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ЙРЙДнес Сурдулица 
чества 59-та 
годишнина от 
освобождението си |

IНагради за 

радетелите
*0Т* дСурдулишка община днес че

ства 59-та годишнина от освобо
ждението си. По този повод днес 
ще бъде проведена тържестве
на сесия на Общинската скуп
щина, на която председателят й 
Слободан Попович ще изнесе
доклад за развойния път на този район от 5 септември 1944 година досега. В това отношение се очаква 
той да акцентира върху развитието на общината от миналогодишния до сегашния празник.

Воислав Костич, секретар на ОС, оповести, че на тържествената сесия ще бъдат връчени награди и 
признания на фирми, ведомства и отделни лица, които са постигнали значителни резултати и са й 
допринесли за развитието на различни области.

Приватизацията в Сър бия I

Бабушнишка община посрещна Деня на освобождението по-скромно

За комунални обекти 300 милиона
За купуването на 64,5 на сто от обществения капитал на 

Нишката тютюнева фабрика „Филип Морис" се съгласи да 
плати 518 милиона евро * По случай Деня на общината - 6 септември - днес ще се проведе сесия на ОС в Бабушница. 

гг „ - Специални гости няма да бъдат канени, награди няма да се дават, гуляи няма да има *
директорът на Републиканската агенция за приватизация д-р Коментирайки извършеното през изминалите 365 дни, председателят на ИО на ОС в 

Мирко Цветкович и Жан - Клод Кунц, председател на “Филип Морис Бабушница Зоран Спасим между другото каза: „Не съм напълно доволен, защото от ден на 
Интернационал” за Средна Европа, подписаха във вторник договор Ден обстановката става все пО-сложна, фондовете са празни... 
за покупко-продажба на 64,5 на сто от обществения капитал на Тют
юневата фабрика в Ниш. Американската компания “Филип Морис”, веде редовна, работна и същев- 
най-големият производител на цигари в света, пое задължението да ременно тържествена сесия на 
плати 518 милиона евро, което представлява най-успешната при- Общинска скупщина, на която

между другото ще бъде отбеля
зан и Денят на освобождението 
на общината - 6 септември. Да
тата ще бъде ознамеунувана по-

В Бабушница днес ще се про-

ватизация на една тютюнева фабрика в Източна Европа
(На 5 стр.)

АНА пред 

война 

срещу 

Македония

скромно, отколкото през изми
налите години заради трудната
икономическа ситуация, както в 
Бабушница, така и в страната -
каза председателят на Изпълни- Сградата на местното самоуправление в Бабушница 
телния съвет на ОС Зоран Спа-
сич. Председателят на ОС Петър от общината и от другите места 
Йончич ще изнесе доклад за сто
реното в комуналната и в другите 
области на обществения и иконо
мически живот през изминалите 
365 дни. Традиционни общински 
признания - Шесгосептсмврийс- 
кие награди - този път няма да 
има. По случай Деня на общи
ната ще има само коктейл за | 
отборниците. Специални гости

(На 3 стр.)
няма да се капят.

Босилеград пред Осми септемвриВ понеделник Албанската на
ционална армия (АНА) даде 
24-часов улриматум на македон
ските официални власти, в който 
настоява за пълно изтегляне на

Боците ще празнуват, 

отборниците ще кумуватвоенните и полицейски сили от 
районите в страната, изцяло на
селени с албанци.

Събитията, които протекоха в 
рамките на няколко часа, са иде- $ решение На ПраВИТеЛСТВОТО На Р СърбИЯ За 
нтични на тези отпреди повече от ТерИТОриаЛНИЯ ПЛаН
две години, когато започна про- ----*------- 11---------- — ~
летната офанзива на албански

!
Вече трета поредна година Осми септември не се чества 
като Ден на общината.

- И тази година няма да честваме Осми септември като Деи на 
общината - казва Владимир Захариев, председател на ОС, и из
тъкна, че “тази дата трябва да се счита като Ден на освобо- . 
ждението от фашизма”. “Раздвижена е инициатива и се очаква 

първото си следващо заседание Общинската скупщина да 
определи друга дата, която ще се чества като Деи на общината”, 
оповести той.

Ознаменуваният десетилетия наред празник и тази година 
тържествено ще чевства Общинската организация на Съюза на 
бойците. По този повод 00 на СУБНОР ще организира тър
жествено заседание, иа което ще бъдат поканени и предста
вители на общинската власт и на други обществени и поли
тически структури в общината, каза пред “Братство” Асен Ла
заров, председател на Съюза на бойците от Босилеградско. Той 
подчерта, че на събранието ще бъде изнесен доклад за народо- 
освободителната борба и за освобождението на Босилеградска 
община от фашизма през 1944 година.

Магистралата - по 

северното трасе
насепаратисти срещу македонс

кото правителство. Това бе на
чалото на няколкомесечна война 
в Македония,довела състоянието 
в държавата до преход от етни
ческо съжителство към и редей- 
тистки действия. Дали случаите 
от 1 и 2 септември т.г. ще успеят 
да повторят развоя на събитията 
отпреди две години, зависи изця
ло от поведението на междунаро
дните мирсопазващи сили, нами
ращи се в региона и поведението 
на македонското правителство.

:■

Дилемата откъде ще мине трасето на бъдещата автомагистрала 
Ниш - София през Димитровградска община най-после е разрешена 
по възможно най-добрия за Димитровград начин.

На заседанието иа Общинската скупщина, което се проведе на 26 
август т.г., председателят на скупщината д-р Боян Давитков осве
доми отборниците, че Правителството на Р Сърбия, е уважило мне
нието на димитровградчани. П.Р.

(На 4 стр.)



Съседите - Балканите - Светът
2 5 септември 2003

Скопие разположи войски и полиция 
край село Ваксиице до Кумапопо в опит 

залови един от лидерите па АНА ко
мандир Авдил Якупи-Чакала. АНА 
обяви спешна мобилизация па своите 
бойци, които трябва да заемат позиции 
но линията Кумаиово-Ваксипце-Таиуше- 
ицп.

I
да

пък Първо заседание на 
НС след
парламентарната 
ваканция_________I 11 Говорителят на македонското прави

телство Сашо Чолаковски заяви, че ка
бинетът няма да преговаря е прес
тъпници. а смесените полицейски сили са 
па терена, за да елиминират престъпните 
терористични групировки.

Реформа в 

сърната вла
!'!Е«маюЯ■шттаяакжъияш

Македония няма да изпълни ултима
тума на терористите от т.иар. Албанска 
национална армия да се изтегли от на
селените с албанци райони.

Председателят на македонския парламент
Предстоят изказвания на лидерите на 

всички парламентарни групи, които ще 
на основните по-

гурна, заяви в Охрид председателят 
македонския парламент Никола Лопов- 
ски.

на 13 началото на първото заседание след 
парламентарната ваканция депутатите в 
българския парламент почетоха с минута 
мълчание паметта на академик Николай 
Тодоров, председател на 7-то Велико на
родно събрание. Новата парламентарна 
сесия започна с дебати по промените в 
Конституцията, свързани с реформата в 
съдебната власт.

Предложението за това бе внесено в 
края на юли, преди началото на парла- 
менратпата ваканция и бе подписано от 
ЮЗ-ма народни представители от всички 
парламентарни групи. В пленарната 
на първото заседание регистрираха при
съствието си 210 депутати, както и минис
трите на външните работи и на финансите 
Соломон Паси и Милен Велчев.

очертаят приоритетите 
литически сили през следващите няколко 

Процедурата за промени в Конс- 
измененията да бъдат1 № - Ситуацията се разви в посока, която 

никой от пас не желаеше, по няма да поз
волим несигурността да сскалира, каза 
Поповскн, като добави, че “екстрсмис- 
тки подразделения, особено тези на 
г.нар.АНА. действат не само па терито
рията на Македония, но и в Сърбия, Ко
сово. Черна гора, дори и в Гърция.

Председателят па парламента потвър
дил, че няма да бъде свикано извънредно

месеца.
титуцията изисква 
подкрепени най-малко от 180 депутати на 
три отделни четения. Гласуванията трябва 
да бъдат в три различни дни. След първото 
четене щс има и едноседмичен срок за 
писмени предложения по разпоредбите, 
които се изменят. Между второто и тре
тото четене няма да се правят нови пред
ложения. Гласуването на третото четене 
на промените в Конституцията ще бъдат 
поименно, като всеки депутат устно ще 
изявява волята си.

- Обстановката в страната е йод конт- заседание па законодателната институ
ция в Македония. “АНА е в терористи- 

списъци на Европа, ЮНМИК и

зала
рола на държавните органи, и което е 
най-важно, не трябва да се търси из- чните 
лишно ескалиране па напрежението. Но. САЩ, заради което ние не изключваме ! 
от друга страна, не трябва да се мисли, че възможността да бъде употребена сила ) 
стабилността в региона с прекадено си- срещу тях”, каза още Никола Поповскн. I

България е отново 
домакин на 
многонационално 
учение____________

Според испанския външен 
министър________________

Евгений Примаков: ний Примаков Косово е далеч от стабил
ността. защото има сили, които се опит
ват да откъснат областта от Сърбия. Той : 
каза това в интервю за предаването па 
Българското национално радио (БНР) 
“Преди всички”. Примаков припомни, че 
неотдавна бяха убити сръбски деца в Ко
сово и добави, че АОК, която сега според 
някои е разпусната, продължава да има 
свои клетки па действие.

- Положението в Косово не отговаря 
па потребността да има стабилност в ре
гиона, - заяви бившият руски премиер.

Примаков смята, че ако в България 
има по-голяма стабилност, то това ще 
окаже косвено влияние п върху стабили
зацията на Балканите като цяло.

България в ЕС 
2007-а - приоритет Ген. Колев 

откри
„Кооператив 

Кий” 2003

Министърът на външните работи на Испа
ния Ана Паласно заяви по време на официал
ната си визита в България, че присъединява
нето на България към Европейския съюз през 
2007-а година е приоритет в испанската вън
шна политика, пише испанският вестник “Ла 
Вапдуардиа”. Тя е потвърдила, че Испания 
специално подкрепя тази балканска страна по 
пътя й към Европа и изтъкнала, че подкрепата 
й е продиктувана от стратегическа гледна то
чка. Европа е разположена на много равно
весни оси, една от които е равновесната ос 
Север-Юг и в това пето поред разширяване, 
първите десет страни, конто влязоха, са повече 
от северната част на континента, затова южни
те страни, и особено Испания, са заинтересо
вани от присъединяването на България към 
ЕС, подчерта министър Паласио.

Началникът на Генералния 
щаб на Българската армия ген
ерал Никола Колев откри във 
вторник вечерта в Пловдив мно
гонационалното учение “Коопе
ратив Кий” 2003, съобщи БНР. 
За втори път България е дома
кин на многонационално учение 
на НАТО по програмата Пар
тньорство за мир (ПзМ) “Коопе
ратив Кий” 2003.

* Има сили, които се опитват да 
откъснат Косово от Сърбия

Според бившия руски премиер Евге-

Електроенергийните системи в Югоизточна Европа

Пситуацията е критичн
Поради големите горещини и незапо

мнената суша се създаде критична ситуа
ция в електроенергийните системи ма 
цяла Европа, пише вестник “Даиас”,Този 
проблем е особено остър в страните от 
Югоизточна Европа, чиито електроенер
гийни системи са свързали в единна си
стема за пренос па електроенергия в рам
ките на “Втората синхронна зона на евро
пейската иитерконекция”, в която е 
включена и сръбската “Електродистри- 
буция”. От тази компания казват, че по
ради лошата хидрологична ситуация е на
маляло количеството вода за водоелек- 
трическите централи. Също> така поради 
недостатъчното количество вода за 
охлаждане топлоелектричеежите центра
ли са принудени да намалят производст
вото на електроенергия. Същото е поло
жението и с атомните централи в съсед
ните страни. Поради ниския водостой на 
река Дунав румънската атомна централа 
“Черна вода” трябваше да спре работа. 
Малко по-добро е положението в Бъл
гария, където електоенергията се произ
вежда главно в ТЕЦ-ове и в АЕЦ “Козло
дуй”, в която от началото н.а годината по

Станимир Илчев за събитията в 
Македония:________________

$Д' | :;ЙГШ

България не трябва да бърза
^ Ш 1 \

Според председателя на парламентарната група 
НДСВ Станимир Илчев България не трябва да 

бърза с прогнози за развоя на събитията в Ма- Командирът на учението от 
кедония. българска страна е генерал Мла-

Проблемът там трябва да се решава на поли- ден Казаков, а от страна на 
тическо ниво, с участието на всички балкански ст- НАТО - ген. Едуард Елис. В него 
рани, а не да се създава такъв за сметка на инте- участват около 1500 военнослу- 
ресите на някои от тях, смята Илчев. жещи със 70 летателни апарата

- България си остава ориентирана към една ст- от осем страни-членки на НАТО
ратегическа цел - съхраняването колкото се може (Гърция, Канада, Полша, Тур- 
по-трайно и по-безконфликтно на Македония като ция, САЩ, Унгария, Франция и 
държавен субект-единна, неделима, интегрирана и Холандия), шест странн-парт- 
продължаваме да се придържаме към тази много ньори, получили покана за член- 
ясна и категорична позиция, която беше развивана ство в Алианса (България, Лат- 
и от предишното правителство. вия, Литва, Румъния, Словакия и

- Следим обстановката в Македония, беше лако- Словения) и седем страии-парт- 
ничният коментар на българския външен мини- ньори по ПзМ (Азербейджан, Ре- 
стър Соломон Паси, който участва в заседанието публика Македония, Молдова.

Русия, Хърватска, Швеция и 
Швейцария.

на
§§ш

т
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искане на Европейския съюз бяха спрени 
два блока от'по 440 мегавата. Поради 
проблеми в енергийните системи се стиг
на до ограничения в Италия, Албания и 
Черна гора, а в останалите страни, цената 
на тока беше значително увеличена. на парламентарната група на НДСВ.
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За комунални обекти 300 милиона Заседание на ИО на ОС в Босилеград

По лу висшистите 

ще бъдат на стаж
(От 1 стр.)

улици, зала за възстановяване, низицана 
Въпреки че в разговор за на- Интернет кафе”, множество но- кръгла 

шия вестник председателят на ви улични лампи в няколко села и маса 
общинското правителство в Ба- в няколко квартала в града ре- тема “Ня 
бушница Зоран Спасич заяви, че монтирана е черквата в града, к ъ 
не е напълно доволен от сторе- Уредено е гробището, пазарен 
ното в Бабушница през измина- обект и

•на

!$& шД е 
върви

уреден пазар, камион за Б а б
лата една година, не може да не смет> канализационна система в шница?”. 
се отбележи, че както в града, та- няколко села и в няколко улици в - Не съм 
ка и в няколко села е направено гРаДа> осем солидарни жилища... напълно

Членовете на Изпълнителния 
отбор на ОС в Босилеград приеха 
на 1 септември предложението 
на председателя на ОС Владимир 
Захариев и поставиха началото 
на инициатива за намирането на 
възможности за 24-те полувиши- 
сти,регистрирани в босилеградс- 
ката трудова борса, да проведат 
необходимия за тях стаж в мест
ните колективи. Според закона, 
стажантският срок за лица с по- 
лувисше образование трябва да 
бъде 9 месеца. През това време 
Републиканският завод за заето
стта подсигурява по 5400 динара 
на месец, а общината ще търси 
начини да им изплати допълни
телни средства. По подобен на
чин вече работят стажанти с вие
ше образование.

На заседанието бяха разисква
ни и приети измененията и до
пълненията към Правилника за 
професиите и за коефициентите 
за изчисляване и изплащане на 
личните доходи на назначените 
от ИО лица, който е съгласуван с 
решението на републиканското 
правителство в тази област. Чле
новете на отбора подкрепиха ста
новището, че е необходимо “про
чистване” на настоящата систе
матизация на работните места в 
общинското управление, както и 
обявяването на конкурси за инс
пектор по транспорта, за общест
вен правозащитник и за бюдже
тен инспектор, които не са пред
видени в сегашната систематиза
ция.

тени от общинските бюджетни 
резерви.

Изпълнителният отбор реши 
да отпусне 15 750 динара на Ната
ша Константинова за отпечатва
нето на третата й поредна стихос
бирка “Устанак”. На Богослав 
Янев - учител в пенсия от Кума- 
ново, по произход от Гложе, ще 
бъдат подсигурени 14 250 динара, 
което е половината от необходи
мата сума за издаването на кни
гата му “Учителски спомени”. Тя 
ще бъде издадена от Народната 
библиотека “Христо Ботев” в 
Босилеград.

На заседанието бе решено да 
бъдат подсигурени 25 000 динара 
за Центъра за култура за запла
щането на част от транспортните

ИО взе решение за купуване на 
три мобилни телефона, които

г
а твърде скоро ще доволен от 
получи
белно-разпредели 
телна телевизион-

ко Зоран Спасичи ка- това,
ето напра
вихме през изминалия едногоди- 

на система, 10-ина шеи период, тъй като обстанов- 
нови контейнери ката стана все по-трудна във
за смет, съоръже- финансово отношение - 
ния за

изтъкна
мобилната Зоран Спасич. - Все пак 

телефонна мрежа 
063, осем жилища той

ние
останахме с впечатлението, че

каза това в желанието си да 
за бежанци от би- бъде скромен. Ако в общината, 
вшите югорепуб- която

в
през тази и през 

последните няколко години е 
ви солидарни жи- направено толкова много в ко- 
лища...

лики, още осем но-

муналиата и в другите области на 
По случай Деня живота и труда не са доволни, 

на Бабушнишка какво да кажат живеещите в дру- 
община през тази ги места, в които през същия пе- 
седмица се прове- риод е сторено многократно по- 
доха няколко ма- ще се ползват от председателя 

на на ОС, от председателя на 
ИО на ОС, както и от секретаря 
на Скупщината.

малко. А такива места несъмне- 
нифестации. След но са и съседните на Бабушница

През периода между двата празника 
на общината в града и селата са 
асфалтирани няколко десетина 
километра улици и пътища

разходи на членовете на танцо
вия състав, участвал във фести
вала в Китен. ИО ще отпусне и 10 
000 дианра на ловното дружество 
“Сокол” за ознаменуването на 
50-та годишнина от сформиране
то му.

Поради недостиг на средства в 
бюджета членовете на ИО не 
приеха за да бъдат отпуснати па
ри на местната общност Бистър 
за реконструкция на черквата 
“Св. Филип”, както и искането на 
отец Йоан за възобновяване на 
някогашния манастир “Св. св. 
Петър и Павел” на Църноок.

До един месец ще бъде изгра
дена специална помпа, с която ще 
се подобри водоснабдяването в 
квартала Добри дол. Средствата 
за тази цел ще бъдат осигурени 
от общинския фонд за полвзане 
на водите, който в момента раз
полага с около 800 000 динара.

П. Р.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В БАБУШНИЦА

много в комуналната и в другите 
области. През 2002 година мест
ното самоуправление, граждани
те на общината, донорските ор
ганизации и предимно организа
цията ЦХФ, Републиканската ди
рекция за пътищата, “Сърбияшу- 
ме” и други общински и републи
кански институции са отделили 
внушителните 300 милиона дина
ра за комуналната инфраструк- 6 години пауза, в понеделник от- общини - Димитровградска, Пи- 
тура в Бабушнишка община. ново бе организирана изложбата ротска...
Според Спасич, и през 2003 го- На породисти крави, овце и свине, Честитейки на съгражданите 
дина ще бъдат отделни прибли- които отглеждат стопаните в об- си Деня на Бабушнишка община, 
зително толкова средства, което щината, във вторник започна по- 
означава, че за Бабушнишка об-

честити на гражданите в общината
6 септември - Деня 

на освобождението
с пожелание за много радост и успехи

ЯББ

Членовете на местното прави
телство приеха искането на мест
ната Служба за кадастрите за 
подсигуряване на част от средст
вата за изготвяне на геодезична 
основа, която ще се ползва при 
легализирането на обеките в об
щината. Разноските за двамата 
геодезисти от Белград, които ще 
извършват в продължение на 
един месец необходимите измер
вания и анализи, ще бъдат пла-

кметът Петър Йончич сподели, 
ставянето на нови осветителни че всички граждани забелязват 

щина това е период на ускорено тела в училищните дворове в Ба- какво е постигнато през периода
бушница, както и в двора на от 6 септември м.г. досега и 

Благодарение на усилията на основното училище “Братство” в подчерта, че всичко това е нап- 
местното самоуправление между сел0 Звонци, в сряда бяха пред- равеио, за да се подобри качест- 
двата празника Бабушница полу- ставени творби на бабушнишки- вото на техния живот, 
чи много асфалтирани пътища и те художници, а вчера бе орга-

комунално развитие.

Б.Д.

От съда в Хага пит. До 2005 година се очаква да приключи 
борбата на Милошевич срещу трибунала в 
Хага, а над 1000 души смятат да свидетел
стват в негова полза.

Враня Трибуналът 
отхвърли 
молбата на 
Милошевич

Драган
Божович Ширак и Клинтън 

свидетели?е новият Бившият югославски президент Сл. Ми-
Слободан Милошевич помоли съдиите лошевич призова за свои свидетели пред 

на ООН, които водят делото срещу него за Международния трибунал Жак Ширак и 
военни престъпления, да бъде пуснат на Бил Клинтън. Срещу Милошевич са пов- 
свобода за срок от 2 години, в които той да дигнати повече от 60 обвинения в геноцид, 
подготви защитата си. Ричард Мей каза, че воении престъпления и престъпления сре- 
не може и дума да става за толкова голям щу човечеството, 
срок.

началник
Полковник Драган 
Божович е новият 
началник на Секретариата 
на вътрешни работи във 
Враня. Досега той 
изпълняваше длъжността 
комендант на Щаба на МВР 
за Косово и Метохия в 

1Куршумлия. Полковник 
Любомир Алексич, който 
до 1 септември беше 
началник на вранския СВР 
за седемте обштини в 
този окръг, е назначен от 
министъра на вътрешните 
работи Душаи Михаилович 
на ло-висш пост в Белград.

5 септември - 

Деня на 

общината
на всички свои граждани, като им 
пожелава спокоен живот и 
трудови успехи ...

БезСтратегия на 
защитата

доказателства!?
Карла дел Поите потвърди, че Трибу- 

достатъчноБившият югославски президент Слобо- чалът в Хага не разполага с
доказателства за извършени от албански
те бунтовници в Косово престъпления. То
ва се казва в писмо на дел Поите до сръб
ския министър на правосъдието Владан 
Батич.

дан Милошевич ще оповести стратегията 
на защитата си срещу обвиненията ма три
бунала в Хага.

Както е известно, Милошевич сам се за
щитава в съда и смята да призове свиде
тели, които да подложи на кръстосан раз-
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Проведоха се тренировки по неиасилствена комуникация-----------
— Тренировката ми хареса, макар

че на моменти ми беше трудно, 
понеже ни “бомбардираха” с факти, 
за които не предполагахме, че 
съществуват, а всъщност те са на
шата реалност.

НАТАША ИЛИЧ, Дружество за 
защита на животните от Ниш:

Пред хотела ме “очакваха” оне
зи, които ме предизвикаха да рабо
тя но въпроса. Това бяха изгладне
ли кучета, макар че тяхната воля не

на нсПодготовки за учредяване
Кандидати за отговорни постове

Членовете на Националния съвет на българското малцинство от Ди
митровград проведоха на 3 т.м. работна среща, на която обсъдиха проект а 
за Статут на НС, както и евентуалните кандидатури за най-отговорните 
постове в НС.

Във връзка със Статута забележки почти нямаше. За председател м 
НС е предложен д-р Ангел Йосифов, носител на листата “Възраждане . 
За подпредседател е предложен Владимир Захариев, носител па листата 
“Днмитровград-Босилеград”, като трябва да се посочи още един под
председател, но от листата “Възраждане”. За секретар е предложен Ни- 
колаПча Маиов от Димитровград.

Такова предложение е дадено въз основа на факта, че малцинството е 
разделено предимно в две общини, комуникацията между които е срав
нително трудна. С тези предложения един или двама членове от участ
ниците в работната среща ще посетят Босилеград, за да съгласуват ста
новищата с колегите си от тази община. А. Г.

на добри вперения
В рамките па проекта “Обучс- I- 

ние по мир в Югоизточна Сърбия 
2003” бяха проведени две трени
ровки по ненасилствени комуника
ции, които организира пеправител- 
ствепата организация "Креативен ; 
център Цариброд” с финансовата ; 
подкрепа на немската фондация ур 
ГТЗ. В десетдневната тренировка и 
във Върнячка баня участваха пред
ставители на неправителствени ор
ганизации от Димитровград, Буяно- 
вац, Ниш, Лесковац, Пирот, Бор, ,
Зайчар, Алексинац, Княжевац и I 
Власотинци. Членове па треньоре- ъ 
кия тим бяха Розета Алексова от |
Димитровград, Сафет Билажи от н 
Македония, Боса Янюшевич от 8 
Белград и Саня Димитриевич от 1 
Нови Сад.

Попитахме треньорите и някои В 
от участниците за впечатленията §
им от семинара: , _

РОЗЕТА АЛЕКСОВА, предсе- ра3ликите обогатяват и дават във- °еше такава. Това за тях беше из
дател па “Креативен център Цари- МОжност нещата да се наблюдават казание, но никои не беше форму-

от различни гледни точки. Успехът ™рал вината им. Аз поех своята от- 
на тренировката са всичките нови говорност, като им давах храна. За 

ствената комуникация и за креатив- “прозорчета”, които се открехнаха мене е твърде важно хората наи- 
ната трансформация на конфлик- пред участниците. стина да постъпват човешки с други
тите в Югоизточна Сърбия досега Попитахме Саня как да преодо- х0Ра и с животните, които искат от 
не 'са достатъчно обработвани, леем агресията си. нас само малко любов и внимание, а
Ежедневието съдържа в себе си и . Агресивните си мисли можем 
лична отговорност за сегашното ни да преодолеем само ако най-напред

осъзнаем, че те са наша съставна

Магистралата - по 

северното трасе
Е *

■■Мяв5
};

ч
■ ■Да припомним, че градоустройс

твеният план на града, който из
работи Институтът по градоуст
ройство от Ниш, също предвижда
ше такова решение, но после се 
появи п вариант, според който 
пътят трябваше да мине през мес
тността М

(От I стр.)
В резултат на това, в Служебен 

вестник, брой 83 от 23 август тчг., е 
обявено решение за уточняване на 
Териториалния план за ннфрастру- 
ктурння коридор от Ниш до грани
цата е България. На заседание от28 
мартт.г. отборинцнте приеха реше
ние, с което изразиха мнението си 
във връзка с предложените два ва
рианта за трасето на магистралата. 
Тогава те избраха така наречения 
“Северен вариант”, който е един
ствено приемлив за града. Както из
тъкна Давитков. това предложение 
са приели и комисията, и Правител
ството на Сърбия, така че трасето 
на автомагистралата Е-$0 заобика
ля Димитровград и крайградските 
селища от север “през стабилно, 
неплодородно и незастроено земли
ще. което с нищо не нарушава съ
ществуващото функциониране на 
града н неговото бъдещо разви
тие”. Малко преди граничния пре
ход магистралата ще се влее в съ
ществуващото вече трасе. Западно 
от Димитровград ще има пътен 
възел, чрез който градът ще се 
свързва връзка с автопътя, а такъв 
възел ще има и край граничния 
пункт “Градина”.”

Г|5"

тЪ:
/ м1мъртвица, с виадукт над 

“Чуй петъл” и през гро-квартала 
бшцето да се свърже с изградената 
част при село Градине. С този вари
ант магистралата не само че ще е в

Щ
сянка през зимата, по и засяга 
много къщи, дори и гробището. Да 
не говорим,че"белите дробове”на 
града - Мъртвицата - ще бъдат уни
щожени, а.,отровните газовете от 
минаващите моторни превозни сре
дства ще се слягат направо в града.

Според приетото решение маги
стралата ще мине извън градската 
зона над болницата и крайните ква
ртали на север от града, ще обхване 
полите на Козарица и през местно
стта “Къндииа бара”, пресичайки 
реката и жп линията, ще излезе в 
изградената част в района на село 
Градине. Също така значение има и 
фактът, че цялото трасе е слън
чево, което през зимата ще улесни 
движението на МПС.

брод’:
- Смятам, че темите за ненасил-

това е основното нещо в комуни
кацията.

САФЕТ БИЛАЖИ, треньор от 
Македония:

Аз съм много доволен преди 
- Основната цел на тренировката справим с тях. Смятам, че неудово- всичко от сплотеността на групата.

к ’ Хареса ми и самият процес, и

положение.
САНЯ ДИМИТРИЕВИЧ, тре

ньор от Нови Сад:
част, ако ги видим, познаем и прие
мем. Едва след това можем да се

е да стимулираме участниците да летворяването на основните жизне- 
преразгледат собствените си стано- потребности предизвиква агре- динамиката, с която обработвахме 
вища. Уверена съм, че целта е сия. Ако зная коя от потребностите темите. Трябва да изтъкна и това

ми е застрашена и какво мога АЗ участниците имаха твърде сери
озно отношение към темите. Вееш

постигната и съм много доволна от 
това. Чухме най-различни мнения и 
препоръки и аз смятам, че тъкмо

да предприема, струва ми се, че вече 
това е пътят за постигане на кон
структивна трансформация на агре- Дел за неагресивност във всекид 
сивността. невння живот. По-добре е ако при

Най-важното е да работя върху емем активизирането като начин на 
себе си, за да мога по-лесно да се

от нас можеше да послужи като моА.Т.

<;>Бисерите на ” Братство” (бр. 215, 11 ноември 1965) живот и ако предотвратим стълк 
новенията. Много е важно тези тесправя и с агресията на други.

ЛИЛЯНА МОМЧИЛОВА, сек- ми, особено алтернативата на агре 
ретар на ОО ДС в Димитровград:

Тренировката имаше за цел ние Да се разглеждат и в образовател 
ния процес. Надявам се че рефор 
мите в образованието, които запо

Тук край нас дреха. Тя свикна с добрия 
народ, който съчувствува- 
ше на мъките й.

Мина лятото и топлите 
есенни дни. Времето засту
дя. Циганката и децата ка- 
то че не усещаха студа. По- 
лутолите деца подават 
ръце към огъня и с нетър
пение очакват кога ще се 
сварят картофите в мъни
чкото тенджерче.

После ще прилегнат под 
открито небе.

Ревка ще остане да поддържа огъня и с 
изкъсаното одеяло ще завива телата на децата.

Октомврийските нощи станаха същински зим
ни. Наистина, сняг нямаше, обаче всяка сутрин 
природата се будеше покрита със слана. Ревка 
като че ли ме се тревожеше. Беше решила да 
остане. Продължаваше да кръстосва селата. Де
цата се свиваха голи, премръзнали, гладни...

Една сутрин из клисурата на долнолисинската 
река пак ги срещнах. Но тази среща беше болна. 
В прегръдките си циганката стискаше най-мал
кото дете. То беше мрътво. Циганката плачеше с 
цял глас. Плачеха подир нея и останалите деца. 
Сълзи, едри като росни капки, се сливаха по спе
чените бузи на нещастната майка. Тя 
мрътвото си дете без да знае къде. Майчиното 
сърце се късаше от болка.

Сега не я срещам. Може би е намерила подслон 
някъде, където хората ще умеят да я упътят как 
да търси своите права на съществуване за себе си 
и за децата.

сивното поведение, систематичноЧергарката шфт самите да преизпнтаме становища
та си за агресията, за предраз
съдъците, за стълкновенията и за чват сега, ще донесат друга култура 
начините, по които те могат да се на мисленето, а това е култура и на 
решат. Разбрах, че различията не са диалога, и на взаимността, а не на 
пречка, а стимул за решаването на агресивността, на изключителност- 
проблемите. Ще се старая да при- та и на насилието. Най - важното е 
лагам за себе си наученото, като 
пренасям своите знания и на други.

ОЛИВЕРА ПАИЧ, неправи- си- 
телствена организация “Аврора” от 
Бор:

Вене Велинов, |
Тя дойда в Босилеградско I 

през пролетта. С нея бяха че- 
тирите й невръстни деца. ^
През рамо мъкнеше две тор- рЩШРТ* 
би пълни с вретена, изпо- |ЦЦ&рЧ 
късано одеяло и в едната 
ръка мъничка тенджерка.

Срещнах я по селата как 
застанала пред някой дом кани с вретена. Жените 
- нейните главни мющерии - ровеха в торбите и 
търсеха най-добрите вретена: после й плащаха в 
натура. Я вълна, я парче хляб...

Тя взимаше с благодарност, с мъка нарамваше 
торбите и продължаваше.

Понякога с нея бяха и децата й. Те носеха ко
шници за продан. Малката колона кръстосваше 
селата, изминаваше десетки километри без умо
ра. Най-малкото дете едвам се виждаше под го
лямата кошница. И то крачеше бързо, макар и 
босо. Циганката най-често отиваше сама. Децата 
оставяше край някой върблак да подготвят 
пръчки за кошници. Когато се връщаше между 
малчуганите те ставаха по-радостни, бяха щаст
ливи, че се е завърнала майка им, макар че не 
винаги им донасяше достатъчно храна. Голи и 
гладни, те скачаха около нея като пилета. Пар
чета дрехи висяха по техните голи телца. Обаче 
те бяха свикнали със суровия закон на същест
вуването.

Ревка виждаше, че тук има поминък и не си 
отиваше. В някои села хората я напомниха и от 
съжаление й даваха хляб и по някоя извехтяла

да се променяме и сами да създа
ваме промените в обкръжениетота & \

ШШшЗт Разговора води Г. Игич

Трибуна на ЦЕСИД в Босилеград
Инициатива за сформиране 
на Г ражда нс к и съвет;

■ По инициатива на сръбската неправителствена организация ЦЕСИД 
! миналата седмица в Босилеград бе организирана трибуна, коята излезе с 
2 идеята за формиране на Граждански съвет. Неговата роля трябва да е в 
; рамките на работата на местното самоуправление и във връзка с ре- 
; шаването на битовите проблеми на гражданите на всяка една община, в
■ която идеята за програмата успее да просъществува. На трибуната при- 
; състваха представители на общинското ръководство, както и предста- 
; вители на неправителствените организации КИЦ, Матицата на бълга-
1 Рите в Сърбия, на медиите и граждани. По време ца провеждането й 
; говори координаторът на ЦЕСИД за Пчински окръг Владимир Йова-

нович.
2 Сдружението ще има съвещателен характер й ще се занимава пре- 
; димно с представянето на различни инициативи пред органите на мест- 
! ното самоуправление, както и с проекти за развитието на общината като 
; цяло, с които ще се кандидатства пред различни международни неправи* 
| телствени организации. Според програмата на ЦЕСИД новата формация
■ трябва да се финансира от общинския бюджет.
2 В края на месеца или в началото на октомври ще бъде организирана 
; още една среща, на която ще се реши дали ще бъде сформиран Гра- 
I жданският съвет, както и възможността той да бъде финансиран от об- 

щината. София Николова

носеше

• Подбор: В. Д.
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Увеличено е производството бабушнишката Фабрика „Лисна”в

сътрудничеството йкяж 

със сдовенпкге е състава на политическо-стопанс
ката делегация на СЧГ, 
неотдавна разговаря в Любляна с 
колегите си от Словения казва, 
че този въпрос ще бъде решаван 
допълнително от страна на съо
тветни комисии и органи на СЧГ 
и Словения. След като бъде разя
снен този въпрос, ще последва и 
приватизация на фирмата.

Йончич

която

От 387 милиона евро, колкото 
ще останат от продажбата в 
бюджета на Сърбия, 38,7 
милиона ще бъдат дадени на 
Републиканския пенсионнен 
фонд, а 19,35 милиона евро- на 
Фонда за реституция с цел след 
приемането на закон за 
връщане на национализираното 
имущество да се компенсират 
собствениците. Град Ниш също 
така ще получи от 
приватизацията на фабриката 
19,35 милиона евро, колкото 
възлиза годишният му бюджет. 
„Филип Морис" пое 
задължението да увеличи 
двойно изкупуването на тютюн, 
а Сърбия що стане център за 
дистрибуция на цигари в тази 
част на Европа.

(От 1 стр.)
След подписването на догово

ра всички останаха доволни.
“Това е още едно доказател

ство, че САЩ като наш стар 
съюзник и партньор се връща в 
Сърбия. И то не само с възста
новени добри политически, но и с 
икономически връзки. С възв
ръщането статута на Сърбия ка
то най- облагодетелстваната на
ция в търговията със САЩ ще се 
нормализират и нашите търгов
ски отношения, което ще даде 
шанс на сръбските фирми да пла
сират своите стоки на америка
нския пазар”, каза премиерът на 
Сърбия Зоран Живкович. Той 
същевременно подчерта, че 
сръбското правителството ще 
продължи да провежда рефор
мите, като изрази надеждата си, 
че и други световноизвестни фи-

4мнтеизифицираио
едноименната Лиома^н р0^ СевниЧа притежава капитал в

. “.г,;гл"“'т- • *"— каза и това, че по вре- 
и на ме на разговорите му с преста-

ски колективи в тази община 4Ю ГОина^4’ “ СТ°ЙН0СТ 34 ВИ™еИ "а “ЛиСЦа” °Т Се8ница е 
През първите шест месеца на на " Р _ договорено дългогодишното и
стоящата гопина гЪнпк.ат-,. „ Д° РазпаДДнето на СФРЮ ба- успешно сътрудничество между
неслГв Словения мелли Е И> бушяишкият «ех беше а състава Двете фирми да се интензифици- 
Гност 424 280 евпп П Т°' “ фирмата “Лисца” 0Т «овен- Ра- °™ова па този договор 
впеме “Лисия е ,1'.™° същото ския гРаД Севница. Днес словен- бабушнишките производители 
на стойност^? тщ изделия ците твърдят, че част от капита- на качествено женско бельо през

- евро в Италия, ла в бабушнишкото предприятие последните

стопан-

ияколко седмици са 
увеличили производството си - от 
1 400 000 на 1 700 000 бройки.

Средната заплата на работни
ците в “Лисца” възлиза на около 
10 хиляди динара и се изплаща

ИМТ „Болевац11 се готви да се приватизира
рми ще участват в приватизира-

Л 1 нето на нашите предприятия.
- С подписания договор за 

партньорство между Нишката 
тютюнева

Р 31Р ШфТнц | ПТГШ!НЩВЙ1! Б.д.редовно.
и “Фи-промиш леност 

лип Морис” и формално се пот-шмш
Пчеларите от Босилеградско няма кому да 
продадат меда си

върди, че е направена най-успе
шната трансакция в Югоизточна 
Европа- подчерта сръбският ми-
нистър за икономика и привати
зация Александър Влахович. - С 
това ще се създадат и възможно
сти за сигурно развитие на този 
отрасъл, уточни той.

Жан- Клод Кунц каза, че от 
2001 година Сърбия е била за 
тяхната компания “централната 
точка за по-нататъшното разши
ряване на дейността и в Централ
на Европа” и че основната при-

Искат да пробият 

на чуждите пазариттщ

Посредством частното предпрн- пчеларите в общината постоянно се 
: “Прогрес” пчеларското дру- увеличава. В дружеството сега чле-
жество “Радилица” в Босилеград е нуват 93 души. Ако бъде осигурен 
установило контакти с представи- пласмент на меда, много повече 

тието за производство на селскостопански машини ИМТ “Болевац” телство на една фирма от Дания в хора ще започнат да се занимават с 
от едноименния град струва 500 милиона динара. До няколко сед- Белград за организирано изкупване тази доходна дейност, 
мици ще бъде проведен аукцион за продажба на 70 % от стойността на меД и ДРУГИ пчелни продукти, 
на капитала. ИМТ “Болевац” има цех в Бабушница, който ще се ^ече са изпратени 10 килограма 
приватизира заедно с останалите цехове на тази фабрика. нГобщштта”“оита щГбъдТпод"

Бабушнишкият клон на ИМТ е започнал да работи преди 12 го
дини. Цехът произвежда различни допълнителни машини за прика
чване към трактори и мотокултиватори, както и различни косачки, лиза да потвърдят, че медът от Бо- 
В момента в малкия бабушнишки завод има 40-ина работници, а 
продукцията му се пласира както в странта, така и в чужбина. Като
цяло фирмата е имала шанс да сътрудничи с икономически силни р0В( председател на дружеството, 
делово партньори от чужбина - КУН от Франция и “Агрия” от Гер- Доколкото анализите са положите

лни, ние ще изнесем тазгодишното

* Фирмата ИМТ „Болевац", която има малък цех в Бабушница 
ще се приватизира ятие

Агенцията за приватизацията на Сърбия оповести, че прдприя-
чина за тяхното закупуване на 
ДИН е “доверието в икономиче
ските реформи в Сърбия".

ложени на анализ.
- Очакваме резултатите от ана-

силеградско е изключително каче
ствен и без каквито и да е вредни 
вещества - казва Славчо Владими-

мания.
От директора на цеха Предраг Спасич, както и от работниците количество на чуждестранния па- 

разбрахме, че мощностите са натоварени стопроцентово. '"пчеларите в общината сега имат
около 20 тона мед. Владимиров 
поясни, че ако преговорите за пла
смента завършат положително, ме
дът от нашата екологично Чиста 
среда ще бъде изкупува 
иото предприятие “Прогрес”, което I, ~
ще върши и опаковането му в под- . ние сме единственият производител на съоръжения в об- 
ходящ амбалаж. пастта на каучуковата промишленост в тази част на Сърбия.

Цената на един килограм мед в на гражданите на Бабушнишка община честитим 
Босилеград в момента е 200 динара, | 
а каква ще бъде изкупната му цена

Б.Д.

ЗАМОЗтМА ВАО ША 2А 
ЙЯА8Е\да5КЕ I 7АЧАТ6КЕ ЙАООУЕ

ШШшЩщЖЩЩШ На всички свои 
ШММмМм работници,

делови партньори 
и съграждани

н от част-

Шести септември- Деня на 
освобождението на 

общината,

на едро ако преговорите се окажат 
успешни, Владимиров не уточни. 

| Пчеларите се надяват, че ще им 
#1|( .муШШМШШ бъде 0СИГУРен пласмент, с което ще 

ЧЕСТИТИ се отърват и от препродаваните, 
; които през последните години са 

' ■ имали добра печалба от тях.
В “Радилица” казват, че броят па

а на деловите си приятели и потребители пожелаваме още 
по- ползотворно сътрудничество.5

. «й 5 '/530 8ЦЯ00иСА! а» 7
Си 017/ 816 988; МоЬ. 063/ 201 580

- Деня на освобожнението на 
Сурдулишка община от фашизма

СЕПТЕМВРИ
Димитровград: Продължава 
реконструкцията на жп линията 
и гарата_______________________

В началото на тази седмица се проведе съвместно с около 70 см, за да може тя да се “промъкне” под 
заседание на представители на Общинската скупщина нивото на жп линията и на магистралата. Освен това 
в Димитровград, инвеститора и извършаващите улицата ще бъде изместена към къщите, за да се 
реконструкцията на жп линията и на гарата в Димит- направи място за още един коловоз, успореден на 
ровград. съществуващия вече към жп бариерата. Трябва да се

По време на срещата са договорени работите, които проведат и определени работи във връзка е 
ще бъдат завършени през септември т.г. Става дума прокарването на канализацжмгна мрежа и на различни 

за реконструкцията на част от улица инсталации в тази част, поради което улицата ще бъдепреди всичко
“Балканска” (от жп гарата до жп бариерата към затворена за движение за определено време. 
Лукавица). Както е предвидено в проекта за гарата, 
нивото на тази част от улицата трябва да бъде спуснато

А.Т.
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ли тайни родилният дом вКрие 
Сурдулица?Днес жителите на Ракита, Звонци и 

Звонска баня решават дали ще имат 
достатъчно питейна вода______ __ I

Съмняват се в „тяхната истина”!ф ШЩ Ш ШШ Ш] штшшш:
следствените и други компетентни органи.

* Гоцови сме да отделим дори милион динара 
да се реши този проблем, но и жителите на 
трите села трябва да участват и със собствени 
средства, изтъква Зоран Спасич, председател 
на бабушнишкото правителство.

Днес в Звонци ще се проведе събрание на жи- се включат и жителите иа трите селища.
телите на посочените села, на което ще станс ясно - На жителите иа посочените села трябва да процедура срещу
дали щс се строи нов водопровод или нс. бъде ясно, че и самите те трябва да участват във свързано с отнемане на деца и промяна на семейнто им

Стойността на инвестицията с около 10,5 ми- финансирането. Няма друг начин. Това се строи за Разследването започна след иска на две семейства.« аУВТопото
лпона динара. Донорската организация ЦХФ, коя- тях. Местното самоуправление е готово да отдели Че децата им са откраднати. Едното семейство Р - Р 
то от няколко години пронежда различни акции по няколко стотни хиляди, дори милион динара за та- от 5™'1“''™д(^''желкович от Враня казва, че на 15 юни 1977 година
възстановяването на Звонскпя кран, е готова да зн цел - сподели пред нашия вестник председателя! родила син в родилния дом в Сурдулица. Два дни след това лекарите й
подсигури 50% от посочената сума. Средства се на Изпълнителния съвет на ОС а Бабушиица Зо- ^общили, ,,е детето е починало, но ней позволили да вземе трупа му
очакват и от общинската хазна, както п от мсс- раи Спасич. и да го погребе. Казали й, че това е работа на болницата, я се
тпото самооблагане, но със свои средства трябва да Б.Д. съмнява в "смъртта на рожбата си, понеже в епикризата

' /отпусквателната листа/ било написано, че след нормалното раждане
родилката се “изписва възстановена със здраво мъжко дете , като се 
посочва и това, че детето е получило и БСЖ ваксина.

Подобна е съдбата и на Марина Милосавлевич от Владичин хан, 
която па 30 юни 1984 година родила момче в сурдулишкия родилен 
дом. След няколко дни хора от отделението информирали съпруга В 
Драган, че детето има сърдечни проблеми, а на другия ден му казали, 

починало. Той от години се съмнявал в твърдението и миналата 
започнал да изследва болничната документация от това

Сурдулица откри следствена 
извършители за престъпление, 

състояние.
Общинската прокуратура 

неизвестни
в

ОО па ЧК в Бабушиица вече има 
помещения

Помогнаха донори че е 
година
време. В нея било написано, че съпругата му Марина е родила женско 
дете. Същото било написано и в епикризата, като констатирано, че е

* Това е голям успех за общината, заяви 
секретарят на ОО на ЧК Слободан 
Момчилович.

Общинската организация на Червения кръст в 
Бабушиица неотдавна се пресели в собствена сг
рада на улица "Радослав Митрович”. Средства за 
нейното изграждане бяха отпуснати от хуманита
рната организация ЦХФ. а местното самоуправ
ление даде безвъзмездно строителна площ и се по
грижи обектът да бъде включен към канализа
ционната п водопроводната система.

- Това е голям успех за нас, както и за местното 
самоуправление, заяви секретарят на ОО на ЧК в 
Бабушиица Слободан Момчилович. Той изрази

детето е починало.
Общинският прокурор в Сурдулица Даниела Трайкович казва, че 

прокуратурата се стреми да проучи максимално този деликатен 
проблем. “Засега са ни известни данните от тогавашната медицинска 
документация, събираме информации от тогавашния медицински 
персонал в гинекологичното отделение и от други хора, които могат 
да ни помогнат”, казва тя и подчертава, че в решаването на проблема 
са включени и представители на т. нар. експертска група от родители, 
чиито деца са откраднати след раждането в родилните домове в 
републиката и /про/ дадени на други семейства, както и Службата на 
вътрешните работи.

Дали и кога ще бъде решена загадката, която привлича 
вниманието на тукашната общественост, още не е известно. Някои са 
убедени, че в това отношение съществуват и много други далавери, 
като си спомнят за времето когато сурдулишкото гинекологично 
отделение беше известно като ведомство, което “успешно помагаше 
на жени да забременеят”.

Най-сетне в свои помещения: Доволният секретар на 
бабушнишката червенокрЪстка организация Слободан 
Момчилович

увереността си че, след получаването на собствени 
помещения червенокръстката организация в об
щината ще отчете още по-добри резултати.

Б.Д.
Продължава
сътрудничеството между 
ръководството на 
Босилеградска община и 
Войската на СЧГ

Събрание на ловното 
дружество в 
Б оеилеград

Започна ловният сезон 
На 31 август в Босилеградска 
община започна тазгодишният 
ловен сезон на глигани и 
сръндаци. Тукашните ловци 
още на старта отбелязаха 
добри постижения. По думите 
на Ефтим Митов, председател 
на ловното дружество, Георги 
Петков е убил глиган в 
Рикачево, а Ивайло Стоичков и 
Любчо Трайков са убили по 
едно диво прасе в Ресенско.

На събранието е било взето ре
ел с озиаменуването на 50-годишни- шение въз основа иа което заинте

ресовани ловци извън от общината 
- На тържественото събрание, ще получат “еднодневно разреши- 

косто Ще се проведе на 13 т.м., на телно” да ходят на лов в Босилег- 
нан-успешните бивши и сегашни радско. Това ще стане при условие, 

на сдружението ще бъдат че платят по 500 динара, 
присъдени медали и грамоти - опо- В момента в “Сокол” членуват 
вести Ефтим Митов, председател 362 ловци, от които 19 са се запи- 
на дружеството. Той добави, че на сали през 2003 година. В друже- 
тържеството ще бъдат поканени и ството подчертават, че до края на 
представители на Съюза на ловци- годината техният брой вероятно ще 
те в Сърбия, както и представите- се увеличи, понеже има голям 
лите иа ловните дружества от Кю- интерес и сред младите хора, които 
стендил, Сурдулица, Враня и Вла- също искат да се занимават с този

своеобразен спорт.

В.Б.

Оолувековен
юбилей Реконструкция на 

селските пътища обещават стабилно 
захранване с ток и 
на всички консуматори 
в Сурдулица

честитят

Миналата седмица беше прове
дено събрание на ловното друже- 
ство”Сокол” в Босилеград, иа кое
то са разисквани въпроси във връз-

Миналата седмица в Ниш бе по
стигнато споразумение между 
ръководството на Босилеградска 
община и представители на Ни- 
шкия корпус за продължаване на 
миналогодишните ремонти на сел
ските пътища. Владимир Захариев, 
председател на ОС, заяви, че маши
ните на войската ще бъдат ангажи
рани с почистването па вече съще
ствуващите и с прокарването на но
ви пътища. Реализацията на дого
вора ще започне през този месец.

Също така войската ще обезпе
чи механизация за търсене на водни 
източници в селата Млекоминци,
Радичевци, Ресен, в които недости-
гьт на вода стана съвсем проблем. Майка ОТ Димитровград ПИТаТ

София Николова

чата от неговото създаване.

5 септември - 
Деня на 

общината

членове

1сотинце.
П. Р. .

Защо не се изплащат детските?Канализация и в Белеш Група майки, работещи в Земеделската кооперация “Сточар”, се ; 
* обърнаха към редакцията с протест защо се бавят детските добавки 

На територията на Димитровградска община общност на Белеш, а Общинската скупщина в Ди- И за ДимитРовграДска община, 
само местната общност иа града има кана- митровград финансира прокопаването иа канала и “Макар че от години сме на последно място по заплати в ре- 
лизационна система - почти 100%. Крайградските монтирането иа тръбите. Работите се извършват живТе^веГо^” "4°°™ няма°Ткак“°„да,л
селища, които са включени към водопровода, все от димитровградското комунално предприятие почти винаги последни получаваме и детскитедобавк^^ащо0?”, пи-
още са без канализация, макар че все повече се “Комуналац”. : тат майките.
урбанизират. Едва ли може да се намери къща в След като бъде завършен главният колектор, Отговор на въпроса им потърсихме в Службата за детска защита. 
Белеш, Желюша, Лукавица и др. която да няма ще започне втората фаза, т.е. изграждането на ка- ^ам ®еРа Данова любезно ни осведоми, че тази служба си е
съвременна баня. Това предполага и наличие на нализационната мрежа по улиците в тази част от свъРшила работата и е изпратила още преди един месец всички до-

Крпрп1 к „ Л кументи в Белград в съответните институции. Истина е, че детските
През миналата седмица в най-близкото кра- нализацията, до ноември месец къмЗаГГцият" юн^лц^

йградско селище Белеш започна изграждането на би трябвало да бъдат включени около 70 от знае, понеже и по телефона не успява да се свърже с министерството,
канализация. През първата фаза ще бъде поставен общото 85 домакинства в селото. Това ще струва на Тя пРеДполага> че в министерството или не са обработили докумен-
главният колектор от мостта на Лукавишка река всяко домакинство по 10 000 динара. 1ите (въпРеки че разполагат с десет компютъра, а а з работя сама и
до Желюша. Стойността на работите е около 930 Ма нов аП ЮТЪР^ ’ или пРосто нямат пари. Друга причина няма - казва
хиляди динара; средствата подсигурява местната

канализационна мрежа.

А. Т.



Култура - Просвета
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В босилеградската гимназия ] Основното училище „Георги Димитров” в Босилеград в началото 
на новата учебна годинаОстър ^- 

кадров р|Т 

проблем || и
* В първи

Висиш пак стаи ТХ1
мпШ I

П1М
IIклас ще учат 

60 ученика - 
44 в
гимназията и 
16 в
търговската
паралелка.

В централното основоно учи
лище в Босилеград и във всички 
подведомствени училища в об
щината новата учебна година за
почна навреме и без особени про
блеми. На първи септември клас
ните стаи, коридорите и дворо
вете отново се изпълниха с дет
ски смях и врява.

През тази учебна година в ос
новното училище ще се учат 800 
ученика - с 9 по-малко, отколко- 
то миналата година, от които 615 
ще учат в централното училище в 
Босилеград, а останалите в 
подведомствените в селата. В

|ИАЩ \

.........
ШИШШйзй

Въпреки че доизграждането 
назия 
чнаха

на сградата на тукашната гим- 
приключи през лятото, босилеградските гимназисти запо- 
и тази учебна година в помещенията на основното училище 

където, както и през миналите години, ще учат следобед.
Антон Тончев, директор на гимназията казва, че причината, 

поради която не са започнали учебна година в новата сграда, е че 
помещенията още не са обзаведени. Частната фирма “Хан 
опрема от Владичин Хан, която пое задължението да обзаведе 
помещенията до края на този месец, трябва да набави всички 
необходими мебели, съоръжения и помагала, с което ще се съз- 
дадат условия за провеждане на обучението в новия обект. По 
думите му, освен с нови чинове, училището ще разполага 
съвременни учебни помагала в кабинетите по физика, химия, 
биология и по други предмети. Ще бъдат купени и нови мебели за 
кабинетите на директора и на училищния педагог.

През новата учебна година в гимназията ще има 11 паралелки - 
по 3 във втори, трети и четвърти, както и две паралелки в първи 
клас. За пръв път сега в първи клас е сформирана и търговска 
паралелка, в която ще учат 16 ученици. Тя е в състава на Средното 
икономическо училище от Враня. Обучението на бъдещите тър
говци ще бъде в-продължение на три години.

В гимназията е присъщо да липсват кадри, което не само че 
усложнява работата, но се отразява зле и върху качеството на 
обучението. Тук няма преподаватели по музикално възпитание, 
психология, физика, математика, сръбски език..., но може би най- 
големият проблем в момента е липсата на преподавател по 
английски език.

най-сериозни проблеми ни създа- През настоящата учебна годи- 
основното

първи клас са записани 90 деца,
със 7 по-малко от миналата годи- ва липсата на преподаватели по на вероучението

определени предмети - заяви по- училище ще се преподава от бо- 
И тази година в началните по- мощиик " директорът на учили- силеградския свещеник Бобан 

щето Пене Христов. Той изтък- Илич.

и със на.

дведомствени училища ще учат 
малко деца. В някои училища ще на’ че вече години иаРед Учили’ 
се учат само по един, двама или ■>

Преди началото на новата

Сегашните първолаци ще учат по новата образователна система. 
Учителите им няма да ги оценяват с цифрови бележки, а 
описвателно ще дават мнението си по всеки предмет. 90 на сто от 
часовете ще бъдат предвидени в учебната програма, а 10 на сто ще 
определят самите учители в зависимост от условията на средата, в 

През настоящата учебна годи- която се намира училището. За пръв път след петнадесетина 
на в основното училище ще има години на българския език в първи клас се възвръща статутът на
66 паралелки - 28 в горните кла- майчин език-18 ”а ст0 от °б1Чия 6Р0Й часове са определени заг изучаване на маичин език, а със същия процент в обучението ще
сове и 28 паралелки от първи до бъде застъПена и математиката. Освен майчин език и математика, 
четвърти клас. Отново е открито първолачетата ще изучават още 4 задължителни предмета - 
начално училище в Извор, къде- сръбски език, чужд език, светът около нас, изобразателно

изкуство и физическа култура.

трима ученика. По един ученик 
ще има в училищата в Църнощи- 
ца (махала Петковци), в На- 
зърица и в Доганица.

то ще учат трима ученика, а е 
закрито училището в Бреснцца.

- И през новата учебна година
П. Р. ; щето няма преподаватели по учебна година в босилеградското 

музикално възпитание, същест- основно училище бе организиран 
вува недостиг на начални учите- семинар на тема “Работа в сме
ли, а някои предмети в прогим- сените паралелки по новата уче- 
назията ще се преподават от лица бна програма”, посветен на ре- 
с други специалности, или хора формите в образованието. В се- 
без каквито и да е дипломи, минара участваха 21 начални 
Христов пояснява, че в шест села учители, конто работят в сме- 
няма професионални учители, в сени паралелки, както и учили- 
Горна и Долна Любата, Бистър и идният педагог и психологът. Ле- 
Гориа Лисина няма преподавате- ктори на семинара бяха Ясна Ва
ли по български език, иеспециа- сич, съветник при просветното 
листи ще преподават сръбски министерство, както и професор 
език в Бистър и Горна Любата; в Кръстивое Шпиунович от Учпте- 
горнолюбатското училище няма лекия факултет в Ужице. 
преподавател по математика, а в 
бистърското - по физическо въз
питание.

< » * . „■«'. * <г»

Балканският природозащитен съюз е пред нови предизвикателства

Догодина 

зоопарк в 

Босилеград?
* Надяваме се, че зоологическата 
градина в Кюстендил ще окаже помощ 
да се формира малък зоопарк и в 
Босилеград, оповестява Иван Ников, 
председател на Балканския 
природозащитен съюз

П. Р.

Балканският природозащитен съюз със се
далище в Кюстендил, който създадоха през 
1999 година нашата страна, Румъния, Бъл
гария Гърция, Албания и Македония, постоя- Мнтов, Ников и Захариев пред клетката на вълците от 

обединява хората и да бъде Босилеградско в Кюстендилския зоопарк

В началото на учебната година

Възстановяват се учени
ческите автобусни линии

нно се стреми да
автор на благородни акции за сътрудничество 
на Балканите. Тази организация, която беше
един от инициаторите за сформиране на 200 животни от 55 вида, а полагаме усилия тази 
Еврорегиона Ниш- София- Скопие, се намесва и в др0дка да се увеличала. С края на учебната година бяха закрити няколко автобусни 5
решаването на екологичните проблеми в региона, Съюзът установи добро сътрудничество и :: линии на АТП - Пирот на територията на Димитровградска об- 
като допринася за защитата на природната среда. Връзки с Босилеградска община, преди всичко с щипа, а също така бяха спрени и няколко автобуса към и от
В това отношение тя настоява да запазва и ос, екологичното дружество “Пипус” и с ловното Пирот.
обогатява съществуващите зоопаркове в страните дружество “Сокол”. Миналата година той беше Понеже от началото на новата учебна година от Пирот в Ди
на региона, някои от които са пред закриване. един от организаторите на Балканския екофорум в митровград ежедневно ще идват към 65 ученика, то пускането 

Председателят на Балканския природозащитен Босилеград. Днес зоопарка обитават и няколко временно закритите автобусни линии се наложи като твърде ак-
съюз Иван Ников казва, че досега са оказвали по- диви животни от Босилеградско, - В зоопарка има туален въпрос и на последното заседание на Общинската скуп-
мощ на зоопаркове в няколко балкански страни, а два вълка от Босилеградско, а босилеградчани ни щипа. На него председателят на скупщината д-р Боян Давитков
от буквално пропадане са спасили тоя в Кюстен- дариха и два фазана. Надявам се, че скоро ще оповести среща е новите собственици на вече приватизираното

- Поради икономически проблеми кюстен- имаме и други животни оттоя край, споделя Ников АТП, На проведената през миналата седмица среща е договорено 
дилският зоопарк, създаден още през 1969 година, и ПОдчертава, че огромна заслуга за установеното пускането на няколко нови линии в определени часове, които са
беше пред ликвидация- пояснява Ников. - През сътруДничество имат председателят на ОС Влади- съгласувани с началото на учебните часове в училищата. Така от
2000 година се наложи изцяло да го поемем и да го мир захариев и председателят па ловното друже- първи септември отново има автобуси до Желюша и Гоиндол, с
спасим от разпадане. Сега той се обитава от около ств0 евтим Мнтов. които учениците ще идват на училище. От Пирот към

- С представители на Босилеградска община Димитровград и обратно всеки ден, освен в събота и неделя ще се
планираме догодина да открием малка зоологи- движат по два автобуса в шест часа. Час по-късно по същата

градина и в Босилеград, оповестява Ников и линия пак ще има два рейса, единият от които само за ученици.
част от животните ще бъдат до- Един автобус пък ще отива до Желюша и до крайната махала

“Бара” също по време, съгласувано с началото и края на часовете
А.Т.

на

дил.

I

Предлагам на училищата от Босилеград през 
тази есен да организират екскурзии до 
Кюстендил и да посетят нашата зоологическа 
градина. Като са има предвид доброто 
сътрудничество с общината, входът ще в 
безплатен, каза Ников.

ческа
подчертава, че 
карани от кюстендилския зоопарк.

в училищата.В.Б.
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Наскоро изложба на 
Псрица Донков_____

След 38-я Фестивал на актьорски 
постижения в Ниш___________ й шшшш Деструкцията

като
инспирация

Най-голямата 

награда за 

професионалиста 

Бора Тодорович

>•;,
.Щм

/’!>

' I ,. Т

щ
Щ През този месец Псрица Донков ще се представи пред

Ниш с изложба на картини от по-голям мащаб, за 
във военните действия в нашата

ражданите си в 
които е открил инспирация 
страна отпреди 4 години. На изложбата “Фрески на деструкцията 
всъщност ще бъдат представени картините които миналата го
дина бяха изложени в Културния център в Белград и с които 
Донков постигна голям успех. Две информационни къщи - РТС и

събитие на го-

Филмовнте срещи в Ниш потвърдиха че Бора 
Тодорович е истински професионалист. Големият 
актьор бе удостоен с главната награда “Наиса” за

Таня Бошкович и Драган Пстронич бяха удо- 
грамоти за изключително добре изпъл

нена женска и мъжка роля във филмите “Обичам 
ролята си във филма на Душа» Ковачевнч “Про- тс пай.М110Г0 пп света” и “Кордон”. За епизодии 
фесионалист”. Той също така беше провъзгласен

стоени с

“Блиц”- провъзгласиха изложбата за културнороли журито награди Наташа Нинкович (Про- 
публиката за най-добър актьор, а стана лау- фесиоиалист) „ Йосиф Татич (Лабиринт). За 

реат и на наградата “Павле Вуисич”, която би же- дебют|1П роля бо отличен Стефан Капичич. 
лал да получи всеки актьор. Трябва да се изтъкне, че имаше още много ху-

Наградата “Цар Константин" беше присъдена бави роли, чудесни изпълнения, но за съжаление нс 
от журито на Марко Николич за ролята му на по- съществуват повече официални награди. Преди 
лицейски командир във филма “Кордон на ре- вснцко имаме прсдвид ролята на Боро Стиспано- 
жисьора Горан Марковнч, а “Царица Теодора по- в[|ч във филма „а Свобода1| Шияп “Бедните малки 
лучи младата актриса Милица Зарнч за майстор- хамстер„”, след това Зиях Соколович в “Целина” и 
ското П превъплъщаване в образа на обикновена Мая Саблич „ “Лабиринт”. Дано те да имат добри 
съвременна девойка във филма “Почти съвсем и в бъдещихе си фИЛМи за 39-те филмови
обикновена история . срещи в Ниш 2004 година.

и от дината.
-Начална инспирация е деструкцията от Чиченица и Челе кула,

ни минало - изтъква Пе-Гсриика и Хирошима до най-близкото 
рица Донков.

Художникът остана без ателие, когато то изгоря при пожар 
пролет. За щастие картините, които жителите на Ниш нас

коро ще видят тогава бяха на изложба в Нови Сад, а след това в 
галерията “Конкордиа” във Вършац, която беше направила рет- 
роспекция на картините на Донков от 1983 до 2003 година.

тачи

М.Т.

Това лято в ДимитровградКИЦ „Цариброд" - филиал 
Босилеград_____

Левски. Те са имали възможността да видят Пано
рамата в Плевен, паметници и църкви в Шуменско и 
селото Мадара с прочутия релеф в скалите, наречен 
Мадарски конник. Старият град, античния театър и 
Балабановата къща са посетените в Пловдив забе
лежителност». Велинград, Драгалевският манастир и 
скалният Аладжа манастир край Варна, както и па
метникът на Гоце Делчев в Благоевград също са били 
част от богатия маршрут. В Благоевград екскурзиан- 

.. _ . тите са присъствали и на концерта на открито на
се?,мица босиелградският филиал на извест„Ия Слави Трифунов и неговия “Куку бенд”. 

КИЦ Цариброд организира седемдневна екскурзия в Седемдневната екскурзия в България е включвала 
България под мотото • Опознай родината, за да я обик- „ двудневн0 пребиваване в известните туристически 
нега . В нея са се включили 35 души от Босилеград, ' ве на Черноморието Слънчев бряг. Златните 
Ниш. Враня, София и Кюстендил, които са посетили Варна> Несебър и други курорти

В КИЦ узнахме, че главен спонсор на екскурзията е 
било Българското национално радио, а подкрепа са 
оказали и Българският демократичен съюз, “Радика
ли” на Евгений Бакарджиев, ВМРО от София и биз- 
нисменът от Кюстендил Валерии Ненов. Екскурзовод 
е била Петя Иванова от Столична община София.

Тропически горещиниЕкскурзия в 

България
Тази година в Димитровград през август бяха отчетени наи

стина незапомнени досега тропически горещини*
На 19 август например бе регистрирана температура от около 

37 градуса по Целзиус, което наистина е необичайно, още повече, 
че по църковния календар този ден е Преображение. Сред на
родното поверие след този ден настъпват по-хладни дни. Но, 
както в цяла Европа така и тук, горещините продължиха и същата 
температура бе отчетена и на 30 август. *>

Не само август, но юли също беше горещ. Почти половината (12 Ц
се счита за тропическа, ередица градове, паметници, манастири, черкви и му

зеи. дни) бяха с температура над 30 градуса, което 
На 2 юли тя е била почти 35 градуса!

Истинско “преображение’ на времето настъпи в нощта между 31 
август и 1 септември, когато в осем часа сутринта бяха измерени само 
15 градуса. Това е голяма разлика, в сравнение с последния ден на 
август, когато термометрите показваха 34 градуса.

София екскурзиантите са разгледали храм - 
паметника “Александър Невски”, исторически музеи, 
както и планината Витоша. В маршрута на екскур
зията са били включени и посещения на някогашните 
български столици Преслав и Велико Търново, както 
и на градовете Калофер, Сопот и Карлово, където са 
родните къщи на Христо Ботев, Иван Вазов и Васил

В

П. Р. А. Т.

Разговор с повод: М-р Петър Йованович, директор на димитровградския Център за култура

Погановският пленер ще се промени я кашната Градска га- 
Ш лерия, принадлежат 
|| на всички жители на 
Д Димитровградска 

община и предимно 
на българското на-

РЗ
През това лято художественият пленер 

“Погановски манастир” бе иай-значител- човек, който би могъл да оцени карти
ната

- Все пак аз не съм иай-компетентният * Според някои информации 
Министерството на културата на 
Сърбия повече няма да отпуска средства ; А й
за такива пленери, какъвто е 
„Погановският" ?

щ
културна проява в Димитровградска ните. Според думите обаче на художници, 

община. Във връзка с неговото провежда- на хора от света на изобразителното изку- 
не разговаряхме с директора на Центъра ство, с които разговарях, качеството на 
за култура м-р Петър Йованович.

И»*-*'
у- ® селение тук. Следо- 

О вателно съвсем сио-- Да, има информация, че не само Ми- - 
нистерството на културата, но и от други г ^ 
министерства няма да отпускат средства 4 
за такива прояви. Също така има тенден- ; - •>
ция в бъдеще да се набляга предимно на 
проекти с образователен характер. Единс
твено в този случай бихме могли да се оча
кваме някакви средства отстрани. Именно 
затова ние имаме намерение да превър
нем “Погановския пленер” в една такава 
проява. Ето например съществува идея да 
включим и професионални художници, и 
студенти от последните курсове на Худо
жествените академии. Именно по такъв 
начин бихме създали условия да канди
датстваме за получаване на средства за 
организиране на пленера. Следоватлено 
догодина пленерът “Погановски манас
тир” най-вероятно ще промени 
съдържание. Този факт обаче не означа
ва, че той ще бъде с по-ниско качество.
* Какво мислите за идеята в

картините от тазгодишния пленер показ
ват, че той е по-добър от предишните. койно би могло да се* Г-н Йованович, доволни ли сте от 

пленера „Погановски манастир 2003 г."?
- Доволен съм от това, което предо-

■

| каже, че тази среда и 
преди всичко живе

ещото тук българско население е орга
низатор на пленера. Но няма да се сгреши

* Кога ще бъдат експонирани картините 
тазгодишния пленер гот

- Надявам се, че това ще стане до краяставихме на художниците - участници в 
тазгодишния пленер, както и от тврбите, на тази или пък в началото на следващата 
което те ни подариха, а това са 23 картини, година.
Доволен съм от програмата “Каменните 
крачки на красотата”, която подготвихме 
за художниците и за всички заинтересу
вани от това събитие граждани. Доволен ДинаРи> което ще рече, че тази проява,

която се ползува в страната ни с голямо

много и ако се твърди, че българското 
население е организатор на пленера.

Що се отнася до това дали в пленера 
трябва да участват само художници от на
ционалните малцинства, мога да кажа, че 
това не решавам аз. Ако хора на изкуст
вото като Перица Донков, Миряна Ден- 
кова, Никола Денков, Бранислав Бошко
вич, Димитър Димитров и Димитър Или
ев, както и останалите членове на Худо
жествения съвет на Градската галерия ре
шат в пленера да участват само художни
ци от националните малцинства, тогава и 
аз нямам нищо против. Няма нищо спорно 
в това. Бих казал обаче, че доколкото пре
върнем пленера в проява, в която ще взе- 

„Погановския пленер" да участват само мат участие само такива художници, каче-
мал^Гтва?'спореТшкоиинформации, в СТВ°Т° Му В6Че НЯМВ ДВ е СЪЩ0Та В™Рд°а’ 
този случай републиканската хазна би ние не сме наясн0 Дали в пленера трябва да
отпуснала средства...? участват само художници от национални-

- Вижте, ние сме среда, в която мно- те малцинства в Сърбия или пък и худо- 
зинството от хората са с българска нацио- жници’ представители на национални мал- 
иалност. Организаторът на пленера - мес
тният Център за култура, респективно ту-

* Колко пари бяха осигурени за пленера?
- Пленерът струваше около 220 хиляди

съм и от времето, което позволи на ху- 
дожниците да творят на открито в двора 
на манастира, край река Ерма...

реноме, е реализирана със скромни, бих 
казал, минимални средства. В другите час
ти на страната ни пленери с такова ниво и

* Имаше ли някакви проблеми? дори пленер с по-ниско ниво струват 
- Не! Бяхме малко притеснени в мача- между 7,5 и 10 хиляди евро. 

лото, когато очаквахме Нишкия владика Всичко постигнахме със собствени сре- 
Ириней да даде благословията си худо- дства. Както вече е известно, ние се опи- 
жниците да бъдат настанени в манастирс- тахме да получим помощ от Министерст- 
кия комплекс. Той се съгласи и по този

своето

вото на културата на Сърбия, от министе- 
решихме много проблеми, които рството на културата на България... Има- 

щяха да възникнат, ако трябваше да пре- ше обещания, но накрая никой не ни даде 
возваме художниците от хотел “Мир” или нищо. Търсихме някой да ни спонсорира 
пък от някое друго място. Художничките поне за материали (бои, платна и др.), 
пък отседнаха извън манастирския ком- това не получихме. Мога да кажа, че ние, 
плекс, в село Трънски Одоровци.

начин

но и
организаторите, направихме всичко, кое-

* Какво е качеството на картините, то е по силите ни> за Да получим финан-
които художниците дариха', на Градската со:ва помощ отстрани. Използвахме вси- 
галерияг чки възможни допустими средства, но...

цинства и в други страни.
Б.Д.
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на с60ряика , разкази „Броя кь„
* Г-н Вацев, неотдавна софийското издателство Хайни" ш ----------------------- ---------------------
даде книгата Ви „Врод към Цариброд' Каква " 
рамка на книгата, дали творбите 
налото и на живота изобщо, или в 
раженис?

Власшимир
* В книгата Ви. няма сладникава сантименталност, но като не
ли се прокрадва известна носталгична нота по миналото.

- Не бих казал,
ВацеВе тематичната 

са реконструкция на ми- 
има и творческо въоб-нея носталгия. Аз само утвър

ждавам доброто и хубавотЬ, а порицавам грозното 
шлото. Иначе всяко време си има своите достойнства. 
Така например ми липсва нравствеността, откритата ду
шевност на предците, себераздаването им. У тях не е 
имало такава завист, ламтеж и безогледност като днес, 
те са имали по-голям усет за колективизъм, макар 
битували и хора с изразена индивидуалност. Стремежът 
към материалното не е бил пагубен и самоцелен, 
ствено желание да се постигне нещо в живота, в 
риалната сфера, в бита, с упорит труд и себеотрицание, 
за да се подсигури живота на идващите.

Днешното поколение пък е с по-друга мотивация. Ду
ховният облик на сегашния човек очертава и промяната 
в духовния облик на нацията. Все пак не бих упреквал 
хората, че са много по-прагматични и целенасочени от

че това е
и по-

- Като представям достоверно или фактографски ... 
налото, аз се опитах да прокарам и едно трасе към нас
тоящето и да загатна за бъдещето. Пожелах 
читателите в една спокойна, задушевна 
мосфера, за да усетят с I— 
преди години с белосаните

ми

да поставя
и приятна ат- 

всичките си сетива Цариброд от 
- къщи на еснафите, с широ- 

ките дворове с мушката, калдърмче, с есеичета, здравец 
II лозници, с плочници, бунари и високи порти. Постарах 
се разказите ми да нямат сантиментално-сладникав прив- 
кус, за да не създадат чувство за хленч по миналото. Пер
сонажът пък е от естествената му среда, хората 
ни в техните делници - в кръчмата, в дюкяна, във фур
ната, в градината; наблюдавах ги през празниците, кога- 
то проявяват християнските си добродетели, жизнелю- 
бието или родовите ценности, което потвърждава непре- 
ходността на техния дух като история, философия, бит и 
народопсихология. Цариброд е живял пълнокръвен 
вот, характерен за всички будни селища и заради това 
разказите имат универсално излъчване.

че са

а есте- 
мате-

са видя-

Властимир Вацев е роден през 1934 
г. в Цриброд. Той е дългогодишенжи-
преподавател по български език и
литература в Царибродската
гимназия.Що се отнася за събирането на материала, много ми Превежда на български, пише

помогнаха и по-възрастни хора с будна и здрава памет 
като Никола Костов-Углярев, Стоян Стоянов-Таца, Гео
рги Ранчев-Жоля, Гроздан Николов (Дана Гурин), Сте
фан Истатков-Тузовски, Сокол Соколов-Невлянски,

рецензии, есета, обзори, съставя
книги за извънкласно четене за _

ЦАРМБРОнуждите на българското тмалцинство.

г->
пунктуациониите особености на ритъма на речта.
* Как читателите и критиката приемат Вашата книга ?

- Книгата все още не е в пълен оборот, обаче аз вече 
раздадох около петдесет книги и отзивите на читателите 
са твърде положителни.

Що се отнася до критиката и мнението на специа
листите, още когато ръкописът се подготвяше за печат, 
беше отчетен приятният и култивиран български език, 
споменното богатство, автетичната етимология, компо
зиционната цялост и липсата на псевдопатриотични фор
мулировки, излишното литературничене и наукообраз- 
ност. Рецензии вероятно ще последват след официал
ното представяне на книгата.
* Аоволен ли сте от оформлението на книгата?

'- Много съм доволен и удовлетворен от художестве
ното и от графическото оформление, тъй като книгата е 
не само духовен, но и естетически продукт. Тя трябва да е 
примамка и с външния си вид, за да заинтригува и да 
подтикне към четене... Корицата е пластифицирана, а 
илюстрациите са по графики на художника Методи Пет
ров.

Младен Андонов, Лиляна Виданович, Никола Доколов, 
Никола Андонов, Влада Петров, Иван Николов, а от 
по-младите Спасен Гогов-Шошея и др.

С оглед на жанра някои от личностите само са спо
менати по име, други са представени плоско, графично, с 
един щрих или репортаж, без епически пълнеж, светло
сенки и нюанси, трети пък са по-релефни, колоритни и 
живи, реализират се в определена събитийна ситуация, 
каквито са Генчо Цеков-Циганина, Борис Иванов-Буза, 
Асен Гогов-Пуна и др.

Аз имам и непосредствено наблюдение или обсерва- 
ция върху много от пресътвореното и спокойно, епи
чески плавно, обективно и безпристрастно го предста
вих. Обаче неутралността и в белетристиката е само при
видна. Щом като има образно-емоционален изказ, има и 
субективност, има и лирични оттенъци.

предшествениците. Те пък са много по-устойчиви на заб
луди и идеологеми. Много по-трудно се подвеждат, освен 
в изключителни ситуации, когато има масова истерия, 
психоза или фанатизъм, какъвто е например национал- 
шовинизмът, довел до деструкция на личността.
* Разбрахме какво е било отношението Ви към материала и 
темата, а какво е то към езиковата струюпура на творбата ?

- Тъй като осъзнавам комуникационната и естети
ческата функция на езика, постарах се да пиша на ли
тературен български език, като използвах и местни думи 
за колорит и индивидуална характеристика. В книгата 
имаше печатани и особено буквени грешки, обаче сега 
творбата се предлага в изряден вид. Печатните грешки 
задръстват повествователната тъкан, впрочем те са като 
неестествени пъпчиви израстъци на красиво лице, нару
шават синтактичните, интонационните смисловите и Разговора проведе Денко Рангелов

Училище от 1941 годинаДогаиица (3)
От Васил Богданов Смилков, ро

ден през 1910 година, узнах, че пър
вото училище в Доганица е открито 
едва през 1941 година. Това станало от Рикачево и съселянинът му Владимир Иванов, след
след като Босилеградското краище тях Надежда Иванчова от Ярешник, Асен Михайлов от
отново се оказало в рамките на Горно Тлъмино, Райко Карамфилов от Карамашща,
България. Училището било разп^- Круна Гогова от Бистър, Вене Ников от Дукат, Драган
ложено в къщата на Симо Васев Стоев. През първата Наков от Горно Тлъмино, Аиани Наков от Назърица, а 
учебна година в него се учили 70 деца от 8 до 17-годишна сега 
възраст. Първи учители в Доганици били даскалите някогашните 70 ученика през 1941 сега тук се учат само 
Никола и Христо от Кюстендил. Естествено обучението трима ученика.
още тогава се е провеждало на български език. Поради отдалечеността па селото от центъра на об-

Това не означава че до 1941 година в Доганица не е щината, през изминалите шест десетилетия в Доганица 
имало грамотни хора. Те са се учили в съседното село са учитолствали 14 учители. Най-дълго в това училище е 
Назърица в което е имало училище още през турското работил Андон Стоянов.

у Освен редовна учебно-възпитателна работа, през
ВРПъпвата училищна сграда в Догаиица е построена първите години след II св. война учителите са ръково- 
през 1944/45 година в махалата Дълго присое чрез дили и курсове за ограмотяване на възрастните, както и 
доброволен труд на самите жители. Четири десетилетия семинари за селската младеж. Те същевременно са били 

Министерството на просветата в Сърбия от- и организатори на културната и политическа дейност в 
пуска сосдства с които в Доганица бе построена съвре- селото.
менна училищна сграда с учебна стая, канцелария и квар- Началното училище в Доганица насърчи много мла- 
тиоа за учителя Новото училище е построене в махала дежи и девойки да продължат образованието си, някои 
Ри—която е малко по-назапад от Дълго присое. Ст- от които са стигнали и до докторски титли, намерили са 
роителпият материал за сградата на училището - тухли, след това работа като специалисти в различни краища на
цимент чакъл пясък и бетонно желязо бяха докарвани с предишна Югославия. Пръв доктор на науките (маши- 
цимент, мкъл пие ькиу построене) от това село стана Любомир Александров
К3 Освен даскалите Никола и Христо от Кюстендил, в Богданов, който сега живее в гр. Ниш. Сега почти няма 
Доганица е учителствал и Андон Стоянов-Дончо от семейство в Доганица, в което да няма човек сполувисше 
Трекляно След II св война пръв учител тук е бил Кръста или виеше образование.
сгг Димитровградско. Благодарение на откриването на Трябва да се посочи, че не малко доганичани по поте-

х— ■ ат.«;=«

данов беше директор на основно училище в град Горни 
Милаиовац, Иван Василев беше секретар на Общинския 
комитет на комунистите в Босилеград, а Денчо Христов 
е ръководител на фирмата “Фершпед” в Скопие, която 
има много митнически складове и се занимава с между
народна и вътрешна спедиция.

Учителят Любомир Димитров е единственият дога- 
ничанин, удостоен с признанието “Най-скъп учител”. 
Това признание той спечели още през 1985 година, ко
гато за него се съревноваха учители от всички краища на 
предишна Югославия с шестте си тогавашни републики. 
Наградата се присъжда от Културно-просветната об
щност па Сърбия, Първа програма на радио Белград и 
редакцията на списанието “Практична жена”.

Любомир Димитров е роден през 1931 година. В род
ното си село Доганица е завършил начално, а основно 
училище в Бистър, след което продължава в цариброд
ската Учителска школа. Учителската си кариера той за
почва в босилеградското село Милевци, а след това ра
боти в Босилеград, Рибарци, Караманица и Бистър. От 

'.1059 година работи в училището в Долно Тлъмино, 
където получава наградата и се пенсионира.

Димитров е бил и активен и културен, и обществен 
деятел, организатор и инициатор на редица акции, важни 
за подобряване живота на селяните. Заради това той 
стана и лауреат на Осмосептемврийска награда - най- 

признание на Общинската скупщина в Боси-

- Следва -

там учителства Гоше Стаиоевич от Назърица. От

по-късно

голямото
леград.

Богослав Янев
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Дребосъци от билковата спецерия на фелдшер Леко

Поленозис никак от цъфтящия тогава плевел пелииовидна амб
розия.

Тя произхожда от Северна Америка, където е уста
новено, че чак 90% от тъй наречените алсргснни хре- 

дължи па нейния цветен прашец, който произ-
Каква е мъката
- Здравей, половин адаш! Каза “половин” дека и на ми се 

мене малото име йе Лека, само не съм Александър, а вежда в изобилие. Амброзията - каква ирония! - според 
Алекса и не съм фелчер... Е, натиенуле ме кмукье на античната митология е храна на боговете. Пелино- 
гручкье! Некня, у петак, искочи до задругуту да се видната амброзия принадлежи към семейство Компо- 
комкам на ще сърце с пивце и дошло ли йе най-новото зитпи.
Братство, етети гьу търчи моята заулава комшика Амбразията се е разпространила из цяла Европа, а у 
Ценка и ниска на съв глас: “леле, чича Леко, върчай се нас предимно във Войводипа. Има я тук-там по нивите, 
дома, настрнну Севку прилоше.стра мечеодъпне!”“Я край пътищата, край запустелите градини и по буни- 
не йедж лайна, кико че одъпне?!” - напцува ама си и щата. Понеже в Европа тя няма естествен съперник, 

-■ помисли: “Море, ако ти га чича Лека одъпне йош лесно изтласква останалите плевели. Прашецът й лят-
времс предизвиква остър рипитис (възпаление паповече че избечиш очи!”

Поварка назад, шишето не изиущам, нрноднм до носната лигавица), кошоктивит (възпаление на клепа- 
ббата завива и се напння “Апкьиха! чите и на очите изцяло) и редица други мъчителни

по

• вратнънцуту,
Анкьиха!” “Наздравлйем ти га, Сево!” - издра се - нали смущения, приличащи па простуда.

; бео цвърцнул - та се бабата стрссе: “Убилте мареп!
Църцииям, груди ме стедзаю, задушуйе ме, лицето мис за амброзията, та е заела огромни площи и е предиз- 

; е скова од болове да полудейем, а ти ме заонодуйеш!” викала опасни заболявалия с размери на пандемия. В 
■ Погледа по-добре, бре, на бабуту верно ич нейе арно. Унгария, Хърватия и в други страни с постановление е 

Очите ньу закървавеле асъл Дракула, устата се из- наложено тя да се унищожава.
Полснозисът трудно се предотвратява и лекува, ма

кар че заболелите могат да ползват множество меди-

Тази година изглежда горещините са благоприятни

жъмбавила,од носат течу цифкье асъл вода оди дулата 
• на Марину чешму нади Смиловцн.

.Бай Леко. Сева също тека беше назеблаи пролето- каменти. От опита на народната медицина ви предста- 
ска, намучи се док ньу мине. Разбирам, тегая беше студ, вяме две процедури срещу поленозис, дано облекчат 

: нело се чудим кико съга, усред лето, да гьу увати нас- страданията на баба Седа: 
тинка... Че те черпим с две, три, пет пива ако ньу помо
гнеш!”

1. Шест супени лъжици настръган хрян (рсн) се сла
гат в шише с 1/2 л винен оцет; след шест дена престой в

Как се действа срещу болката? топла стая и ежедневно разклащане, шишето се поста- 
- Ех, именяк, Леко. Баба Сева не е патила от при- вя под носа на болния, който вдишва изпаренията поне гаргара преди и след ядене. Прилага се три дена подред.

От известно време фармацевтите приготвят от сух по- ■студа нито през пролетта, пито сега. Тя е заболяла от 3 минути на всеки два часа; след сеанса оцетът се нака-
- алергична реакция, която причинява цвет- пва на чиста кърпа или на памук и накратко се намазва лен протеинови извлеци, от които се произвеждат десен-

зибилизиращи медикаменти, разтворими във вода.
Бай Леко, благодаря ти за поканата за черпушка, обаче ' 

аз не смея да пия бира, получавам остра уртикария - един

; полинозис
ният прашец. И други хора ми се оплакват от същите носа отвътре и отвън, 
затруднения. Пролетно време причинител на полено- 
зиса обикновено е цветен прашец от различни видове чай, листа от орех, босилек. Сместа се слага в 1,7 л 
треви по време на цъфтеж или косене, когато пра- вряла вода, захлупва се да престои 90 минути, след това 
шецът се разсейва из въздуха. Лятно време пък, най- се прецежда, допълва с мляко и се пие по 2 дцл преди и 
често от юли до септември, поленозисът бивд предиз- след закуска, обед и вечеря. С чая трябва да се прави

2. До две супени лъжици хайдушка трева, градински

друг вид алергия, различен от поленозиса.
Поздрави баба Севда

$$ Отвеснох 1. Английска писателка (Кристи). 2. Отво|>

Съставил.’ Драган Петров Избухливо вещество. 6. Трапезария за обществено 
хранене. 7. Презимето на американската певица 

Водоравно: 1. Сложен уред. 2. Позор, неприличие. 9. Даяна. 8. Мярка за площ. 9. Парична единица в 
Лично местоимение. 11. Герой от роман на Семюел Словения. 10. Притежава (син.). 13. Тържествено 
Бекет . 12. Въртящата се част на електромотор. 14. обещание за изпълнение на някакво задължение. 
Връх в Стара планина. 15. Вид папагал. 16. 14. Кост. 16. Ремък, препаска. 17. Мъжка кокошка, 
ьосилеградска фабрика. 17. Женска дреха. 18. 19. Нравствено поведение. 20. Теснопола женска 
Юдор Арсов. 19. Крайпътен хотел. 20. Прозвището дреха, която се носи в Радомирско. 21. Талигари, 
на Александър Ранкович. 24. Дребно морско файтонждии. 22. Който коси трева. 23. 
животно. 25. Дълбок меден съд за носене и Най— красивият гръцки бог. 24. Град в Банат. 25. 
нагряване на вода. 26- Нишка фабрика. 28. Лично Най—многолюдната страна в света. 26. Голял! 
местоимение, 29.^ Елипсовидно очертание. 30. камион. 27. Която е скоро купена. 28. Италиански 
Котарак. 31. Английско мъжко име. 32. Нечистотия футболен национал (Франческо). 30. Заострено 
по тялото и по дрехите. 33. Презимето на сръбския право дърво. 31. Пиршество. 33. 11 и 15 буква. 34. 
поп рок композитор Корнели. 34. Столицата на Катарина Андонова.
Еквадор. 35. Името на писателя Хайтов. 36. Мъжко

Подправките - храна и лекарство
Етиопците са употребявали 

кафето от незапомнени време
на. Арабите първи запонали да приготвят от 
неговите семена питието кафе. До XVII в. използването му било 
ограничено. През 1558 г. в Цариград се открива за първи път 
заведение, в което се поднася кафе, наречено кафене.

Използват се семената от високото от 5 до 20 м кафеено дърво, 
от което се срещат различни видове, отнасящи се към сем. Бро- 
шови. Тяхна родина се смята Етиопия. Предполага се, че отгле
ждането му в арабските страни започва през XIV в. Днес главният 
производител на кафеени семена е Бразилия, следват Колумбия и 
ред други африкански и арабски страни. За да се получи кафе с 
приятен вкус, зелените семена се съхраняват няколко години, през 
които те доузряват.

В семената на кафето се съдържа от 0,6 до 2,4% алкалоидът 
кофеин (който в по-голямата си част е свързан с хлорогеновата 
киселина), азотни вещества, мазнини, захари, органични киселини 
и много други вещества. Преди приготвяне на питието семената се 
пекат

9..Тю I .:
при температура 200°С, при което настъпват промени в 

химичния им състав. Напр. захарите се карамелизират, вследствие 
на което зърната изменят цвета си (стават тъмнокафяви), появява 
се лесно летливото масло кафеол, което има твърде сложен хи
мичен състав и придава особено приятния аромат на печеното 
кафе. Най-доброкачествените кафета са арабското „мока" и ко
лумбийското, следват гватемалското, бразилското и ямайското. 
Те се различават по големината на семената, по техния цвят, вкус и 
мирис, по абсолютното и относителното им тегло и по процентното 
съдържание на алкалоиди. Печеното кафе се пази в добре зат
ворени съдове на хладно място в продължение на 6 месеца, без да 
загубва аромата си. Срокът за съхранението на смляното кафе е 
много по-малък (7-8 седмици). У нас питието кафе се приготвя чрез 
смесване на смлени кафеени семена главно с леблебия, ръж, 
пшеница, а в други страни - предимно с корените на цикорията. 
Доброкачествеността на кафето зависи от съдържащия се в него 
кофеин. Той влияе върху обмяната на веществата в организма, 
усилва диурезата, подобрява кръвообращението и пр. Питието 
каФе действа по-добре в горните случаи в сравнение с чистия 
кофеин, тъй като вземат участие и други вещества, които под
силват действието на този алкалоид, като например кафеолът и 
пр. Хлорогеновата киселина, която се съдържа главно в суровите 
семена, подпомага отделянто на киселини в стомаха, възбужда 
перисталтиката на червата, стимулира жлъчната секреция, дейс
тва благотворено на централната нервна система. Поради това 
питието кафе или прахът от печени зърна се използват за въз
становяване на силите при физическа и психическа преумора, като 
противоотрова на алкохол, етер, хлороформ и особено при опиево 
отравяне, още за подпомагане на сърдечната дейност. В кули- 
нарията с кафе се ароматизират торти, сладки, кремове, напитки. 
Кафето се прилага и във фармацевтичната промишленост за по
лучаване на тонизиращи организма средства или за ароматизи
ране на лечебни препарати. Продължителната употреба на кафе в 
големи дози предизвиква хронично отравяне.

:
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Футбол
„Балкан тур” като пример за сътрудничествоВтори кръг на НФД

Българите най-успешни„Долевац” - 

„Балкански” 6:3
Велосипедистите от няколко балкански ст

рани дадоха пример как трябва да си сътруд
ничат народите. Общо 42 - ма колоездачи от 
десетина държави участваха в първата колоез
дачна обиколка “Балкан тур”, която започна в 
Ниш, приключи в Нишка баня, а мина през ня
колко градове в Сърбия, България и Македония. 
Световноизвестните български колоездачи зае
ха първо място, като изминаха растоянието от 
600 км, разпределено в пет отсечки, за 50 часа 23 
минути и 47 секунди. Втори са велосипедистите 
от Турция, трети от Сърбия. Индивидуално бъл
гарите също бяха най-добри. Най-бърз бе 
Евгени Герганов, трети Светослав Чанлиев, а 
втори Сергей Третяков, който се състезаваше за 
турския отбор. Георги Коев беше най-добър на 
междинните, а Даниел Петров - на планинските 
отсечки.

Долевац, 3(1 08.2003. игрището на '‘Долевац", зрители 30. Съдия Игоп

Пенев 7.5, П. Георгиев 6, М. Пейчев 6.5. М. Георгиев 5, (Чурчич 5) 
Рангелов 5.5., Станков 6, Г. Глигориевич 6, Иванов 6 

Играч па мача: Костадиновци - "Долевац".
Много интересен мач се игра в Долевац между двата отбора, конто 

миналата година бяха най-силните тимове в първенството на НФД. 
Слабият напоследък отбор на “Балкански” водеше в първото полувреме с 
2.1 чак до 82 минута, когато достигнаха резултат 3:3. по в последните 
минути допусна три гола и загуби мача.Ако при резултат 1:2 Иванов се бе 
възползвал от някой от четирите шанса, резултатът накрая 
щеше да бъде съвсем различен. Така “Балкански” 
за пропуснатото.

В следващия кръг в събота “Балкански” 
отбора на “Пуковац”.

М.Т.

вероятно 
може само да съжалява Стоянов 

шест 

месеца, 

Соколов 

три мача

Спортен риболов
ще посрещне като домакин Младите риболовци на учение

На 30 и 31 август ма езерото “Сават 2” (Смиловското езеро), се проведе 
обучаваща акция за млади риболовци за риболов на шарани. Целта беше 
да се популяризират най-новите и най-модерни постижения в този вид 
спортен риболов, като същевременно се покаже па младите рибари как 
трябва да се пази рибният фонд.

Акцията започна в събота предиобед с прожекции на филми за 
модерния риболов на шарани, а имаше и практическа част за показване на 
прибори, на начините за връзване па кукичките и за правене па системи. 
Ловенето па шарани започна вечерта и продължи до сутринта.

Участие взеха 13 момчета и момичета от Димтировград, Пирот. 
Пожаревац и Белград, а присъстваха и членовете на нишките скаути 
“Вожд”. Всички бяха между 13 и 17 години. Спонсорът на акцията - ПБ 
“НИТОМ” от Ниш и известният “шаранджня” Тома Попович с екипа си 
от Ниш - обезпечиха безплатно угощение. Акцията беше следена от 
няколко ТВ: “Банкер” от Ниш, ТВ СГД - АРЕАЛ от Крушевац. която 
работи за 21 ТВ - станции от СЧГ и БиХ, както и локалната ТВ Цариброд. 
Тук беше и главният редактор на специализираното списание за риболов 
“Бистро” - г-жа Весна Вукович от Белград. * Д. С.

„Желюша” на секунди от победата

„Свърлиг" - 

„Желюша" 2:2 (1:1)
Свърлиг, 30.08.2003. игрище “Пастирище”, зрители 100, съдия Милан 

Джокич от Ниш, 8.5
Голмайсшори: Асанович 14 минута (от дузпа) и Н. Джорджевич в 94 за 

“Свърлиг”. Гюров в 22 (от дузпа) и Живкович в 83 минута за “Желюша”.
Жълти картони: Рашич. Първулович, Велоич от “Свърлиг”. а 

Рангелов, Пешев и Младеиовнч от “Желюша”. Червени картони: 
Йованович в 53 от домакините и Манчич в 55 мин. (втори жълт картон) от 
“Желюша”.

"Желюша":Младеиовнч 9, Пешев 7.5, Стеванов 6, Стоицев7.5, Крумов 
7, Стефанов 7. Д. Георгиев 6.5. (Живкович 7), Р. Георгиев 7, Минчич 6, 
Иванов 6.5 и Гюров 8.

Играч на мача - Синиша Младеиовнч от “Желюша”.
При горещо време желюшани изиграха един затворен вариант срещу 

фаворита “Свърлиг”, бивш член на Сръбска дивизия. Играта бе наситена 
с шансове за двете страни, повечето от които за домакините, които за 
техен късмет имаха вратар като Миладинович, който предотвратяваше 
дори неспасяеми удари. Домакините спечелиха една точка в 94 минута по 
време на продължението от 4 минути, което даде съдията. Без седем 
титуляри, (Саша и Неиад Басови, Тричков, Костов, Ствров, Дончев и 
Млтов), но с упорита борба и огромно желание, “Желюша ’ спечели една 
точка и се оказаха костелив орех.

В следващия кръг в СЦ “Парк” “Желюша” ще бъде домакин на още 
един довчерашен член на Сръбска дивизия “Ястребац-Пролетер” от Ниш. 
Мачът е от 16.30 часа.

Капитанът на “Балкански” 
Милован Стоянов, който полу
чи червен картон в мача между 
“Балкански” и “Лужиица” (иг
ран на 23 август т.г. в Дими
тровград) шест месеца няма да 
играе за отбора си в официа
лните мачове. Стоянов бе из
ключен от игра, а главният 
съдия е написал в доклада си, 
че играчът го е оплюл след то
ва. Това е причината за стро
гото наказание.

Дисциплинарният съдия на 
ФС Новица Груич е наказал с 
лишаване от игра в три мача, и 
вратаря Милко Соколов пора
ди инцидента след мача, по вре
ме на който бе изключен Сто
янов. И двете наказания са го
лям удар за “Балкански”. Това 
е предупреждение, че футболи
стите все пак трябва да умеят 
да си контролират нервите.

На турнира в Бела паланка

Димитровград” четвърти55
От 23 до 28 август т. г. в Бела паланка се проведе последният за тази 

година турнир по футбол на малки врати в Пиротски окръг. Участваха 
общо 11 отбора, сред които и отборът на “Димитровград”. 
Димитровградчани загубиха на полуфинала от отбора на "Милан 88" с 1:0, 
а в борбата за третото място загубиха на дуспи от отбора на "Неша 
комерц”, и двата отбора от Бела паланка.

Първо място и 40 000 динара спечели отборът на “Кафе Аня” от Пи
рот, второ и 20 000 динара спечели “Милан 88”, трето и 10 000 динара - 
'Неша комерц”.

Д.С.
Д. С.Д. С.

БлагодарностПчинска футболна дивизия
Според новите правила за 
състезанията в ПФД, през 
първото полувреме на 
мачовете всички отбори 
задължително трябва да имат в 
съставите си най-малко по 
четири футболисти до 
двадесетгодишна възраст. 
Както разбрахме, през 
миналогодишния сезон е било 
задължително отборите да 
играят с по трима футболисти 
на възраст до 21 години. 
Новината не обезпокои 
ръководството на „зелените", 
които вече разполагат със 
седем-осем изключително 
талантливи млади футболисти 
- ученици в тукашната 
гимназия.

Първенството стартира 

на седми септември
Най-сърдечно благодарим на всички, 
които ми честитиха престижната 
югославска награда „д-р Воислав 
Бакич“, която получих за цялостен 
принос в областта на педагогиката.

Проф. д-р Слободан Василев

футболистБосилеградскитеВ рамките на първия кръг от
тазгодишното футболно първенст- започнаха подготовките за новия 
во на Пчински окръг, което ще ста- сезон преди десетина дни, а Гео- 
ртира през уикенда, босилеградска ргиев изтъкна, че е доволен от 
“Младост" ще посрещне на 7 сеп- работата па своите възпитаници, 
тември (неделя) на “Пескара” от- Той подчерта, че за 11-те места в 
бора на “Трешпевка” от Лопарди- титулярния състав ще се конкури

рат пад петнадесет футболисти.
- Както и през миналите сезони, Освен "Младост От Босилеград, 

и в тазгодишното първенство ще се в Пчинска футболна дивизия през 
стремим да се класираме на самия сезона 2003/2004 ще се състезаваз, 
връх на таблицата - казва Георги “Трешпевка (Лопардиице) Пч - 
Георгиев, треньор на “Младост . ня (Терговище), Напре/гьк (Сур-
Същото споделя и президентът на дулица), Алакиице (Алакинце); „
клуба Блажа Воипович, който “Младост (Сувойиица), Челик ДОст (Александрова^, 1уковац 
същевремеишо е и капитан па от- (Бело поле),, “Вихор" (Жбешщ), (Чуковац)и“Младос/(Павловац). 
бор* 1 “Джерекарце (Търговище), Мла-

Тъжен ломен
На 3 септември т.г. се навършват 35 години от 

смъртта на
ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ 
от Димитровград, 
родом от с. Пъртопопшщн

Времето лекува болките, но 
добрия съпруг и баща, за истинския домакин 
завинаги ще останат.
Семейства Стойчеви ош Димитровград и Нит.

нце.

спомените за

П.Р.
1

подготовки, пито да подсигури необходимите 
около 3000 евро. Не са направени и попълнения, които 
да подсилят отбора.

Но на турнира в Будва Димитровград 
бъде “представен” чрез женския кандидат - майстор 
Апита Алексова, която е капитан и “първа дъска’ на 
ШО “Пирот”. „

__„ „„ ШП “ТЬпиб Случаят с шахматния отбор “Цариброд е още един
Отправената към женския състав на ши царио оказател че финансовата криза тресе всички спортни 

род" покана да се състезава в първа дивизия е песе- изи' в а „ пяма да е изненадващо, ако някои
риозна, счита и.д. председателят ма ши цариород 
Драган Йовичич. Поканата е изпратена само броени 
дни преди започване на първенството (на 29 август 

отборът не е имал време мито за

за товаШахмат &Тъжен помен
На 6 септември 2003 година се навършват 

ТРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на нашата 
мила и пепрежалима зълва, леля и баба
ВЕРА СТОЯНОВА 

от Димитровград
Вечно ще носим хубавите спомени за теб и ще 

те пазим от забрава в сърцата си.
ТвоиШе най-мили: Драгшш, Душан, Дивна, 
Берша, Елена и Ивана

Поканата за първа 

дивизия несериозна
все пак ще

.\
ИЛ .

■

членове напуснат отборите и минат в други. Жд. с.в
Будва). така че
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Тупа, после Вторуту спетовпу вийну ..ашият край МаНЧИН рабЩ^р. Н 

беше налегал глад и да не беше моруж !екат и
качемакат, тека стеомо да си помремо от глад. напрайил чорбаджията 
Неколко године прекарамо па качемак и лютеницу. ткачиицуту кико йезерде, а 
После работете се пооправите и лъка-полъка иаг0рС йе све друго само иейе 
забоваримо кво йе качемак. На мепс ми беше пиенуло пода за водепиду. От кико рс- 
од дьега бео се зарскал име да му ие чуйем. куту разширите и подзидаше,

Елем и тея годиие пак ии сполете война, бумкаше „ода из вадуту ие потече, а при 
йепоплапье, народ иабърже оголс и обосе, и мостовете ужкьим преградите 

качемакат че свърже краищата, рекуту, та и тамка юма —— г шайише жабурнячище...
-Тъгай че требе да се търтим до 

воденицуту у “Строшену чешму”...
-Нема защо дедо да бийеш 

путат...

Як$ Щ
на

V

над мас
пак се сети дека с 
мислим на босият и голият народ. 
Тия що караю убава кола и не си 
знаю парете, тия и по-рано пссу га 

И),им само ка дойду гоейе

нап

йели.
нрайе сабале камечак да иокажу 
дека знаю си корснат, демек су народни човеци...Ьог 
да те пази от теквия народници. Истинскьи вълци у

-Ещо? _
-Па и оная вада не работи. Язат отдавна отв- 

овчекоже лече реката и са у ню расте рекьитляк, а и
Това за качемакат ми падс напамст, оти синочка саТелитчанье си въРлпя‘°п^^т”апете та воаа

Може и ла не всруйете, ама целу ноч мешина ме -Кой? „ - „
струже с морузпо. Сабале се диго, загребо, па право, _Па политичаре, дедо,щом дойду изборйе, а 
та па млипатКа стиго тамо, стиписа се дибидуз. До опи обещаваш на народ дека вадете че прочисте и 
млинат шшрайепа убава ткачница, а млинат затворен. вода че потече из ньш 
Питуйем йсдиога минувача, работи ли млинат, а он -Па що га не напрайе, акоооещаваю. 
ва-ги да се смсйе ко луд па брашно. Кига събра дъй.а -Не смею. Ако гьи напрайе , нема кво да обе-

щаваю и да лъжу народат за другьите изоорйе. 
-Е тъгай нека гьи приватизую, видиш ли човекои ме пита:

-Ти дедо, кига си бил у воденицу ?
-Знам ли , после Вторуту световну войну често си СреДил пред ньега. л л

доодео... —Море дедо, я мислим дека най-добре би било
-Е дедо, еве двайес или трийес године кико пресу- да ^ приватизуйе общината, тъгай млого работе 

шише вадуту. би се опрайиле. А ти ако сакаш да смельеш
-А я видим ваду и убав дувар, та мислим... морузчекат, вачай аутобусат и иди у I радинье,
-Нема кво да мислиш, дедо, това убавило йе там воденицата и вадата йоще работе!

Случайно или не, ето „пролаях”! 
Кучето ми се казва Муса 
А аз съм... Засега само се подписвам. 
Приятели сме с пръста на съдбата 
и гледаме си работата...
А работата хич не ни върви 
и „другарят' ми се разсърди.
Аз лая, а той си мълчи 
с вдигнат крак означава 
Територията ни 
и заканително 
ръмжи:
Етнически ще се отделим!
Аз съм Муса
А кучето!... За сега само се подписва 
и лае на себе си отчаяно!

Овен

Ах, жените Неприятностите на представителите на 
зодия Везни от предходната седмица 
ще бъдат неутрализирани през тази. 
Единственото, което трябва да избяг
ате и сега е пътуването, защото отново 

ви заплашват инициденти. Ще имат ша
нсове за печалба, които не трябва да 
пропускате.

По-спокойна ще е за представителите 
на зодия Овен предстоящата седмица. 
Бурните любовни и творчески процеси, 
които ви занимаваха, сега отминават и 
на тяхно място идват по-сериозни про
фесионални занимания. На моменти ве- 

тно ще ви е трудно да се справяте с 
овареността.

■ ■ ■
Една много красива но глупа

ва дама казала на Марк Твен:
- Ние трябва да се оженим.
- Че защо?
Защото нашите деца ще са 

красиви като мен и умни като вас.
- Ами ако са красиви като мен 

и умни като вас?***
- Отче, защо Адам поискал 

жена за компания?
- Защото по това време е ня

мало други домашни любимци - 
казал попът.***

Свекърва към бъдещата си 
снаха:

- Ох, дъще, много хубаво, че се 
обичате, че ще се вземете! Ех, да
но да си и честна!

- Ох, мамо, дано, дано, ама на
дали...

в

роя
нат

1.ЧХ*]»]11
Ангажименти и финансови пр» 
ди са основните неща, които з 
представителите на зоди! 
тази седмица. Най-силно 
прояви при родените през първата де
када на знака (21-30 април). Проблеми
те с половинката или неосъщественото 
желание да имате такава няма да 
рачи чудесните събития, способстващи 
утвърждаването ви. ________

Любовта е това, което предстаги 
телите на зодия Скорпион ще см 
на з

ихо- ч&у 
анимават 

я Телец 
това

оставят 
ща. веро- 

ще е единст- 
реме на про- 

. Ро-

корпион ще 
таз ис едми!

, но това I 
лите вр - 
ангажименти

-------- а на знака
ще трябва да се от- 
ите за бързи финан-

рез
:ва.

енплан пзад 
о ще

ния начин да 
емните служ 
ните през първата декад 
(-31 октомври) ще трябвг 

кажат от надежд 
сови приходи.

през 
е се ви липсятнще

ата от де 
ебни

ве
бл
Де»
(23пом-

1ч^Ц|ИТ1 к ц!К> __жБлизнаци I "е
Сблъсъкът на ангажимента към 
любимия и този към работата ще при
теснява представителите на зодия Ст
релец през тази седмица и ще заема 
голяма част от вниманието им. Не вли
зайте в съдружия и не сключвайте спо
разумения през следващите седем дни 
(най-вече в петък), защото ще са губе-

За представителите на зодия Близнаци 
предстоящата седмица ще е по-скоро 
безпроблемна и спокойна. Постепенно 

зладява ново любовно 
което постепенно ще стане мног 
за вас. Изпитвате труд 
точаването. но това ня1 
проблеми.

ви чув 
го в ство,

ажно
:редо- 

ма да ви създава
ности в със

щи.

___Козирог ....

Мощ Й Шенш Предстоящата седмища ще е трудна за 
представителите на зодия Козирог. Ве
роятността да се справите с възникна
лите труднеоти не е 
имате необход 
мета, който ви 

е в знака н
ти ви влияят скоро зле.

Предстоящата седмица ще е реша
ваща за представителтие на зодия 
Работата, вър 
последък и к 
то ви време сега ще дад< 
резултати. Удовлетворен 
татността на действията 
и полученото за това ще е много.

дия Рак. 
ихте на- 

цяло- 
добри 
резул- 
1МО, но

рху
оят

която се мъч 
о заемаше почти 

е много 
и ето от [ 
ви е голя

ото щезащ
ул. Освен къс- 
»откакто Юпи- 

ъва, останалите пла-

малка, 
имия стим 
съпътства 
а ЛЯдНовица Младенов тер

нет
■ | Попитали един нашенец, ко-нашенски истооиики г°то1ивРемето просто изгониха

* от Димитровград и той замина за
Любляна, дали се е ядосвал за

•щ^г •* орехи. това.
*~И ЗЯ Веднъж залови дете, качило

хилядарка

Ь; |:М>М

Представителите на зодия Водолей на
влизат в труден период, по врме на ко
йто ще се сблъскват с множество труд- 

ти в изпълнение на ангажиментите и 
осъществяване наплановете 
те ви също не са в най-добро 
тояние и тази седмица ще го докаже, за 
съжаление вие харчите без мярка и то
ва се им отразява много зле.

Успехът на представителите на зодия 
Лъв от последния месец ги следва и 
през тази седмица. Той ж 
стремителен, но на 
сега с амного по

веи с 
заемете
разшири контактите ви.

яма да е така 
соките, които взема 

продуктивни и трайни, 
утвърждаването си, сега ще се 

и снова дейнсот, която ще

име 
I. Ф

нос-За това че ме изгониха съм 
се на жълтата череша, която сел- им благодарен. Ядосвам се, че 
ските малчугани много обичаха, сега не искат да ги черпя за това! 
Детето падна от дървото точно в 
ръцете на дядо Сокол и се раз-

инанси- 
то си с

Ос
:ъс-
.За

НовинаДядо Сокол от с. Пъ.ртопопин- 
ци беше известен к:ато голям тРепеРи от страх, да не го натупа. Срещат се двама царибродча- 
майтапчия. Но самият той не се т01* сам0 МУ каза- ни.
смееше почти никога, а със сери- ,]^ега и^е ти ПР0СТЯ> но внима_ - Какво ново има?
озно лице правеше и .майтапите. вая’ ако те заловя ои^е веднъж _ Видях митничар да си купува
Той имаше хубава ово щна гради- ще изтРесеш хилядарка от зад- цигари на будката! 
на с ябълки, круши, череши и

шш ш№

Развитието на дейнсотта на представи- 
тлите на зодия Дева е бавно и донякъде 
несигурно, но през тазис едмица ще 
имат възможност да насочат усилията 
си в по-печеливша посока: Очак : 
финансови дела, които ще ви удовлет
воряват с ефективнеотта си.

Финансова 
бота пре 
представителите 
тазис едмица най 
слуежната от 
исвр
даше нервната ви система.

силената ра- 
иесеци очаква 
ия Риби. През 

ще получите за-
претовареността
1 ви, откитостра-

>а реализация за у 
з последните мееди 

е н а зод
-поел 

плата за 
ангажираността 

1 ви

ника. -!?! кват ви
ръх 
16 н<м.т.
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