Момичета, а пият, като... I

- А, не са пияни - застъпи се за младите девойки друга жена - може и са !
малко веели. Дето казват хората младост - лудост. •

- Не сме прави-добави друга. - Ако те не бяха започнали да се събират ц 
така от преди десетина дни, ние, старите, щяхме да забравим какво е ;

I Необикновената тишина, залегнала по криволичещите тесни сокаци Х0Р° ” веселба- ;
: на Смиловци, от време па време се нарушава от блееното на овце и , ' Мо>’е мека игРаю и пшо' " мене ми се съРце Р^Р^- Да могу са би .
■ мученето на говеда, изкарани на водопой, В центъра па селото до се аапула, ама утече...

малката черква безгрижни дечурлига със за червени от позакъснялата ’ Кои °Р™"и™ра това увеселение - попитах младата запъхтяна от ;
: зима нослета спортуват с направени от тараби малки ски. °Р°™ дев?ааа Ристе|,а Ж',вкова- ;
: В селската кръчма заварихме тамо сервитьора седнал край Как кои! Па ние сами. Ето така събираме се през деня с хурки и игли в
: огромната печка 1 к ръце ту при едпа, ту при друга другарка. Някои ни осъждат, мислят, че .
■ -Няма още гости-отвърна той иа нашите учудени погледи.-Докато пием- Но "е е така' Младостта си иска своето. Няма къде да :
; не издоят и напоят добитъка ме идват в кръчмата. организираме танцови, защото залата е заета със стоки на кооперацията ;
: След малко заведението започна да се пълни. Уханието на варена " щом е гак'1, ш|е сами са организираме. А какво и друго да се прави. ; Зоран Христов
: ракия и гъсти кълба дим задразииха ноздрите ни. въздъхна тя и спря да разбутва снега с краката си. После ме погледна с :
: По едно време отдалече се раздаде едно пискливо ихууууу"... едРиТе с“ чеР1ш очи'които търсеха отговор и помощ. .
: След малко доловихме приятните звуци на песента “Малката - Аз и сестра ми Василка завършихме още преди две години курс за ; досегашният ппепсепател на 00
: гьркиня”. машинописки в Белград, по още сме без работа. И не сме само ние. Ето ; Д°сегашният председател на
; Пак закрещяха тия безсрамници - каза един навъсен здравеняк. - например Милена Алексови, Троянка Борисова и те са завършили осми : на партията Донка Банович бе
■ Сигурно пак са пияни и това ми били девойки, пият като мъже - добави клас и сега са на село. Ох, да знаете как ми се иска да съм в някой град - I назначена за председател на
■ той, като изтърва едно “пфуй”. вдигна глава тя, и като изплашена сърна изчезна в тълпата. ■ Окръжния изпълнителен отбор
; Изтичах на улицата и тръгнах по посока на мелодията - към Ганкина Наближаваше 18 часа - време за започване на събранието иа ; на ДСС за Пиротски окръг. 
I махала. Докато изкачвах стръмната улица, обади се тъпан. Пред една избирателите по някои данъчни въпроси. Силният глас на селския ;
‘ порта десетима девойки бяха наобиколили клекналия на колене тъпаиар Глашагаи едвам се пробиваше между звуците на фл и горните и басовете. Т гПл.
■ и пееха ту народни песни, ту шлагери. Старите и известни в целия макаР и сла^ тои въРна по-възрастните към всекидневието. Сега ! оран Паунович и Миря
•Димитровградски край музиканти от Смиловци, чули тъпана, без да1,3>кът е по-важен от хорото. И те на групи потеглиха към училището. ■ пикова от Пирот, Братислав Ио- 
; договор пристигнаха при девойките от различни посоки. В центъра на мегдана останаха само младежите и девойките. Агрономът си ; ванович от Бабушпица и народ-
1 селото, точно пред кооперацията, се изви кръшно хоро. И докато пРоби път д0 тъпанара и му пошепна нещо на ухото. (Тъпанарят ; ният представител от Ниш в ре-
; наблюдавахме тази спонтана веселба около хорото вече се насъбраха продължиха ст^стщиГтемп.младежкия актнв)' Но ХОРОТО и песните • публиканския парламент проф.

Пристигна най-сетне и председателят на кооперацията : Д'Р ДРаголюб Воинович.
Делча Димитров. Достатъчно бе само една думичка на ■ “Назначаването на наш член 
ухото на един от музикантите и хорото стихна. ■ на този отговорен пост е приз-

Ето какво значи авторитет - извика един младеж и I нание за Общинския отбор на
кратко заповяда: Музика, марш искаме! = ДСС в Димитровград. Ние ще се

Под звуците на марша младежите потеглиха към ^ „„ „«.-.„„ямс
, училището, където техните бащи и деди вече внимателно ■ опитаме 11 занапред да д

слушаха секретаря на Общинския комитет на СКС Георги : в полза и за благоденствието
Алексов, който ги запознаваше с измененията в данъчната : всички граджани на Димитровг-
система. ; радска община”, се казва в съоб’

: щението на ОО на ДСС.

жени
Донка

Банович

дател на от
бора е из
бран Зоран 
Христов, 
който е и 
шеф на от
бор н и ч е с- 
ката група 
на тази пар
тия в мес
тния парла- 
м е н т .

:
:

Членове на този отбор са още

:

Д. Йотов ;
Б.Д.
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След приватизацията на завода за преработка на '
За стабилизация на пазара

кожи

Кожарата" стъпва на крака п-1хгтайжяя"-™ -™»■ ■"»■•**> *■*«• ■ *!*.« -свинско месо от
служители. ’    но не и за административни

п
■

държавния резервСлед като в средата на юли чрез у
аукцион бе приватизиран 70 на сто от 4

желюшката фабрика за 
преработка на кожи, тази фирма се 
промени твърде много. Новият соб- ! ' 

фирмата Милутин Кръс- 
тич и назначеният от него директор Я 3 
Топлица Джорджевич вложиха

ШI Процесът на производството в 
I “Кожара” постепенно се засилва. От •
I домашния пазар вече са доставени Дирекцията за държавни резерви на Сърбия подготвя 2

000 тона свинско месо, което ще се появи на пазара през

1||,капитала на

|||Ш| няколко хиляди броя различни кожи.
Както изтъкна Топлица Джордже- следващата седмица, за да се спре повишаването на 

Одр вич, във фабриката ще има работа за 
ЯНп всички работници в тази фирма, но :

само в производство, не и в админист- 
УЩ$] рацията. Занапред фабриката няма да 

платени пазачи. През деня те 
просто няма да са й нужни, докато 
през нощта там ще работят няколко 
работника, които същевременно ще 
бъдат и пазачи. “В момента все още
няма условия всичките работници да държавата цената ще бъде 60 динара за един килограм, 
бъдат върнати, защото процесът на 1

ственик на
цените. То ще струва 145 динара за килограм 
наречената “френска” обработка. Неговата търговска

някои

с така

до- р
пълнителни средства във фабриката. Й 
Фасадите на сградите са ремонтирани I 
и боядисани, поставени ^

надценка ще може да бъде само 10 процента. Според 
информации свинското месо от държавния резерв ще се 
доставя постепенно на пазара. Целта е да се спазват 
цените, понеже през пролетта и лятото свинете бяха много 
евтини, а след това цените достигнаха 70 динара за кило
грам живо тегло. Смята се, че след интервенцията на

има
са нови про

зорци и врати, машините са ремон
тирани, конфекционният цех е пре
местен в по-подходящо помещение, 
доставени са 10 нови шевни машини, 
а се очаква да пристигнат и други нео
бходими за производствения

Топлица Джорджевич

процес производството в кожарството е ета
пен. Затова и ще ангажирам работ

ниците на етапи. Възможно е след като върнем 
всички работници, да приемем и нови”, подчерта 
той.

машини и съоръжения.
В уреждането на фабриката участват работници 

от “Кожара . Определено време там работеха и 
трима елекричари, които ремонтираха елек
троинсталацията.

Според думите на директора Джорджевич, той 
не е доволен от това, което е заварил: “Сградите 
бяха почти разрушени, а много от машините не 
работеха”, сподели той пред “Братство”. На въп
роса ни защо Милутин Кръстич и той са решили да 
купят именно тази, а не някоя друга кожарска фир
ма, директорът отговори, че повечето от остана
лите фирми от този отрасъл в републиката са били 
по-големи, а те не са се нуждаели от такива.

Създадено е частно транспортно предприятие 
„Тасе турс"_____________________________ _

Желюшката “Кожара” твърде скоро ще бъде 
преименувана в “Пелц-ледер фабрик”.

Милутин Кръстич и Топлица Джорджевич имат 
амбициозни планове, когато става дума за малкия 
желюшки завод. Те дори възнамеряват да пост
роят в неговия двор голям басейн, както и рес
торант. Джорджевич изтъкна, че иска да помогне и 
на местната общност Желюша да довърши мест
ната черква “Свети Спас”.

I рез конкуренция 

до качествен превоз
н

Б.Д. Във връзка с плановете наОт миналия месец освен дър
жавното автотранспортно пред- сдружението Илиев подчерта, че 
приятие “Босилеград”, превозът се надява в началото на следва
на пътниците по линиите в об- щия месец техните автобуси еже-Млекарското 

йгй училище в Пирот 
отново ще изкупва 
мляко

• . * 1
щината се извършва и от ново- дневно да се движат по маршута 
създаденото частно предприятие Босиелград - Крива Фея. Това ще 
“Тасе тоурс” от Босилеград, стане при договаряне с “Единст- 

“Тасе турс”, чийто собствени- во” от Враня, така че двете да 
ци са Тасе Илиев и Сашо Вели- работят заедно. Той добави, че в 

'й нов, е сдружение, което в момен- бъдеще фирмата възнамерява да
И _ _ . _ _ _ _ /% щ та разполага' с два автобуса и с купи още няколко автобуса и да
С I 1|11Л Я 17 1 1 П Д един микробус. Повече от един открие линии до Ниш и до други
\/1 III IV/1 14/1 /I ^/1 месец автобусите на “Тасе турс” градове във вътрешността,
Щ 1111114 ||и II ежедневно превозват пътниците кат и преговори за организиране

‘ по маршутите Босиелград - Ка- на “шопингтурове” до Кюстен-
рамапица п Босилеград - Горна дил.
Любата, а всеки петък поддър-

з■Л-Лт'У

т
Щ

а те-

■ и Най-голяма полза от конку- 
и “борбата за пътни-

Шг и линията Босилеград - ренциятажат4 ци , която съществува между 
- Ние предлагаме на пътни? “Тасе турс” и АТП “Босилеград” 

ците сигурен и удобен превоз, в местния транспорт повече от 
Нашите автобуси винаги тръгват един месец, имат самите пътни- 

на прочутия пиротски кашкавал и пристигат навреме, а цената на ци, които могат да избират по кое 
й се трудят 8 технолози. Освен еко- билетите е с 40 на сто по-ниска в време и с кой превозвач желаят

логичните суровини, за уиикал- сравнение с онази, която предла- да пътуват, и то на изгодни цени.
пия вкус на кашкавала е много гаше преди нас АТП - казва Тасе

Обрен Пеич” наскоро ще сключи литъра мляко. ИД директорът па допринася и това, че от момента Илиев, един от собствеициите на
договор с ресорното министерст- училището Милаиа Всличкрвич на неговото произвеждане до мо- фирмата,
во за снабдяване на студентските оповести, че новата сделка е га- мсита> когато се изпраща па пот- 
столове и ресторанти с пиротски ранция за сигурен пазар. За тази ребитслите, той трябва да ирес- 
кашкавал. По време на практи- цел отново ще изкупуват мляко тои от 60 до 90 дни. 
ческите упражнения в училищна- от производителите в пиротски-

те села. За високото качеството

Дукат.
?

3, ,?/ . 76щI
а

■М г
Млекарското училище “Д-р преработват няколко стотина П.Р.

На ГКПП „Градина” край Димитровград

]Увеличен е броят 

% | на пътниците
та работилница там ежедневно се ■

Внос на ток през септември // Ш " ч/ Със стабилизиране на положението в страната и изобщо в тази част 
на Балканите съвсем очаквано беше и увеличаването на броя на 
транзитните туристи през ГКПП „Градина" като един от 
най-големите гранични преходи в страната. Така и се получи. Както 
заяви за РТВ „Цариброд" Петър Костов, шеф на отдела за 
движение на пътници през границата, от началото на годината 
досега границата са преминали в двете посоки около 2 милиона и 
200 хиляди пътници, което е с 18 на сто повече в сравнение с

година. Броят на автомобилите също е нараснал с 26%. 
Повече са и автобусите, минали границата - 22 000, което 
представлява увеличение с 28 на сто, както товарните камиони - 
136 000 или 16%. Сравнявайки двата ударни месеца юли и август, 
Костов изтъква, че увеличението е чак 36% в сравнение със същите 
два месеца на миналата година.
Ако към всичко това се прибавят и пътниците, пътуващи със 
специалните влакове заедно с колите си, то увеличението сигурно 
е много по-голямо. Но все още това е далеч от времето, когато 
оттук минаваха близо 6 милиона пътници за една година.

Киловати и от България
В София официално бе съобщено, че през септември България 

ще изнесе в Сърбия 50 мегавата електрически ток. Но това е само 
част от общо 125 - те мегавата колко Електропривредата на 
Сърбия ще внесе през следващия месец. Предполага се, че един 
киловат ще струва 3 цента, понеже на такава цена България 
изнасяше ток в Македония през юни.

В момента България обезпечава 75 процента 
количества електроенергия на Балканите. През този месец ще 

общо 600 милиона киловатчаса ток, докато за септември е 
заплануван износ на 550 милиона киловатчаса. Това е само 20 
процента от месечното производство на електроенергия в 
България. Най-много ток от България внасят Гърция, Сърбия, 
Черна гора, Македония и Албания.

\\>№ миналата

.-/•! 3.
от липсващите

■■ЩШш Щуизнесе

А.Т.
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В Димитровград няма незаконно 

изсичане на дървета
Акция на ЦХФ:

Ремонт на
водопроводи в селата

камиони на фирмите, работещи по реконструкция
та па гарата, установихме,

^ СЖМ след края на боровата горичка над Мотела
- - Ш чителни, изсечени още през летните

В Долна Любата, Долно Тлъмппо. Дукат и а центъра на селото а 
Горна Лисича започна подмяна на старите н нзгражанс на нови 
водопроводи. Тази акция преставлява част от програмата, която 

американската неправителствена организация УСАИД 
ЦХФ в посочените села. В програмата са включени махалите, чиито 
жители предварително са потвърдили участието си в проекта.

необходимите

че наистина веднага 
имазна- 

месеци
провежда площи.

За да установим дали става дума за незаконна 
кл она на “Сърбияшуме” от Пирот и 

Димитровград. Оказа се, че дежурен по 
време е лесничеят Огнян - тъкмо този, в чиято

сеч, посетихме 
клона в ,*жСпоред него УСАИД ЦХФ подсигурява 

пластмасови водопроводни тръби, цимента, арматурата и чакъла, 
които транспортира до центровете в селата. Подменянето на старите 
тръби, както и изграждането на резервоари и поставянето на нови 
тръби, се извършва от местните жители. Това на практика означава, 
че 67 на сто ог средствата за реализация на проекта подсигурява 
ЦХФ, а 33 на сто - самото население.

Проектите за ремонтирането на махленските водопроводи са 
изработени от съответните служби към Общинското управление, а 
строителния материал е осигурен от частните боснлеградски 
предприятия “Йоска Комори” и “Ибер”.

Освен центъра на селото в Долна Любата, нов водопровод ще 
бъде построен и в махалите Широки дол, Гащевнца, Ябуков дол, 
Клаге, Кози дол. Бързацн. Клисура, Криви дол, Гарищс, Бубсвци, 
Стругалница. Шнпковнца, Шуглсвцп и Цвеипци.

В Долно Тлъмнио е запланувано да бъдат ремонтирани 
водпроводите в махалите Присое, Японска махала, Бобсппшо, 
Клинчарска, Селище, Терзийска махала, Соборшце и Река.

С проекта на ЦХФ в Дукат са обхванати махалите Горна махала 
Црепиновци. Вадница, Коричка река, Дудина махала. Явор, както и

това
компетенция са споменатите площи.

“Всичко с законно и става с разрешително, из
пие”, изтъкна той, показвайки докумен- 

които пише кои лица и колко кубика дърваI тщщ дадено от 
тите, в1а; са имали право да изсекат.

Той обаче не каза дали е направена проверка 
колко дървесина е изсечена - дали колкото е раз

би и по-малко. А биНапоследък в Димитровград се чуват слухове, или повече, а можерешено
че група хора незаконно секат дървета в районите трябвало, тъй като Мъртвилата се счита за бе- 
южпо от града, по-точно в местността Мъртвила, литс дробове” на града. Това би било недопустимо, 

непосредствена близост до Мотела. Под след като градът се избори бъдещата автомагис- 
фермата па добронамерени реакции слуховете сти- трала да мипе от другата страна па Димитровград, 
гнаха и до редакцията в Димитровград. за да пс се нараняват тези “бели дробове .

По слсдит е на тези слухове, които вече под
сказват за съществуване на “дървена мафия в Ди
митровград, която е свързана с водачите на тежки

която с в

А.Т.

Босилеградските танцьори се завърнаха недоволни от Китенцентърът на селото.
П. Р. Организаторите не спазиха 

програмата
„Дунав" ще открие в с. Белеш сервиз за 
технически прегледи на превозни средства

Инвестиция на 

стойност от около 

3 милиона динара

Първият състав на фолклорния ансамбъл към Приморско.
Центъра за култура в Босилеград е участвал от 11 
до 22 този месец в Международната лятна фол- и във връзка със самия престой. Според нея било 
клорна академия в черноморския град Китен.

- Според предварително предоставената ни 
програма, в продължение на десет дни нашият били със сръбски паспорти, организаторите ги 
танцов състав заедно с другите трябваше да настанили в бунгала с по две стаи,

които имало и по 8 до 9 души. Тя заяви, че и

Накева изрази голямото си неудовлетворение

предвидено ансамбълът да бъде настанен в хотел 
“Парадайс” - категория с две звезди, но понеже

в някои от
В базата на строителното предприятие “Градня” от Димитровград 

застрахователното дружество “Дунав” скоро ще открие сервиз за 
технически прегледи на превозни средства. В сервиза ще работят 3-4 
работници от “Градня”. Според думите на помощник-директора па 
филиала на “Дунав” в Пирот Бане Йованович, инвестицията е па 
стойност над 3 милиона динара. В дружеството се надяват да си 
възвърнат вложените пари за пет години чрез осигуровките на 
своите клиенти.

- Парите все пак не бяха най-важният мотив да инвестираме в един 
такъв сервиз. Просто искахме да допринесем за развитието на 
Димитровградска община и да дадем възможност на собствениците 
на превозни средства да контролират тяхната изправността, изтъкна 
за нашия вестник Йованович. Той изрази надеждата си, че сервизът 
ще започне да работи в началото на следващия месец.

Във връзка с откриването на сервиза си в базата на “Градня” 
застрахователното дружество “Дунав” финансира асфалтирането на 
уличката край Лукавишка река, която води до базата откъм 
западната страна. Става дума за около 400 квадратни метра площ. 
Фирмата “Градня” пък от своя страна финансира асфалтирането на 
другия подстъп към базата си откъм източната страна.

изучава танци и песни от други ансамбли и да им
представя своето изкуство, но такова нещо храната е била лоша. 
въобще нямаше - казва Славка Накева, директор 
на Центъра за култура. - По време на пребива- организаторите и да ги предупредя, че не спазват 
ването ни в Китен нашият състав изнесе само три програмата, те отказаха да се срещнем - ядосано 

поясни тя. Съвместно с каза Накева.

- Въпреки че много пъти исках да разговарям с

концерта и нищо друго,
‘ ансамбъла “Граовче” от Перник и с Фолклорната 

формация за песни и танци от Радомир, които по
За пребиваването си в Китен всеки фолклор

ист е платил по 125 лева, а разноските за превоза 
същото време бяха в Китен, босилеградските са поели частната фирма “Ники трейд” и Об- 

: фолклористи изнесоха па 15 и на 19 август щинската скупщина. Заедно с ансамбъла, в Китен 
концерти на открито в Приморско и Китен, а на са летували и някои граждани от Босилеград.
21 август представиха програма н на откриването 
на Първия международен фолклорен фестивал в П. Р.

- - ; V X ?-■■■•■ I

Организирани почивки за 
ученици________________
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_ _Деца от Босилеград летуваха на Черно море
В края на юни и началото па юли осем ученици ~ Г -ЖГ ■

от централното основно училище са летували на Народното събрание на Република България. 
Черно море. Това е станало със съдействие на същия период КИЦ организира летуване в Равда за 
Богословския факултет от София. деца и възрастни срещу заплащане, така че общият

Както и през миналите години, и сега КИЦ“Ца- брой на летувалите със съдействието на босилег- 
риброд” - филиал Босилеград - организира от 11 до радския КИЦ е бил 115 души.
24 август безплатно летуване за 50 ученици до От КИЦ оповестиха, че по време на летуванеот 
18-годишна възраст в Националния туристически за децата са били организирани редица спортни и 
детски комплекс в Равда. Те са били придружавани културни мероприятия, а накрая босилеградчани 
от трима ръководители. Разноските за летуването получили грамота за добри постижения в спорт
на петдесетте деца от Босилеград изцяло е поело ните състезания. Й. Р-

.
Основното училище “Георги Димитров” в Бо

силеград организира през юли летуване в чер
номорския курортен център Ахтопол за петдесе
тина ученици от централното и от подведомстве
ните училища. Заедно с тях са били и трима пре
подаватели, както и ученици над 16-годишна въз
раст. Цената на десетдневния пансион за всеки уче
ник е била 100 лева, докато по-възрастните са пла
тили по 120 лева. Разноските за превоза от Боси
леград до границата е поело училището, а от гра
ницата до Ахтопол - Народното събрание на Репу
блика България.

В село Бачево - лесна печалба
ГКрадат се тикви, колички...

Според текста на една шеговита песен, в град Нови Сад се 
крадат пилета. В махала на село Бачево, разположена непос
редствено до граничния преход “Градина”, напоследък започнаха 
да се крадат много неща. Надежда Василева от Димитровград, 
която има градина в двора на една запустяла къща в Долно Ба
чево, тези дни остана без няколко тикви. На крадците не е поп
речило дори това,че дворът е ограден, така че в него не е много 
лесно да се влезе. “Не зная кой би могъл да открадне тиквите. Да 
се оплаквам в полицията би било глупаво, понеже все пак става 
дума за тикви”, споделя димитровградчаиката.

В Бачево тези дни изчезнаха и ръчни колички, които 
строителните работници, ремонтиращи жп линията от граничния 
прелез до Димитровград, оставяха от известно време в къщичката 
на бачевчанина Видойко Станулов.

В нивите и градините в Бачевско и Градинско винаги е имало | 
кражби на зеленчуци и други селскостопански култури, но тази | 
година като че ли е най-лошо, когато става дума за кражбите, поне 
ако се съди по оплакванията на хората - на някои е обран бобът, на 
други доматите, на трети...

В

Б.Д.
■аишжюявевавиевл
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Восновното училище в Димитровгпап
IВ босилеградските училища търсят 
преподаватели

—II

[' ;

Липсват кадри 

а не конкурси
В основното училище в Димитровград всичко 

вече е готово за началото на новата учебна година 
Освен обичайните

5учители и преподаватели по чужди езици, про
фесионални сътрудници от Димитровград, както и 
13 преподаватели от Бела паланка. Семинарът, 
йто се проведе в Димитровград, 
дължение на 
напомня

ремонти, които са били необ- 
както и основното почистване на сградата, 

преподавателите също са се подготвили за учеб
ната година. А тя, както е

ходими, ко-
всъщпост е про- 

проведения през май месец семинар,
Катарииа Симеонова, ИД директор на ос- В босилеградското основно училище и гимназията вече години 

новното училище в Димитровград. Лектори са би- ; наред липсват преподаватели по определени предмети. Преди на
ли Миряна Тренкич, педагог от Алексинац, и Сла- \ чадото на всяка нова учебна година училищата обявяват конкурси 
вица Веселинович, учителка от Ниш. за преподаватели по различни специалности, обаче рядко има или

Да напомним, че първолаците започват учеб- : въобще не се явяват заинтересувани кандидати, 
пата година по нова програма в рамките на ре- На 19 този месец основното училище “Георги Димитров” обяви 
формата за основното образование, което става конкурс във вестник “Послови” за общо 20 свободни места,
деветгодишно. Тази учебна година в Димитровград Училището се нуждае от четири преподаватели по български 
и в подведомствените училища има общо 94 пър- език в подведомствените училища в Долна и Горна Любата, в 
вокласннци - 64 в Димитровград, 21 в Желюша, 4 в Горна Лисииа и Бистър с по 85 на сто от пълното работно време.
Лукавица. по 2 в Градине и Смиловци и един в Обявен е и конкурс за двама преподаватели по сръбски език в
Трънски Одоровци. подведомствените училища в Горна Любата и Бистър, също с по

85 на сто от пълното работно време. Както и през миналите 
години, и сега на училището са необходими двама преподаватели 
по музикална култура - едното работно място с пълен норматив 
часове е за централното училище в Босилеград, а другото, със 75 
на сто-за подведомствените основни училища. Свободни места с 
пълно работно време има за един преподавател по английски език 
в босилеградското училище, за преподавател по изобразително 
изкуство и по биология във всички подведомствени училища, 
както и за преподавател по физическо възпитание в Долна и 
Горна Любата. Също така горнолюбатското основно училище 
има нужда и от един преподавател по математика с 90 % от пълния

известно, ще започне с 
нова програма за първокласниците (първолаците).

За тази цел още на 20 август беше проведена 
среща на всички директори на основните училища 
от Югоизточна Сърбия, на която е присъствал и 
министърът на образованието г-н Гашо Кнежевич 
със сътрудниците си. На срещата директорите бя
ха запознати с промените в новия закон за обра
зованието.

В непосредствена връзка стова е и семинарът за 
учителите, които поемат първолаците, който се 
проведе от 25 до 28 август. На него присъстваха 15

В гимназията „Св.св. Кирил и Методий” в Димитровград

Има още свободни места
Броени дни преди началото на В отговор на слуховете, че по

повата учебна година в димитро- ради недостиг на ученици (като 
вградската гимназия “Св.св. Ки
рил и Методий” все още има сво- факта, че вече някои от тях про- йто живее и твори в гр. Кла-
бодни места. Според ИД дирек- дължават средното си образова- Аово» тези Ани ДаРи °Ще една
тора Милисав Николов засега ние в България), Николов кате- пи?моКАРоГдиреНкатГоИраННиколов
има около 43 непопълнени места горнчно твърди, че това няма да той пише:

гимназиалните паралелки, кои- се случи. Просто защото в димит- „И тази картина подарявам на
то вероятно ще бъдат заети до- ровградската гимназия все по- родния си Цариброд и на гим

назията, в която съм учил. От 
тази гимназия като от уютно 
гнездо всички ние сме 
хвръкнали на различни страни 
по света, но спомените и 
носталгията, които носим в 
себе си, като тих пламък ще 
горят в нас и не ще угаснат, до- 
като сме живи. Та нали учени
ческите години са най-хубавата 
част от живота на всеки човек".

Известният художник Младен
последица от новата система и от Йотов, димитровградчанин, ко-

иорматив часове.
Освен преподаватели за по-горните класове, училището търси 

и 7 начални учители за училищата в двете махали на Зли дол, за 
Колчина гарина, Дукат - център, Назърица, Ярешник и Кара- 
маница.

- На трудовата борса в Босилеград няма учители от която и да е 
специалност, казват от ръководството на училището и добавят, че 
липсата па специализирани кадри твърде много утежнява рабо
тата в него.

Същия проблем имат и в тукашната гимназия. И там все още 
| няма преподаватели по музикално възпитание, математика, ин

форматика, английски, латински и сръбски език, по психология и 
физика. Оттам узнаваме, че тази седмица са обявени конкурси за 
всички свободни места, които предишните години са били по
пълвани от лица без съответните специалности.

Но едва ли проблемът с липсата на кадри в босилеградските 
училища ще бъде решен, а това вероятно се отразява негативно и 
върху качеството на обучението.

в

пълнително. вече се записват деца от съседния 
Гостилничарско-туристическ Пирот. Но това пък сигурно ще 

ата паралелка вече е събрала доведе до нещо друго, на което 
необходимия минимум от 30 уче- набляга и просветното министер- 
ници. Интересно е да се каже, че ство. а това е училището да не се 
тази година само 4 деца от съща- нарича гимназия, а смесено сре- 
та паралелка са от Димитров- дно училище “Св.св.Кирил и Ме- 
град, а останалите са главно от тодий”. Това със сигурност ще се 
Пирот. Николов изтъква това, случи и с всички подобни средни 
понеже в града все по-често се училища в малките среди в Сър- Да напомним, че преди извест-

бия. В подкрепа на това Николов н0 вРеме Иотов СЪ1Ч0 ДаРи каР'
тина на гимназията.

говори, че с откриването на та
къв профил ще се стигне до хи- изтъква, че миналата година от 
перлродукция на кадри с такава Пирот е имало 53 деца, а през 
специалност. Излиза, че иптере- тази броят на средношколците, 
сът към тази паралелка в Димит- идващи отстрани, е 65. Това от

своя страна създава нов проблем, 
От началото на тази година в който трябва да се решава с

П. Р.

ровград става все по-малък. шшжш Гложиегимназията ще бъде открита още автопревозвача, понеже за тези 
една специалност - търговия, ко- ученици е необходим отделен ав- 
ято ще бъде част от икономи- тобус.

ш
Час под открито 
небе

та

Щш.
ческо - търговското училище в 
Пирот. В паралелката, която е с 
тригодишен курс на обучение, вършени и няма проблеми преди 
вече са записани 23 ученици. началото на учебната година.

В гимназиалните паралелки Учебниците са осигурени чрез щШж 
досега са записани 47 ученици, списъци на учениците, по всички

ще даде възможност в предмети има преподаватели, ЩШШ 
сформират 4 като остава единствено пробле- ЩшЩ 

мът с музикалното образование, ! 
за което все още няма спсциал-

Редовните подготовки са за-
Е През настъпващата учебна година в 

началното училище в босилеградското 
село Гложие ще учат 9 деца - с едно повече, 
отколкото миналата. На снимката е 
учителят Цане Динев от Дукат с 
възпитаниците си. Той е използвал 
слънчевия пролетен ден за показен час по 
природознание.

шщ
шттт !I

Жкоето Гч
‘ .

ЙЙ!
първи клас да се 
паралелки - две гимназиални, ед
на за туризъм и една търговска. 
Общо в цялата гимназия ще има Б. Яневист.
13 паралелки. А.Т.

Юнбото конк
Ратко Ставров е роден през 1963 година.
В Сараево е завършил философски 
факултет, където живее до пролетта на 
1992 г. Десетина години след това живее имаме какво да си дадем един на друг. 
в Белград, където започва пише, Изплашили сме се, защото сме се
предимно разкази.
От миналата зима Ставров работи в 
Пирот, а живее в Димитровград.

боси, а той каза, че сме се скарали от 
страх, защото се опасяваме, че няма даРатко Ставров

Прахосах дните си с же
на, която заслужаваше то-

обичали. Тогава той ни направи сандали. 
Ние отидохме боси до първия голям град 
и там намерихме хора, които се нуждаеха 
повече от такива сандали. Там се наехме

винаги^мГзнаели каквоискаме, както тогава, когато взехме камионетката с боя и па 
пустата магистрала написахме “ВНИМАВАЙ!” Знаехме, че тази автомагистрала не 
ще остане дълго пуста, понеже в града, към който тя водеше, се беше появил пророк, 
не лъжовен, а истински пророк, онова, което той искаше от хората, го искаше 
сериозно и затова се налагаше те да се отнасят към него с уважение. Тя и аз, разбира 
се, не се нуждаехме от пророк. Ние го бяхме срещнали още когато никои друг не беше 
чувал за него. Беше му студено сутрин, когато се събуждаше, а краката му бяха много 
наранени, понеже няма място, където да не е бил той. Ние му намерихме едно диво 
конче, единственото, което можехме, и научихме пророка да ползва огън, за да не му 
е студено сутрин. Той ни благодари, като каза, че ще провери дали аз и жена ми 
обичаме истински. Поиска и от пея, и от мен искрено да му кажем, че се обичаме. 
Тогава ние се скарахме, аз и тя, изпокъсахме сандалите си един на друг и ходехме

да помагаме при отглеждането па портокали и това беше добре - хранехме се така, 
представяйки си, че сме дръвчета и че ни е е достатъчно да не огладнеем само онова, 
което е достатъчно и па дръвчетата, и ходехме боен. А когато чухме за пророка и 

“Внимавай!”, никой не ни бе обърнал внимание. Хората бяханаписахме
разочаровани, защото напразно трябваше да внимават. Жена ми и аз знаехме, че 
наближава вечерта, а бяхме още млади, пиехме вино, целувахме се, направихме си 
сандали от моята и от нейната коса и от пясък и тръгнахме - 
прахосах дните си с жена. която заслужаваше това, скитахме се и пиехме вино.

всеки по своя път.

(От сръбски Цветко Иванов)
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паметния медал „ИванРазговор с Денко Рангелов, носител 
Вазов” .

на

С

Хубаво е, че децата мечтаят
* На 24 юли в Държавната агенция за българите в чужбина в с°ФиясепитС.па1™ия конкурс 
което бяха връчени наградите на победителите в седмото изданиеналитературнияконкурс 
„Стефан Гечев''. За първи път награда, свързана с конкурса, П0ЯУЯЯ я Д^нвъзрастек 
паметен медал „Иван Вазов" Агенцията удостои Денко Рангелов, дългогодишен гла 
редактор на детското списание „Другарче".

„Братство": - В паметната Б. - Т-н Рангелов, каква е целта
грамота, придружаваща на конкурса?
наградата, пише, че т ясс 
присъжда за „насърчаването на 
творческите стремежи сред 
децата от българската

духовен израз па борбата за нацио
нално освобождение и социална сп
раведливост”. Получени са 110 дет
ски творби от 12 страни и от 3 ко- 

Наградепи са 20 та
лантливи деца. Като илюстрация за 
значението па конкурса можем да 

па г-н Георги

Посланикът на СЧГ в- Литературният конкурс се нро- София Чедомир
Радойковичптипепта.

както и на преподавателиобщност в районите на 
Димитровград, Босилеград и 
Ниш като знак на уважение и 

приноса Ви за приятелство 
между българските и сръбските 
деца". Как посрещнахте мига, 
когато председателят на 
Агенцията г-н Антон Пиралков 
Ви връчи наградата?

по време на литературни
те семинари. Също така

посочим думите 
Василев, дългогодишен координа
тор на конкурса: "Като всяка мъдра 
идея, конкурент надскочи начални
те си измерения и се разви в цяло
стна програма за издирване и подго
твяне на деца с литературни спо
собности от българските заселва-

би било добре да гостуваткъм
победители ви деца

подобни литературни със
тезания от други страни -

Българският вицепрезидент Андрей Марин на приятели на България и
тържеството иа българската култура.

Снимки: Д. Димитров
пия но света...
Б: - Доволни ли сте от за деда > гостуване на детски творци
досегашното участие на децата от българСКИ общности в чужбина,
от нашите училища в конкурса г ______________________

- Нашите деца се включиха във
второто издание на конкурса, ко- 0 ДиМИТрОВГраД Св ПрОВвДе 
гатотема беше "Разкажете пи нещо |\Лал Ка шКОЛа ПО КОМуНИКаЦИЯ" Щ
за себе си и веднага имахме и ---------------------------------------------------------- - шш
наградени участнички. Това бяха 
Валентина Ставрова от Димитров- 

Ясмина Занкова от Босиле-

...за литературна
творба

Паулина Манова 

изпълни 

обещанието си

от 1995вежда Щград и
град. В следващите издания учас
тието на нашите талантливи деца

година по ини
циатива на тога-

Ч
Ги-,4

вашння предсе-Агеи- бе по-масово и наградите не за
късняха. Тази година участваха над 

■ В 20 деца с по няколко литературни 
творби, а награди спечелиха Борис
лава Иванова и Тамара Ташкова от 
Димитровград и Соня Динова от

Стефан Гечев, Босилеград. Доволен съм и от градСката актриса Паулина Манова, чиито ро
- Разбира се в този миг се чув- който прдлага в него да бъдат вк- достойното преставяне на нашите газоира се, в този миг се *ув \ Ю|,ПШ|1 от Пгички деца в програмите, които Агенция-

ствах щастлив и развълнуван. Щас- лючени и деца и юноши от вси пси *1а за иаГпапеиите дена.
тлив заради уважението към при- български общности в чужбина. Р ‘ Р Р
носа на талантливите деца и тех- Като знак на уважение след смър- д. _ Какви нови форми бихте
ните прподаватели от нашите учи- тта МУ конкурент беше наречен на
лища, които участваха почти във неговото име. През 1995 се пред-
всичките седем издания на този ставиха 40 момичета и момчета от 2 . Хубаво е, че тази година имаше
конкурс и печелиха и награди, и континента и от 5 страни, а на след- и конкурс за деТска рисунка и на
развълнуван поради отговорност- ващата се представиха талантливи пего същ0 спечелихме награда, ентусиазирано с 12 димитровградски деца, же- ... 
та. която тя носи. Този незабравим ългарчета от държав1г така Лауреат е Сара Младенова от Ди- лаещи да научат нещо повече за актьорското м
миг аз посрещнах с думите: Хубаво се стигна до сегашното седмо изда митровград. в Агенцията също та- майстооство Актопсата ги учеше на сценични ■

децата играят, още по-хубаво ние на конкурса, за което бяха изб- ка пазбпахме че се обмисля пилея- маистоРство- Актрисата ги учеше на сценични ■
рани две теми: “Какво е направила “ ®Рзвзвзне на петски музнкз- Дв1|жен11я- сценични борби, дикция, имитация... ■
България през тези 125 години след ‘ ‘ '1‘ ‘ П_ВДЛ0Ж11Л „ п„е- В “школата” се включиха Милан Андреевич, Мичо Митич
освобождението от турско робст- дставяне нРа детСки списания .книги Тияна Анджелкович, Ивалина Бранкова, Дра-
во. и Поезията па Христо Ботев - гана Мнтова, Мая Гюрова, Александър Алексич, Мартина Захарова,

Сърджан Христов, Милош Георгиев, Тамара Янкова, Таня Станоева 
и Милена Виденова.

дател на
Георгицията

Данаилов.
учредяването му
е участвал и го
лемият писател Даде обещание и го изпълни. Браво! Бел- Паулина МановаНАГРАДЕНИТЕ МЛАДИ ТАЛАНТИ: За рисунка...

I
дители са от Димитровград, преди няколко ме- щм 
сеца сподели пред димитровградски журнали- 
сти идеята си да организира в Димитровград

'
1 :

. а /? 42 театрална школа или, както по-късно я нарече,
7он%°рТаТ‘ "И" “Малка школа ио комуникация”. Така

Две седмици, по време на вероятно най-го
рещите дни през това лято, Паулина работеше

,и стана. \ •

г
е. че
е, че те мечтаят, а най-хубавото е,
че превръщат мечтите си в твор
би”.

Нови книги:
утре

5

„Сърце в сърцето" на Милка 
Христова - Станоевич, „Братство 
2003

Всички те бяха въодушевени от учителката си. А тя дори намери 
време да ги заведе и на зъболекар - ако някога станат актьори, да 
имат хубави зъби и лъчезарни усмивки!

Вуйчото на Паулина пък, магистърът по изобразително изкуство 
Мичо Митич, по същото време провеждаше своята художествена 
работилница, в която се включиха 10 деца: Тияна Вацева, Ана 
Антова, Ирена Антова, Саша Милошев, Ивана Владимирова, Дияна 
Такова, Силвия Георгиева, Ана Мнтова, Емин Рангелов и Емил 
Рангелов. Мичо ги учеше как се рисуват портрети и натюрморти, 
като им преподаваше по програма, използвана в художествените 
академии.

И учениците на Паулина, и учениците на Мичо се представиха 
пред димитровградчани - едни на сцената на Центъра за култура, 
други във фоайето на ведомството.

В днешно време рядко може да се види такъв ентусиазъм. Да 
сториш нещо за собствения си град и за младите в него! И то 
безвъзмездно! Паулина и Мичо го направиха. Браво и на двамата!

Съмва
през прозореца
сутринта
полека

{

„Обичам значи
съществувам"

*
гали
с пръсти 
душата

Ако не беше обичта надали щеше да има и пристига 
сутринта

ирация. В мовата си стихосбирка пълзейки 
“Сърце в сърцето”, издадена от “Братство”, Милка под прага 
вече е зярла, оформена пюетеса, а стиховете й под клепачите 
излъчват рефлексии, дори -философски размисли ^ очите 
за живота, но останаха и копнежите от денят 
едноименната й дебютна стихосбирка, сътворена 
от копнежи и любов към скъпия и към родния кът. ; Ч 
Освен всемогъщата любов, която вълнува и

поезия, понеже любовта облагородява душата у. е 
най-голяма инсп

Б.Д.

Г“"Поетесата пише “ с молив/ или сърце/ или с ка-тласка, едно от първите силни впечатления след 
прочитането на новите й стихове е съзнанието, че мъче/ от гърдите.” За нея “точната песен” е: 
часовникът на живота не спира, прави бръчки по „Обичам 
лицето и слага белези на сърцето. Това сочат и 
самите названия на циклите “Седмица” и “Година”, 
но и цикълът “Най..най..най|” и много от другите 
стихотворения, каквото е и “ Писмо”:

„...Пламти душата волна

Димитровград

Димитър Илиев на 

пленер във Вишеград
значи
съществувалС.

За поезята на Милка рецензетът на стихосбир
ката “Сърце в сърцето” Кирил Назъров, известния 
съвременен български поет, между другото пише: 
“Стихотворенията на Милка Христова Станоевич 
се отличават от общия еднообразен поток на съв
ременната поезия. Отличават се по своя оригина- 
лен художествен изказ, по философската вглъбе- 

Авторката храбро, с пълно сърце, воюва срещу ност> п0 неподправената искреност. Нейният стих е 
неволите на живота, но не да ги победи в истинския импулсивен, непредвидим, неравен. Именно с това 
смисъл, а да ги облагороди с нежната си поети- поезията й печели д0верието на читателя притег- 
ческа душа, да научи хората да се радват, да ги ля го с някаква магнетична духовна сила", 
научи на хубави начинания, на нещо човешко.

След като се прояви като добър организатор и домакин на 11-я 
“Погановски пленер”, димитровградският скулптор и управител на 
тукашната Градска галерия Димитър Илиев има възможност и 
самият той да бъде участник в един художествен пленер през това 

. лято.

очите - горят 
сърцето помни 
и бръчки се множат 
по моята кожа..."

1На 24 август художникът замина за Вишеград, където до 
септември за десети юбилеен път ще се проведе художественият 
пленер “Вишеград 2003”. В него участват над 30 художници от Босна 
и Херцеговина, Сърбия и други страни. Б. Д.

М.Т.
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Приключиха 38 - те филмови среши в Ниш
ЧИЧ - са между основните претен
денти за главните призове. Впе
чатляващо изпълниха ролите си 
в другите филми и Драган Нико- 
лич, Драган Биелогрлич, Боро 
Стиепанович, Петър Божович, 
Воя Браьович, Зиях Соколович, 
Таня Бошкович, Мая Саблич, 
Бранка Катич...

Истинския филмов 
Бора Тодорович получи награда 
с името на великана ма нашето 
филмово изкуство Павле Вуи- 
сич, за 2002 година, а същото при
знание беше връчено и на Ружи
ца Сокич за творчески успехи 
през 2003 година. За най-популя
рна филмова двойка бяха про
възгласени Катарина Радивое- 
вич и Воин Четкович - главните 
актьори на популярния филм на 
Здравко Шотра “Зона Замфиро- 
ва”.

За наградите
исполин

Всеки, който е минавал по “горната” улица в Босилеград, със 
“Братство” не можем да публи- сигурност е забелязал препълнената с цветя тераса на старата 
куваме имената на лауреатите, 
понеже те бяха съобщени късно 
снощи, когато вестникът вече се 
печаташе.

За съжаление в този брой на

къща, намираща се до сградата, в която са Трудовата борса и 
Отделът за социално и здраво осигуряване.

Това е балконът на Боянка Дрълевич, по баща Петракиева. 
Той не само украсява ремотнираната наскоро къща, но представя- 

И тазгодишните филмови сре- ва истинска естествена украса за централната улица в Босилеград.
- Любовта към цветята наследих от майка ми Станка, която

В древната нишка крепост “Обичам те най-много на света” 
късно снощи завърши Фести- (Предраг Велинович), “Ягода 
валът на актьорските творчески супермаркета” (Душан Милич) и 
постижения в нашето филмово “Почти съвсем обикновена исто- 
изкуство. През тези дни многоб- рия” (Милош Петричич). 
ройната публика гледа 8 филма 
чиито актьори се състезаваха за от съвременното ежедневие, но и 
традиционните официални наг- с универсални послания. Първа- 
ради. В програмата на фестивала та вечер любителите на филма 
бяха включени филмите “Про- гледаха “Професионалист” и ам- 
фесионалист” (от режисьора Ду- фитеатърът беше изпълнен до 
шан Ковачевич), “Кордон” (Го- последното място, макар че 
ран Маркович), “Лабиринт” (Ми- същата творба преди месец бе- 
рослав Лекич), “Бедните малки ше в репертоара на нишките ки- 
хамстери” (Свободан Шиян), на. Актьорите, участвали в него- 
“Целина” (Любиша Самарджич), Бора Тодорович и Бранислав Ле-

в

щи показаха, че те са истински 
фестивал на актьорите, не само също ги отглеждаше и умело ги декорираше - казва Боянка, която 
защото много от тях дойдоха в 
Ниш и публиката с интерес сле- Белград”, където живее от 1964 година. - При отглеждането на 
деше филмите, аплаудирайки те
хните чудесии изпълнения но и 
поради общата атмосфера и в ам
фитеатъра и в града. Впрочем, летта и лятото, заедно със съпруга си Драган, който по потекло е 
много пъти вече е казвано, че черногорец, прекарват в Босилеград, в бащината й къща. По-
Ниш обича и уважава актьорите, теклото на своята майка не забравят и децата им Таня и Иван,

които винаги им идват на гости през лятото със своите семейства.

Всичките филми са с тематика
е носителка на многобройии награди “За най-хубав балкон в

цветята - както в Белград, така и в Босилеград, голяма помощ ми 
оказва съпругът ми Драган, подчертава тя.

Сега тетка Боцка вече е пеисионерка и всяка година през про-

а те отвръщат със същото па 
Ниш и на нишлиите. М. Т. П.Р.

Конете ■ основно „превозно средство”Нашите села 
Доганица (2)

Твърдението, че Доганица наи
стина е сравнително младо село се 
потвърждава и от факта, че на 
нейната територия почти няма раз-

Инициатива за нов 
граничен преход

Дългогодишната естествена географка връзка на 
доганичани с Крива паланка беше прекъсната след 
срива на бивша СФРЮ. Десетилетия наред доганичани 
са ходили на пазар и на „печалба"в Крива паланка, 
сетне много младежи и в тамошното средно училище. 
Известен брой доганичани са намерили постоянна 
щатна работа там построили са си къща и се заселили. 
След срива на предишна Югославия доганичани се 
изправят пред още една държавна граница - с 
Република Македония, която разделя деца от 
родители... За да отидат в Крива паланка или обратно, 
те трябва да минат през гранично-пропускателния път 
Чукарка, между Прешево и Куманово, и да изминат 
повече от 200 километра. Другият, малко по-кратък 
път, е през Кюстендил и Гюешево, но тук се налага в 
една посока да минават през две държавни граници. А 
Крива паланка е само на двадесетина километра от 
село Доганица!
Поради това доганичани от все сърце поздравиха, а 
някои от тях дори бяха и сред инициаторите на идеята 
на ръководствата на Босилеградска и Кривопаланска 
община на границата недалеч от село Голеш да се 
открие нов граничен преход между държавната 
общност Сърбия и Черна гора и Република Македония. 
Официалните държавни органи и в двете страни по 
принцип са се съгласили с това предложение, но 
времето ще покаже кога то ще бъде реализирано на 
практика.

леград. Най-късия път до Босилеград минавал през се
лата Назърица, Църнощица и Паралово. Понеже няма
ло почти никакви пътища, единствено с коне е можело давалини и останки от стари сгради.

Единственото такова място са Зидините над махала Ри- се пътува до тези по-големи селища и търговски цент- 
дарци, където доганичани се събират по събори и където рове и да се докарват необходимите стоки в Доганица. 
по празници и селски служби колят “курбан”. След Нойския договор доганичани често пъти са ходили

Ако може да се вярва на майката на дядо Новко Злат- на покупки и в Търговище или Враня.
След II световна война се подема голяма акция за изг-ков, от заселването на първия жител досега са изминали 

не повече от 240 години. Дошлите след него седмина нови раждане на регионални, междусслски, селски и махлен
ски пътища. С доброволен труд тогава и жителите па 
Доганица, заедно със съседите си от Назърица и Яре- 
шник, си прокарват път до село Бистър и регионалното 
шосе Босилеград-Карамаиица, по което започват да се 
движат и моторни превозни средства. Към края на 
миналия век общинският булдозер ремонтира този и

заселници станали основатели на доганишките махали, 
което говори, че от самото си начало селото имало раз
бит вид.

Животът на доганичани бил много труден. Високо в
планината, на десетки километри отдалечени от по-го- 
лемите селища, те се занимавали главно с животно
въдство. Имало е семейства със стада от над сто овце, 
кози и друг дребен добитък, както и с десетина говеда. С Доганица може да се стигне елека кола. Благодарение па 

г това в съседното село Назърица беше открит магазин, от
който се снабдяваха и доганичани. Поради миграцията, 

обезлюди селата в Босилеградско, единствената

редица други пътища, така че сега до всяка махала в

продажбата на добитък и на млечни изделия, главно 
сирене и масло, стопаните са си подсигурявали основния 
поминък, купували жито, сол, газ за осветление, олио и 
си издължавали данъците. Естествено всяко домакинст
во е отглеждало поне по един кон, защото дълги години

били основното им “превозно сред- страната, е линията

която
автобусна линия, която могат да ползват Доганичани, за 
да стигна в Босилеград, а оттам и във вътрешността

Босилеград-Карамаиица. Но за да
на

именно конете са 
ство” до по-големите търговски центрове, 

Кюстендил, Крива паланка и Бо- шкаквито са
силеград.

На десетки километра около Доганица 
дълго време не е имало училища, пито заная
тчийски работилници, така че освен живот
новъдство, доганичани се препитавали 
“печалбарство” - главно строителство

физическа работа. Голям брой жители са 
печалба из България, където се 

жи липи, и на Рила планина

& хванат рейса и сега те са принудени да вървят пеша почти 
20 километра до спирката в село Бистър. С джипка сега 
може да се пътува до Босилеград и през Назърица и 
Църнощица до Две реки, по пътя Босилеград-Враия.

През септември 1944 година в село Назърица е сфор
миран Народоосвободителен отбор - община, 
включени и съседните села Доганица и Ярешиик. Сега 
там се намира Местната канцелария за тези три села, в 
които се извършват най-важните административни ра
боти. Между другото, тук се води и гражданския реги-

шшшши с ТШи те-
жка
ходили на 
строели първите 
като дървосекачи. По онова време това е ^ 
била най-тежката физическа работа, понеже 
пито е имало съвременни машини,

в която са

$

'шшмШШЖ
пито

стър за жителите на тези три села.
Преди почти три десетилетия и селата от този район 

бяха електрифицирани, така че сега не са малко жи
лищата, в които има съвременни домакински уреди. 
Почти всяка къща в Доганица има собствен водопровод с 
кристално чиста планинска питейна вода.

- Следен -

пътища.
Продоволствията за дългата, полугодишна 

зима в планината доганичани са купували 
предимно в Кюстендил (България) или Крива 
паланка (Македония), а след присъединява
нето на Босилеградското краище към тогава
шното Кралство на сърби, хървати и словен
ци - в новия административен център Боси-

шЩШ
Богослав Янев
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През фотообектива
Дребосъци от билковата спицерия 
на фелдшер Леко_______________

опасни, както дизентерията, от която 
страда дебелото черво. И двата вида 
разстройства карат ускорено “на 
повънка”. Дрисъкът не се лекува с 
гасспе на жеравици под носа, обаче при 
хронична диария или дизентерия 
паиситипа се дават вългища. По-точно 
прах от карбонизирани кости, който с 
медицински стерилен, а притежава 
големи абсорбционни свойства - попива 
отровите от развалена храна и 
микробите.

Бай Ставро, за - условно да ги на
речем обикновени дрисъци - какъвто е, 

- Е, Ставро, Ставро, кой ли от нас не изглежда и при твоето унуче, препо- 
имал дриск като малък? Ме сс треиоже- ръчвам ти следния най-леко приготвим, 
тс! Но, най-напред да ти кажа за Африка, но ефикасен чай:
Добра заплата дават, обаче аз няма да 
ида. Цял живот съм чешал яйца на крале, лист от ягода;

'Фото Буба“

- Здравсти, бате Леко! Чете ли онядъи 
у БЛИЦ - оди неделю 17 август - дека сс 
траже трудоваци да иду у Африку и там 
друго нищо да не работе освен да тимаре 
носорози, жирафе, слонове, антилопе... 
Плачаю по 1000 долара на месец. Голема 
пара, па реко ако си и ти на моят акъл 
зайедно да се приявнмо?

И друго сакам да те питам. Завчера, на 
Преображепье ми дойде унуче па гоейе. 
Домиле ни та испекомо яре, бабата усука 
две обгье та направи тиквеник - голема 
гозба испаде. На детето се ублажп 
ярешкото па йеде, йеде и прейеде. После 
отиде на ширинуту да се поиграе с децата 
от маалуту. Не мину сат-два чуйемо де- 
чурлията окаю на съв глас: “Уа, усра! Уа, 
усра!”. Тети га дотърча унучето уцивка- 
вело от виканье. панталоньете му одзад 
мокре... “Леле, мамо, леле, бабо, немой 
да ме бийете, заболе ме мешина, я стиска, 
стиска ама...

Некико га измимо и преоблекомо, а 
оно юутредън на закуску пай се натепа 
ярешко, пай се удриска, пай га децата по- 
дираше.

• Казуй, Леко, кво да правимо да му ми
не и децата да га не кърщеваю повече. 
Бойимо се “Усра!” че му остане прекор 
за цел живот! Комшикьете кажу да му 
гасимо жар поди носат, щело да му

пройдс...
Благосиля те Ставра Пачавейин от 

Гу сиидол.

- Две супени лъжици ситно нарязан

- Две лъжици лист от коприва;
- Две лъжици лист от малина.
Тази билкова смес се слага в еидн

Колкото се касае за, както казваш, литър гореща кипяща вода, захлупва сс 
“посирката”. Човеците по много причи- и се оставя два часа да кисне по-далеч от 
ни може да хване дрисък или “пролив”, печката. След това се прецежда и се из- 
Официалната медицина нарича заболя- пива няколко пъти на ден - подсладена с

царе, комунисти, социалисти, досовци... 
липсват само носорози и жирафи. Стига 
ми е почасваие па чужди яйца.

ването диария или водиисти изпражне- малко мед - в продължение поне на че- 
ния. Едните са опасни, дори кървави, дру
гите са по-невини, безопасни смушения 
на храносмилането. Лятно време са чести бинира със следното питие, подготвено 
заболяванията от развалена храна, вкис- 0т: 
нало кисело мляко, загнили плодове, за

тири дни.
Този спецификум може да се ком-

Пътропопински
моркови- Пет супени лъжици зрели плодове

мърсен сладолед, неизчистен от защитни от трънки; 
хемикалии зеленчук и пр. и от трудно 
смилаеми ястия (ярешко, мляко от ко
зи...). Освен бактериални, върлуват и 
вирусни инфекции.

Летните разстройства (дрисъци) са ха- пъти на ден с добавка от мед. 
рактерни за възпаленията и за дисфун- 
кциите на тънкото черво и не са тъй

Жедюшани са сред най-известните гради
нари в Димитровградска община и произ
веждат най-сладките домати.
От Пъртопопинци идва и водата, която 
пият димитровградчани. Но ако съдим по 
този морков, изваден от една градина в 
това село, май хората от него ще станат 
известни и с .морковите, които отглеждат. 
Морковът не само че е с внушителни раз
мери, но ил1а и доста необикновена форма. 
Дали това е от водата, или от нещо друго...

- Една супена лъжица зрели дренки; 
Сместа също се слага в литър вряла

вода и остава да кисне два часа извън
печката. Прецежда се и се пие няколко

Наздраве!
Фелдшер Лека 

Протоколист: С. Крумин
Питания йриема.ие и сьвсша даваме и 

заключително йо електронната йоща.
А.Т.

КрЪ&Г0$Л0Е)!/11М/65
Съставил: Драган Петров

постоянно си служат с интриги. 42. Град в Северна 
Германия.
Отвесно: 1. Малка рекичка; бара. 2. Коралов остров. 
3. Английски социалист —утопист. 4. Емил Ни- 

„ я й л . колов. 5. Повреда. 6. Името на български писател
Водоравно: 1. Американска актриса и топмодел („Гераците"). 7. Страна в Азия. 8. Причинител на 
САндерсън;. 7. Името на футболния вратар Крал. 11. инфекциозна болест. 9. Иван Янков. 10. Синя 
Словенски писател (Отон). 12. Руско женско име. пришка. 13. Път за пешеходци от двете страни с 
1^. В скандинавската митология — бог на гръмо- дървета или лехи с цветя. 14. 6 и 14 буква от 

1 е ^?ВеК1?ТсЛеЖАа1Ц ма^ини- азбуката. 16. Името на словенския президент. 17.
1а И й бУ105*1 от азбуката. 19. Тих, Кула на джамия, на която има викало. 19. Грабител 

22‘ ИолИп1<а На ^СТа у ЧОВое? в Район на в°енни действия. 21. Името на актьора Ареха в кръста. 24. Река във франция. 25. Гибсон. 22. Голяма дарба, способност. 23. Град в
гоЛР^Шфпянт,?1,78Игт (КерН)' ®естипален Колумбия. 25. Мъжко име. 26. Краймортки 
^омешеи?еР ,пТя яп8'м °литура'к29 РОСТраННО «алък грВД- 27. Египегс.от бог наомещение, зала, 30. Мярка за обем на течни и слънцето. 29. При които няма други; самотни 30
^Р"ТзЗРГ™ ° ^НГЛИЯ’ 32. Република Сръбска Която не е облечена. 31. Орган на обонянието'. 34 

РУМЪНИЯ- 34- Вид женска дреха Остров в Адриатическото море. 36. Политура. 38. 
(мн.ч.). 35. Възклицание в корида. 37. Всяко нео- Рангел Иванов. 39. 15 и 9 буква от азбуката 40 
рганично тяло, което влиза в състава на земната Името на актьора Пачино. ^
кора (мн.ч.). 39. Жилещо насекомо. 41. Хора, г

А шмшшемрство
I

КИМ (СогуорЬуНиБ аготайсив) I-
Според археологическите данни останки от кимови плодове са 

намерени край огнищата на наколни жилища още 3000 г. пр. н.е. в 
Германия, както и в гробниците на египатските фараони.

Кимът е двегодишно до многогодишно високо до 1 м тревисто 
растение от сем. Целинови (Сенникоцветни). Диворастящо се среща 

Европа, Азия и Северна Африка. У нас се среща из ливадите на 
Централна и Западна Стара планина, Рила, Родопите и др. 
Култивира се главно в Европа (Русия, България, Холандия). 
Използват се плодовете, които са дълги 4-5 мм и широки'1,5 мм. Те 
съдържат до 7% етерично масло, до 22% тлъсто масло, флавоноиди 
(кверцетин, кемферол), кумарини, дъбилни вещества и др. Главните 
съставки на етеричното масло са кетонът карвон (60%) и 
моницикличният терпен лимонен. Етеричното масло, получено чрез 
дестилация с водна пара от плодовете, представлява сивокафява 
течност със специфичен ирис и слабо парлив вкус. Плодовете на 
кима се заменят с тези на благия бъз. Разпознават се по формата, 
вкуса и аромата, които са доста различни.

Плодовете и етеричното масло на кима стимулират секрецията в 
стомашно-чревния такт и млечните жлези.

Плодовете на кима се употребяват в готварството като подправка 
при трудно смилаеми, мазни ястия - от свинско месо, гъски, патици, 
зеле (прясно и кисело), сосове, супи, задушени картофи. Кимът е 
ароматна добавка и към хлебни изделия, различни сиренета, извара 
и други млечни продукти (1/2 -1 чаена лъжичка ким на блюдо от 4 
порции). Особено широко се употребяват плодовете на кима в 
колбасарската промишленост и за някои консерви от месо, тъй като 
действат и противомикробно. От тях се получават и ароматни 
напитки, които действат лечебно главно при стомашни заболявания 
(ликьор Алаш, ракия аквавит, питие Кминовка). Младите зелени 
кимови листчета служат за украса и съставна част на салати и супи. 

лодовете и етеричното масло се прилагат и в народната медицина, а 
о-рядко в официалната против образуване на газове, за успокояване 

коликите в стомаха и в червата, за подпомагане на храносмилането, като 
дезинфекционно средство при бъбречни и жлъчни заболявания, както и 
за отделяне на по-голямо количество урина и жлъчка. Те се употебяват 
при заболявания на черния дроб и за стимулиране на млечната секреция 
при кърмачки. Маслото се прилага още за подобряване на вкуса на 
лекарства и като лечебно средство против астма. Маслото се приема 
вътрешно по 2-3 капки върху захар 3 пъти на ден преди хранене. Приготвя 
се и извлек от2 чаени лъжички ситно стрити плодове, които се поставяте 
чаша с вода за 2-4 ч, разбърква се и се пие наведнъж сутрин и вечер. При 
стомашни болки във връзка с неправилно храносмилане се препоръчва 
сдъвкването на 5-6 плода 3 пъти на ден преди хранене.
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Футбол
Първи кръг на НФЗ Шахматй_а Спортт утехи на димотров- 

|Щр градските мтовшщн в Равда
5). ШЯУМЯТМГТМ меж^^а|юд)ж1ямладожкилаг^е^^авдТн^Черноморе,зТпетдесетот
Георгиев 5. (Ценков 5), Станков 5.5 Дж. ШШт УШ К0ит0 почивката беше °Р™изираиа от КИЦ “Цариброд”, и то без-

Играч на мача - Селимович от “Лужница” (8 5) плати0'
новичот* Ал?кЛгшДм ПеТр?ВИ;‘ от Ниш като главен РеФеР (Ивица Стоя- Новица Божилов, треньор 
29 та г( доиде)решиокРъжното Дерби в Димитровград В на шк “Младост” - Боснлег-
което ппвеУпе пп 663 П°В0Д 0тстраии капитаШ| на домакините Стоянов рад- какт0 и младите членове 
от Б?бчшнт,аЯ?, Рн промяна8 игРаТа- От това се възползваха гостите ; "а клУба Мнтко Александров и от Ьабушннца и убедително победиха домакините от “Балкански” 5 Драган Божилов, миналата се-

че » иналата год1ша същият съдия прекъсна мача между дм11щ| Участваха в престижния
поечп гъве."гх1РаД ’ ТаКа 46 е крайно време да се обърне внимание кон т№ннр “Езер0 2003” в Белград, поема съдеиството на мачовете, чнито организатор бе Шахма-

. тиният съюз

1
• V

! Спортния дух и там ме напусна малките летовници. В органи- 
зираните спортни игри димитровградчани винаги бяха сред най-доб- 

: рите.
В състезанията по футбол на малки врати те заеха първо място 

| сред пет отбора (София, БНТ, Благоевград, Босилеград и Димит- 
\ ровград). При тегленето на въже те заеха първо място, в маратона по 

плуване на 800 м Саша Костов и Нина Нотева заеха две втори места. В 
' колоездене, първа помощ и познаване на правилата на движението и 

рисунки на асфалт на тема “Безопасност в движението” димитров
градчани спечелиха второто място. С голям успех те се представиха и 

< на бала с маски.
На състезанието, което се е 

провело по Швейцарска систе-
(играни са 9 кръга), Новица Колоездачна обиКОЛКа „БаЛКаН Тур”

Божилов е спечелил 3 и поло- ---------------—------------------------------- —------------------ *7 г
вина, а Митко и Драган - по 3 
точки. Сред общо 146-те участ
ници, освен шахматисти от 

. СЧГ на турнира е имало и със
тезатели от Унгария, Македо
ния и Република Сърбска.

„рил рр гтптруч ^ . - - Със спечелените на турни- Със създаването на Еврорегиона Ниш-София-Скопие се откриват
ни п.1зчтна пч ^ ° футбол на малки врати и останалите спорт- ра в Белград точки аз и Митко възможности да се постави началото и на колоездачната обиколка “Бал-
успех Но ^ Успеят> като че ли за тях това щеше да представлява имаме възможност още от кан тур”. Видни личности от Ниш, Куманово, Скопие, Сапарева баня - 
У „ следващото ни участие на един София подпомагат организацията на това начинание, което се провежда

I урнирът по футбол на малки врати, 40-то издание, тази година бе такъв ЕЛО-турнир за между- от 28 до 31 август,
организиран от нови хора. които въпреки че са опитни спортни деятели, народен рейтинг да се класира- Последният пети етап от тази обиколка, който е с дължина 163 км, се
се занимават с това за пръв път. Това беше голямо предизвикателство за ме за международната Рейтинг провежда на 31 август и започва от София, минава през Сливница, Драго-
тях, но те успяха да се справят с всички проблеми и да запазят най- листа на шахматистите - каза май, Димитровград, Пирот и завършва в Нишка баня.
голямата спортна проява в града. Новица Божилов и подчерта, За осъществяването на начинанието е сформиран деветчленен съвет,

<_)сновната пречка още в самото начало на турнира беше спорът дали че в Пчннски окръг в момента начело с д-р Йордан Пачков, а негови почетни членове са градоначал-
да се приеме системата 4+1, по която се играе в цял свят, или 5+1, както се съществуват само двама шах- ниците на Ниш, Куманово, София, Сапарева баня и Нишка баня.
играе само в Димитровград. Това без малко не доведе до провал на тур
нира, тъй като членовете на комисията твърдо отстояваха становището 
да се играе по системата 4+1. Два дни преди началото на турнира ко
мисията си подаде оставката и новоизбраната реши да се играе по старата 
система 5+1. Така 40 юбилеен турнир се игра по старата система.

Но въпреки всичко, турнирът успя. Единадесетте вечери определени 
за футбол, и двете за концерт и атлетика, събраха в СЦ “Парк” над 30 000 
зрители. Съдийството на турнира в лицето на трима съюзни рефери от 
Пирот и двама от Димитровград с малки изключения също бе успешно. |
Всички мачове бяха изиграни без сериозни проблеми, а и наградите бяха 
солидни.

С една дума, стана ясно, че Димитровград и занапред ще има силен и 
известен турнир по футбол на малки врати.

на столичния

Турнирът по футбол успя град. д.с.

За пръв път тази година ма
^Цари^р^цск'(ГспортноПлято,^^1^аП^^^^^К^"1”аахС^а°Д ВД”^ Да3аа')|,1I1" 

Новите ръководители на Спортния съюз, г 
Ружица Алексова, известната димитровградска олимпийка по спортна 
стрелба, решиха да обогатят с нови идеи спортния живот в града. Но още 
на старта те срещнаха съпротивата на хората от довчерашното ръко
водство на Спортния съюз 1

Последният етап през 

Димитровград
начело със секретаря

I
и на техните съмишленици, които на всека

матисти, конто са включени в 
тази листа.

Разноските за участието на 
нашите шахматисти на прести
жния турнир в Белград е поела 

П. Р.

Шахмат

Покана за първа дивизияос.
Шахматният отбор “Цариброд” от Димитровград тези дни получи 

писмо от Шахматния съюз на Сърбия и Черна гора, с което се иска 
съгласието на отбора на ШО “Цариброд” (женски състав), който е член 
на Втора сръбска дивизия, от този сезон да играе в Първа дивизия.

Първенството започва днес, 29 август, в Будва, но все още не се знае 
дали отговорът ще бъде положителен. Ако покана бъде приета, това ще 
бъде първият шахматен отбор от Димитровград, който ще се състезава в 
Първа дивизия.

Юниор 
карпинг" на 
Смиловското 
езеро

”
д. с. д. с.

Завърши вторият летен турнир по малък 
футбол за сениори____________________ Тъжен помен

На 30 август 2003 година се навършват ТРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ, 
откакто вече не е с нас 
инж. АСЕН ПЕТРАКИЕВ 
06.01.1934 - 30.08.2000. г.

Роден в Долна Лисина, живял в Нови Сад
Изминаха три дълги и тъжни години, но вечно 

ще те носим и пазим в сърцата.
Почивай в мир!

Твоите най-мили: съйруга Вукосава, синове 
Славко и Горан, дъщеря Снежана и 
семейството й, внучка Йована, снаха Сладжана 
и сестра Трендафила и семейството й

В рамките на популяризация
та на спортния риболов на ша
рани и опазване на водите и риб
ния фонд в тях па 30 и 31 август 
(събота и неделя) на езерото Са-

Победител е отборът на „Дута”
Миналата седмица в Спортния център “Пескара” в Босилеград прик

лючи вторият турнир по малък футбол за сениори - последното спортно ват в Смиловци ще бъде орга- 
състезание за това лято. • низирано двудневно обучение и

Първенец на турнира стана “Дуга”, която във финала се наложи с 3:0 риболов за млади спортни рибо- 
срещу отбора на “градска Ико”. В изключително интересния финален ловци от 13 до 17 години, 
двубой опитните футболисти на “Дуга”, повечето от които са членове на В събота ще бъдат изнесени 
ФК “Младост”, с добра тактическа игра успяха да се възползват от про- лекции, придружени от прожек-
пуските на противника и умело реализираха шансовете си. Двукратен ции на видеоматериали, а след
голмайстор във финала бе Любомир Динов, докато автор па един гол това ще се отиде на езерото, за
беше Дарко Димитров. Младият състав на “Градска Ико” може само да да се определят позициите за ри-
съжалява, за този резултат, понеже по време на целия мач имаше те- болов. Гьй като става дума за
риториален превес в играта и няколко пъти неговите играчи уцелиха млади спортни риболовци (мом-
гредите на вратата, а също така не успяха и да се възползват от редица чета и момичета), задължи гелпо
изгодни голови положения. В борбата за третото място “Карго транс" и е "1^—'а р^~ ;
победи с 5'0 срещу “Чавдар 1 ”, Три попадения в мача отбеляза Васил Спонсорът, койю с и съоргапи
Захариев, а средХмайс^рите се”разписаха Сиаско Пенев и Иван Ва- *втор ™
“ За*'най-добър футболист на турнира бе избраи Дарко Димитров от обезпс^ Р^-—-
“Дуга”, който в момента е войник, а по време на турнира си бе дошъл в ™ (за ги ижоитои бсзп
отпуск- Най-добър голмайстор на състезанието стана Стефан Стойков от лиша ™

™ Спонсор^™ турнира, ОС в Босилеград, осигури купи и грамоти за посят ™пли дрехи чувал за
трите първокласирапи отбора, а на всички футболисти от класиралите се спане а който има. и.шлап шг
отбори от бяха връчени медали. С кули и грамоти бяха наградени и Р'^0“^,,Хля е зш ХвТ, о
обявените за най-добри футболист и голмайстор на състезанието. нощта, а в неделя запланувано

Освен “Дуга”, “Градска Ико”, “Карго транс и Чавдар 1 .в'турнира
участваха и отборите ”Бест”, “Отписани , Чавдар 2 , Кей и Блат.За
пръв в Босилеград на този турнир отборите играха с по 5 футболисти на 
терена, за разлика от предишните състезания, когато са играли по 6 
футболисти.

Тъжен помен
На трети септември се навършват 40 скръбни 

дни от смъртта па иепрежалимия ни съпруг, брат, 
свекър, тъст и дядо
Д-р Предраг Йонен 
от Алсксинац

На тази дата ще посетим вечния му дом в алек- 
сипашкпте гробища, за да почетем паметта му.

Панихидата ще започне в 11 часа. Каним 
приятели и роднини да ни придружат.
Ойечалени: съйруга Радослава, сестра Мирослава, син Александър, 
дъщеря Биляна, зет Милан и внуци Никола, Катарина, Ана и 
Димитрий

:

почистване па брега на езерото. 
Броят е ограничен до 12-15 
участници.

Д. С. На 30 август 2003 год. се навършват ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ от 
смъртта на нашия скъп и непрежалим съпруг, 
баща, свекър и дядо 
МЛАДЕН ДИМИТРОВ 
пенсионер от Лукавица

Каним роднини, съседи и приятели да при
състват на панихидата, която ще бъде отслужена 
на 30 август 2003 г. (събота) от 10,30 часа на 
лукавишките гробища.

С много обич и тъга сцеждаме глава пред све
тлата ти памет.
Вечно скърбящи: съйруга Йелица, син Тапа, 
снаха Весна и син Сърджан

П. Р.

Приятелски футболни срещи
И Кя ТТКЯ НГКИ,? . И заха Живкович в 19 и Митов в 27 минута, докато за
лж ? гостуващия отбор се разписаха Раичевич в 15, Ценич в
„Желюша загубиха * „а св0« теРен вто,^™.

В последните приятелски срещи преди старта па зиоиния “Радпички' от Пирот и загуби с 2:5 (0:')- г°‘ 
пъввеиствотов НФЗотбопите и на “Жел оша" и “Бал- ловете за “Балкански” отбелязала Иванов в 55, а за 
кански Ч|регьрпт^поражения. На свой терен “Жел- “Радпички" - Чирич в 36 Петкович в 53, Н. Чирич в 
юша" се срещна с “Йединство” от Бела паланка и за- 73 и 82 и Лазаревич в 80 минута. Д. <-■
губи с 2:3 (2:1). Головете за желюшкия отбор отбеля-

т.
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Онядан уиукат се беше уз- 
мунал, рийе по шивоньерат,
премета кошулье, извърля ,
вапеле и джемпере и пуа _Ти бре дедо дибидуз си 
кико парна локомотива. излапел... л

-Ма кво тражиш, сине?-питуйем га я. -Може и да сам излапел, ама Л
-Тпажим си баньскьете гаче! Мапи ме... кига идеомо у Драгоман да па- т
-Па по-кпогко, сипе, по-кротко, реката нсма да заруйемо, и пирочанье се на- I 

побегне товаре, изтегну шию кико жел- ^
КоГрска'' кьа през угар, а после у ау-

Ква река кви бумбаци и вирове? Ти, дедо, у койе съсеол и шикьер кикомагарице.... Па сазатова ге 
време живейеш. Тая “Нишава за кою говориш, от- питам киква йе българската вода.
данна гьу нсма Са има йедиа мърсиа бара, може да гьу -Море .дедо, мани тея комшийскье, ама по- 
пре^пкаш куде си очеш... магай оти закъспевуйем, че се ядосую'«*"*”*•

-Г1а тъгай защо су ти банскьете? Нс знайемо и преко границуту ко ч® мииемо,
-Че идем па базси, дедо, на базен! може да се удзърну митничарйете що смо голи
_у_у чак у Зпонску баньу ли? Я колко знам ора- сам0 на По гаче, демек нещо камувлирамо... 

теше се йедно време дека че прайе базен у “Паркат -Е-е, у йедне гаче кво може да се намери и 
ама кико почеше онуя алу, големе паре отидоше, а ни с-ькрийе освен...
алата йе готова, ни базен не се напрайи... с

Прав си дедо, тая ала йе изела двайесе базена, ама Ма Пущи гьи, на ньи све йе сумньиво...ь, тия 
има ли кой да се запита... Еве чекаю ме другарс с кола, гачЛяци и мене дибидуз побъркаше... 
варкам се, а пустите гачляци гьи нсма, па нсма... -Я вич на просторат! - реко я - Майкьати юче-

-Значи , пак у Звоиску башо че идете? ра кока пра нещо...
-Ма йок, у Драгоман че идемо! Унукат изтърча и одма се върну.
-Натърговиюли?Пащочесутъгайбанскьегаче? -Там су биле, ещо се одма не сети!
-Ква те търговия спопадла? Че идемо на базенат у у[ одвуча къмто Строшену чешму...

Драгоман! Кажу тия що су били дека базенат йе за дйде я сам поизлапел та се не сечам, ама защо
приказ и чудо: тека йе напрайено и уредено, бог да те коджабашийете с године не се сечаю дека на 
види... Ма куде су ми гачляците!? децата требе базен, та съга мораю да иду преко

-А ква йе водата?
-Вода ко истинска вода, ква може да буде?
-Па жежка ли йе, студена ли йе, мека ли йе, твърда 

ли йе?

Банянье (ш

Е, мой побратиме! Ти се редовно йавляш преко “Братство”, 
мълчим кжо поганац у трице, па ме стра да ме не нзеду свинье, и 
той със помийе од поену маиджу, у кою има тазе попошке. Кво се 
чудиш? Не знаш какво йе той попошка? Леле, тутумейо йедан! 
Попошка ти йе исто що и шушпа илити пипер. Разбра ли? Ако

а я

границуту.
Манча

неси, да ти обясним.
Попошке има разне. На пример, црцорке. Оне су ситне, али су 

люте, како овия бизмисмени, що се преко ноч обогатите със 
краджу. Не плачуйу ни порез ни прирез, постадоше милийонери, 
па съг купуйу какво им кюне. Ете, у моюТрбушницу йедън узимач 
купил йедну вирму, съсве човеци.

На женете рекъл да иосе кусе сукнье, да оставляю “утисак на 
негови пословни приятели”.

Чул за той министар Божа Дерикожа, пратил комесийу да 
пепита случай, а у Трбушницу му пуравелници рекли: “Нейе он 
найш, он йе Пирочанац”. А у Пирот тия що тайи порез веч купил 
ледину на койу стойи Скупщина опщине Пирот. Нече они да 
поткопую темель на койи стою.

Е, па, побратиме, я мислим да нейе крив койи йе изел вола него 
тия койи му га йе дал. И тека пойел вук магаре, а комесия печенье.

А има и друге попошке. На пример, бабуре. Оне личу на буре и 
на дебели политичари. А има код нас и йедън шкембав учител, па 
га окаю: Пуньена Попошка. Нему тия прекор горчив, али му благо 
йедене, па не знае колко му йе леб доста.

У Трбушницу има йедън директор кога зову Попошка. Он личи 
на пацова, иарочито по мустачи. А почим йе пупав, могло би да га 
зову и Пупунйк. От училище има КПД. Младиня га зове и Декан, 
йербо йе отворил и йендо факултетско оделение, да си купи кво му 
фали.

Вицове
ги: .за сйгцуен&и ТвГ

През тази седмица представителите на 
зодия Овен ще имат възможност да ста
билизират емоционалния си живот. На
последък любовната ви връзка не вър
веше вследствие на страха ви от 
калено обвързване. Вероятно вече 
установили, че е за предпочитане да 
сте заедно с любимия човек.

ставителите на зодия Везни нав- 
в динамичен период, който ще за

сегне всяка област от живота им. В на
чалото на седмицата личността ви 
бъде поставена под въпрос. Ще се 
ложи да отстоявате пози!

и и интимни партньори.

Преде
лизат- какво ще стане, ако валяк 

мине през студентско обще
житие в 2 ч. сутринта?

- Порносписание!***
Нощ предизпит. В дома на 

професора звъни телефонът. 
Професорът вдига и със 
сънен и раздразнен глас каз-

ще
на-пре-

сте циите си пред
делов

ШЖСкорпион
Професията е основната част от .....
вота на представителите на зодия Те
лец през последния месец. Работата и 
ангажираността е това, което умеете 
най-дооре, но е крайно време да си взе
мете почивка. През тази седмица ще 
имате възможност да отделите повече 

зме на любимия човек. Не подмина
хте романтиката.

Лета 
те на 
все пове
ви отмине неприятност, 
възможността ви да се спра 
тата си. За съжаление то 
интересува чак толкова.

ята,обхванала представители- 
пион, се задълбочава 
тази се

рГИ: 
3 30дия Скор 

зче. През дмица няма да 
свързана с не- 

вите с рабо- 
ви и

ва:
-Да!
- Спиш ли, гадино?

ва не

- ?! ■ -11пК IНа работу Попошка дооди със пиштоль. Със нжега си чува 
стра. Стра йе наватал у КПД. Стра га од све, а найвише га стра да 
га не питаю када йе и койу кнжигу прочитал. Стра га и да му некой 
не приде страга! Затой би могъл да се зове и страшко. Или,
Страшна Попошка.

Тия Попошка оче да буде пръви граджанин мале Трбушнице. пред студенти по икономика. 
Вала, ако че! И ония пред нжега несу били больи. Воле Накрая той пита:
Трбушничани попошке, па той ти йе. Йес да им люти и кад и

- А ние тука учим. *** Представителите на зоди 
знаци бяха щастливците, радващи се на 
завоевания сред другия пол и на пре
красни любовни отношения. Творците 
изживяваха силно вдъхновен период, а 

' радваха на възможност- 
|уснат и повеселят. През та- 
вече ще трябва да отделите 

>а работата си.

я Бли-
Динамиката и бурното всекидневие, на 
което се радваха преставителите на зо
дия Стрелец, през тази седмица пос
тепенно ще отстъпи на по-спокоен и ле- 
жерен период. Енергията ви ще поспад- 
не и контактите ще намалеят. Събота е 

любовта.

Проспериращ бизнесмен е 
поканен да изнесе лекция

останалите се 
та да се отп - 
зи седмица 
повече ене чудесен ден заргия з

- Имате ли въпроси?
- След кратко мълчание сеглътаю и кад и истискую позади, али за ъи нейе акълан човек, 

него койи йе лют. Попошка! Црцорка! Црцоран!
Айд у здравйе!

|«1«]

чува женски глас: 
- Женен ли сте?

Фокусът на вниманието на представи
телите на зодия Козирог от доста време 
беше съсредоточено върху професията 
За съжаление въпреки усилията ви не 

ьрвяха добре. През тази 
иятностите в работата ще на 

можете да обърнете вни 
и на любимите си

Преде
започ

я Рак
към новата 

аха наскоро, 
е положи- 

вате на 
- олям и 

се възползате идва 
о на мечтите ви.

ставителите на зоди 
да се адаптират 

ановка, в която попадн 
почвате дори да намират 

телното в ситуацията и да се радЕ 
възможностите. Шансът е много г 
необходимостта да 
от осъществяванет

ват
ост
ЗагМана Лужнички

щата не въ 
мица непр 
малеят и ще 
мание на приятелите 
хора.

сед 
з на

Нашенски ИСТОРИЙКИ ..Предприемач”
1 . За да стимулира децата си да берат вишни,

бащата обещал да им плати по 30 динара за 
един килограм. Но понеже имали много 
вишни а работата вървяла бавно майката 
предложила да наемат берачи, които вземат 
по 5 динара за килограм.

-Татко утре аз няма да бера вишни - казал 
десетгодишният хлапак.

-Защо? - зачудил се бащата.
-Ще наема двама берачи , ще им дам по 5 

динара за килограм, а на мен ми стигат по 25 - 
отвърнал малкият “предприемач”.

■И?1^:1

Недоразумение Предстоящата седмица ще 
нуваща за представителите на зо 
Лъв. През първите дни все 
те духовни терзания и 
нално нестабилн

За представителите на зодия Водолей е 
подходящ момент да помислят по-се
риозно за работата и успеха си. Изве
стно време отделяхте внимание само на 
удоволствия и задълбочено теоретично 
разглеждане на нещата, с които 
нимавате. Сега обаче трябва да подхо
дите практично.

е много въл- 
здия 

още ще има- 
сте емоцио- 

жела-
Млад нашенец купил на сметка стара 

масичка и се похвалил на баща си. Но вместо 
да каже, че трябва малко да се ремонтира и да 
бъде като нова, той казал:

- Тате купил съм стару масу, само да 
заменимо дъскуту и ногете па да буде ко 
нова!

Баща му го напсувал и отвърнал:
- Па ти кво си купил ако требе да туримо 

нове ноге и дъску.

и, зат 
ате по никакъв лов

не е
телно да пътув
Особено родените през втората декад 
на знака (1-10 август).

се за-°Аа

Предстоящата седмица ще е много ва
жна за представителите на зодия Риби. 
Сега ще им 
ните

Представителите на зодия Дева през 
тази седмица ще влагат в контакти и 
общуане много повече енергия от оби
кновено. През първите няколко дни ще 
усещате все още тенденциите от пре
дишния период за провали във финан
совите дела и в професионалния живот.

°Ааате възможност да проме- 
та, които ви тежаха и ко 

аха връзките ви. Освен фина- 
работата, всичко останало беше 
н план, но това не ви удовлет-

ще
неи ито>ща

яваусл
НСИ

ожн 
те и 

на зад* 
воряваше.

М.Т.
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