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След 12 години първа официална 
Белград визита на хърватски президент в Сурдулишка община ознаменува 59-та

годишнина от освобождението си

Може да се прости, но 

не да се забрави
* Председателят на ОС Слободан Попович: „На някогашните 
врагове може да простим, но жертвите няма да забравим". 
Сурдулишкото стопанство е по-устойчиво на 
икономическите промените, отколкото някои фирми в по- 
развитите райони. Стабилни междунационални отношения. 
120 милиона динара за инфраструктурата

Пети септември, който населението в Сурдулишка община 
чества като Ден на осбождението и Деня на общината си, 
беше ознаменуван тържествено. На сесията на Общинската 
скупщина, която се проведе на 5 септември и на която освен 
отборниците присъстваха представители на стопанския, 
обществения, политическия и културния живот в общината, 
най-напред беше отдадена почит към сурдулишките жертви 
от Втората световна война и от НАТО интервенцията, а след 
това председателят на ОС Слободан Попович каза, че “на

Месич: Вината трябва да се
индивидуализира, а
индивидуализацията трябва 
да бъде извършена от нашето
правосъдие или от Хага

Хърватският президент Стипе
Месич, за първи път след 12
години от срива на СФРЮ в сряда

• беше на официално посещение в
Белград по покана на президента
на държавната общност Сърбия
и Черна гора Светозар Марович.

{Та срещата си от името на
гражданите на своите страни те някогашните врагове може да простим, но спомените за 

жертвите няма да се заличат”.взаимно се извиниха за всички з- (На 3 стр.)
лини и щети, които са предизви
кали едни на други.

От името на всички граждани На 7 септември се 
състоя 6 - месечен помен

............ по повод трагичната
*смърт на сръбския пре- 

миер Зоран Джинджич. 
Заедно със семейството 

Ш&. на покойния премиер, 
ИР неговата памет почетоха 
гаЦ| и членове на 
Ши правителството на 
РД Сърбия, начело с 
Ши премиера Зоран 
|Ш| Живкович,

представители на 
шйЯ църквата и на 
ЦИ обществения живот,
ЩД принц Александър 
ЦД Караджорджевич и

съпругата му Катарина и 
РД гол ям брой граждани. 
1^9 В Алеята на великаните 

на новите белградски 
гробища помен е

I ОТСЛУЖИЛ
Шабско-валевският

на СЧГ президентът Марович се
извини за всички злодеяния, Тътржествено посрещане на хърватския лидер в Белград 
които който и да било гражданин 
на държавната общност е из
вършил срещу когото и да било в рез със зак0на или злоупотребя- иска индивидуална отговорност 
Хърватия . Президентът Стипе вайки с положението си”. от всички, които са извършили
Месич каза, че приема това сим- Двамата президенти прецени- военни престъпления, 
волично^ извинение , като и са- ха> че не ТрЯбва да се- гледа към Президентът на СЧГ Свето- |
мият той отправи извинение към миналото, а да се обърнем с лице зар Марович прие поканата па , -
всички, на които граждани на към бъдещето, към европейски- президента Месич да посети За- - !/■ ,
Хърватия “когато и да било са те интеграции и сътрудничество- греб. № А
нанесли вреда постъпвайки в раз- то в региона, като настояха да се (На 2 стр} Ж

ЯАТ

у :

&
ш шА т,

*■<*&&&*&*> # 

ряотлика стени 
скупштшоштше сурдший

Ш 7Л м-1 ш |
ЩШщ А

||
ш у щ

(иш културни центар

щ :г
*^*Цк^ш* * ■

_Л?

I

& км
1 '.

6 Септетбрч 

незохичита дот« 

з<| Аужиииа

покровител>:
СКУПШТИНА ГРАДА НИШАшш

V
(Стр. 6) (3 стр.)



Съседите - Балканите - Светът

Новини от България
Български изборен рекорд

2 ----- ‘ 12 септември 2003

Ще участват 117 партии
(От I сгр.) съюз, подчерта Месим.

- Щеше да бъде добре, ако ги 
с нямаше военните епизоди, 
п конто вече загърбихме. Вината 

трябва да се индивидуализира, 
трбва да отговарят конкретни 
сърби, конкретни хървати, 
конкретни бошняци, 
евентуално някои други, по 
винаги хора с лично име. Щом 
като те отговарят за нещо 
недопустимо, няма да има 
колективна
индивидуализация па вината 
трябва да бъде направена или 
от нашето правосъдие, или от

Централната избирателна комисия в България е регистрирала 
рекорден брой политически партии и коалиции, които ще участват в 
предстоящите местни избори през октомври. Една седмица преди 
изтичането на срока за регистриране, са приети решения за участие 
па 102 партии и две коалиции, а вероятно това ще стане за всичките 
117 политически формации, които са кандидатствали. В това число 
не са включени
участието си в общинските и градските комисии.

Хърватският 
разговаря в Белград и 
председателя на Парламента на 
държавната общност 
Драголюб Мичунович.

-Констатирахме,че няма пито 
един проблем, който не би могъл 
да бъде решен с добри намерения 
и добра воля от страна на двете 
държави. Целите пи са общи - да 
се включим в Европейския съюз, 
поради което ние предприемаме 

необходимо 
взапмоотношеннета ни да бъдат

президент

СЧГ

независимите кандидати, които пряко заявяватили

По-малко разводи в България
Тазивина. След като през юни бяха въведени високи съдебни такси, броя на 

разводите в България е намален с 20 на сто в сравнение ^ 
години. Както пише в-к “Стандарт”, сега “раздялата струва 
най-малко 100 лева, което е много скъпо, особено за по-бедните 
двойки. Затова те продължават да живеят заедно, макар че са 
“врагове”. По-заможпите са привилегировани, понеже могат да 
платят и да си кажат “сбогом”.

с миналитевсичко

Световната преса за срещата в Белград

С поглед към бъдещето
Най-големите световни осведомителни агенции предадоха 
взаимните извинения на президентите на СЧГ и РХ в Белград - 
Светозар Марович и Стипе Месич, оценявайки ги като „категорично 
преодоляване на миналото и обръщане с лице към бъдещето“. 
Агенция АП оценява извиненията като „фрапираща изненада“, 
защото са дадени от „лидерите на две страни, които досега не 
проявяваха желание да признаят военните престъпления, 
извършени от техни граждани“.
Германската ДПА смята, че Марович и Месич са отправили сигнал, 
че „въпреки съществуващите проблеми отношенията между двете 
страни продължават да се развиват по възходяща линия“.

ЛибияС. Месич в Скупщината на СЧГ

Смъртно наказание за 

българските медици?премиерите на Сърбия и на 
Черна гора Зоран Живкович и 
Мило Джукаиович, с президента 
на Черна гора Филип Вуянович, 
както и с представители на 
организациите,

Хагския трибунал, подчерта занимават с процеса по 
Месич. завръщането на бежанците.

На хърватските граждани,

Държавният прокурор в либийския град Бенгази е предложил 
смъртно наказание за 6 български медици (5 медицински сестри и 
един лекар), които бяха обвинени, че са заразили със СПИН 400 
либийски деца в местната болница.

Прокурорът поискал по 10,7 милиони щатски долара за всяко 
от тези деца, т.е. общо около 4,6 милиарда долара. Агенциите 

I подчертават, че прокурорът взел пример от либийските власти,
! които решили да заплатят толкова пари за всяка жертва от САЩ и 
I Англия, които са пострадали във самолет взривен над Локърби.

Известен френски учен, чието име не се казва, заявил че 
СПИН-ът се е появил най-вероятно поради лошата хигиена в 
болницата една година преди българските медици да започнат да 
работят там. В либийския затвор те са от 1999 година.

които секолкото се може по-добри, за да 
може и тази интеграция да бъде 
по-успешна, каза шефът на 
Парламента на СЧГ.

- За да се включим в Европа 
необходимо е взаимно да се 
подпомагаме. Само по този 
начин ще можем да ускорим 
пътуването си към Европейския

президентът
Хърватският президент посочи, 
че “от пас самите зависи дали ще които живеят в СЧГ той поръча, [ 
живеем както целия цивилизован че Хярватия е заинтересована те 
свят”. да се завърнат възможно 

В сряда след обед президентът по-скоро, “понеже само по този ! 
Месич разговатя с и.д. президент начин Хърватия ще се утвърди 1 
па Сърбия Наташа Мичич и с като демократична страна .

Марович прие Дудае Руска инициатива 
за ЮгоизточнаУ скорено интегриране Европа

Унгария за визовия режим

„Полският модел" и за СЧГ
Унгария ще предложи на държавната общност Сърбия и Черна 

гора подписване на асиметричен договор за визовия режим, известен 
като “полски модел”. Това означава, че най-вероятно от 1 ноември 
Унгария ще въведе безплатни визи за гражданите на СЧГ. За сметка 
на това Белград трябва да се откаже от приципа за реципрочност, 

• което означава, че и след тази дата унраските граждани ще минават 
границата както и досега.

Тази идея беше излъчена от Украйна, която, 
страна се намира в “черния” шенгенски списък от държави, за 

започна тридневната си ви- граждани бъдещите членки на Европейския съюз ще трябва да 
зита в балканските страни, в въвЗДат задължителни визи. Киев поиска от Варшава безплатни
рамките на която, освен в"3"' за да се откаже от реципочността, което беше прието от
Босна и Херцеговина посети полското правителство. Такъв образец Украйна предложи и на 
и Сърбия и Черна гора и Унгария, и на Словакия, с което след дълго обмисляне 

кабинетът на Петер Мегеши,

БалканскоПрезидентът на Сърбия и Черна гора Светозар Марович прие във 
вторник в Белград председателстващия Комитета на министрите 
към Съвета на Европа Николае Дудае, който се намира на 
официално посещение у нас. В разговор 
президентът Марович подчерта, че Сърбия и Черна гора се стреми 
към
отношение

турне на 
Иванов

с високия си гост

ускорено интегриране в европейските структури и в това 
се подготвя най-широк демократически консенсус.

На срещата си с Дудае, който е и външен министър на Молдова, 
президентът Марович подчерта, че СЧГ прилага отговорно и 
последователно всички принципи 
членството па държавната общност в Съвета на Европа. Той посочи, 
че заинтересоваността на СЧГ от възможно по-скорото започване 
на диалога за Космет, както и желанието си европейските 
институции да посветят по-голямо внимание на процесите, 
нарушаващи сигурността в нашия регион.

В разговорите беше подчертана взаимната заинтересованост за 
разширяване и укрепване на съвкупните отношения между Молдова 
и Сърбия и Черна гора, особено на икономически план.

Руският външен минис
тър Игор Иванов посети в 
сряда град Сараево, с което

както и нашпата
чиито

и предписания валидни за

се съгласи и
Словения.

Главна тема иа разговори
те на министър Иванов с : 
ръководителите иа тези бал
кански държави е обстаиов- ■ 
ката в региона в светлината - 
на най-новата инициатива на 
Москва за организиране на 
международна конференция, 
на която при участието на 
представители на страните в

' ;

шт т
:Крие Патен в Белград ■Ц;ш

Готви се Доклад №8
Европейският комисар зя външна политика Крие Патен, който 1 лтбъпатточирши™*"™11

Подготовката на тази доклад трябваше да започне на 1 септември, Министър Иванов който ! 
след като няколко дни преди това падна и последната бариера за „писти™, п ’
неговото отсрочване, тъй като парламентът на СЧГ ратифицира | > ра3говаря вчера с 
ПеТблики ХарМ°НИЗаЦИЯ 1На икономическите системи в двете - ръководителите иа държав-

Докладът за изпълияемостта ще обхване трите най-важни нГгопаТп^™пе ппеб ЧбР' 
области, уточнени от ЕС още през 1993 г. Става дума преди всичко за в Подгорица, където ще раз" 
функционирането на правовата държава, върху което ЕС набляга г0 ^черногорските дър-
особено, функционирането иа пазарната икономика и за приемането жавни ръководители
на демократическите принципи и на парламентарната система. Р Д

: и
1
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V1Ш

.1 •д

Навършиха се две години от 11 септември, който ще бъде запомнен с 
терористичния акт, взел около 3 000 жертви. Със самолети 
терористите -самоубийци разрушиха двете сгради на Търговския
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Може да се прости, 

но не да се забрави
По повод 6 септември в Бабушница

Редовна сесия с 

тържесрен призвук(От 1 стр.)
В доклада си за развойния 

на общината от 5 септемри 1944 финансират от общинския бгад- 
година досега председателят на жет» но и на онези, които са на 
ОС акцентира върху развитието републиканска издръжка. ОС 
на общината от миналогодишния ос°бено държи сметка за 
до сегашния празник. В това от- нитието на образованието, ку 
ношение добра индикация е това, 
че местните предприятия и цехо
ве се справят сравнително по-до- 
бре с икономическите и остана
лите промени, отколкото фирми Д11наРа 
в някои по-развити райони.

“ Полза от това имат не само 
работещите в тези предприятия и 
цехове, но и всички граждани на 
общината. Най- красноречив 
пример за това са капиталовло
женията в областта на инфраст
руктурата и комуналната дейно
ст, в които тази година ще бъдат 
изразходвани чак 130 милиона 
динара. За каква сума става дума 
ще е по-ясно ако кажа, че тол
кова всъщност е тазгодишният 
бюджет на общината ни”, каза с 
удоволствие Попович. В това 
отношение той предвижда, че в 
областта на икономиката може 
да се очакват още по-добри ре-

ма^ГбЦиална подкрепа нетелна
само на ведомствата, които сепът 8{«йиИ1ГШ!По случай Деня на освобожде

нието на Лужнишкия край - 6 сеп
тември - миналия петък се проведе 
редовна сесия на ОС. На нея при
състваха гости, но не бяха връчени 
традиционните Шестосептемврийс- 
ки награди. Председателят на ОС 
Петър Йончич изнесе доклад, в 
който подчерта, че за жителите на 
Лужнишкия край 6 септември 
представлява дата, която не трябва 
да се забравя. “Това е незаличима 
дата, която ни припомня за геро
ичната борба на лужничани за сво
бода”, подчерта Йончич и инфор- I. 
мира отборниците и гостите, че лШМ^Ж-' 
борческата организация в Бабу
шница е положила по случай праз
ника на общината по един венец 
пред паметната плоча на загина
лите по време на Втората световна 
война, както и пред паметника в це
нтъра на общината.

С няколко изречения той припо
мни за комуналните дейности, кои-

раз-

Щ Кл-
турата, социалната защита и

9 I
I.

Кметът •-
Слободан ШПопович
открива
тържеството

Една от сесиите на ОС в Бабушница

По време на половинчасовата 
сесия на ОС отборниците разгле-С. Попович 

връчва
то са проведени през изминалите 
365 дни в Бабушнишка община. В Даха още два въпроса. Най-напред 
доклада си той наблегна на доброто те единодушно подкрепиха предло- 
сътрудничество между органите на жението на Изпълнителния отбор 
местното смаоуправление и донор- на ОС 33 размера на таксата за 
ската организация ЦХФ, Правител- уреждането на строителни площи в 
ството на Сърбия, Републиканс- общината, която според новото ре
ката дирекция за пътища и други шение за жилищни обекти възлиза 
институции, фирми и организации в на ЗЮ динара за квадратен метър, 
страната, с чиято финансова под- Цената се отнася за жителите,

признанието
за
"Братство“
на
В. Божилов

И сега беше подчертано, че 
н Ц Сурдулишка община разчита на 
|| трансграничното сътрудничест

во в триъгълника на Еврорегио- 
на Ниш- София- Скопие, както и 
в региона Южна Морава- Пчиня- 
Струмица. Развитието на туриз
ма, преди всичко този на Власи- 
на, представлява стратегическо 
определение на общината.” В то
ва отношение обаче ние не сме в 
състояние да постигнем някакви 
по-значителни резултати и се 
налага проектът за развитието 
на Власина с околностите й да 
подкрепи Републиката. Впрочем 
това е проект от общ интерес”, 
констатира председателят.

които ще строят в предстоящия пе-крепа са реализирани множеството 
комунални проекти в общината. “В РИ°Д>н0 и 33 онези граждани, които 
предстоящия период особено вни- до 13 ноември т.г. трябва да подадат 
мание ще посветим на местните иск 33 легализиране на вече пос- 
общности. В този смисъл ние ще ги троените обекти. Доколкото сума- 
посещаваме, ще разговаряме с 
хората, ще се стараем да решаваме 
бързо и ефикасно проблемите”, из
тъкна Йончич.

и 1
та се плати на един път, от нея ще 
бъдат приспаднати 20 процента.

Отборниците подкрепиха и 
предложението да бъде сформиран 

Той сподели, че тази година пра- Временнен съвет на
общината е ознаменуван общност Бабушница. Причина за 

това е фактът, че в момента не 
могат да се изберат по редовен

щ местната
зникът на

! ! скромно поради много причини: 
“Недалече от нас, в Косово и Ме- 
тохия, загиват сръбски деца, поли
тическият живот в Сърбия е пълен 
с афери, много стопански пред
приятия пропаднаха, много хора ос
танаха без работа...”, изтъкна 
между другото Йончич. По.

I - начин поради липса на кворум 
органи на МО (нужно е да се 
проведе събрание с присъствието 
на най-малко 600 души). Времен
ният съвет ще бъде ръководен от 
МО до края на тази година. Дото
гава ще се намери начин за сфор-

- У&!

негови
те думи настоящата републиканска 
власт се занимава със себе си и не мирането на редовни органи.Сурдулица става модерно градче влива никаква надежда, че нещата 
ще се променят към по-добро.

Б.Д.Р.Б.

зултати не само поради това, че _______________________________________ _______________
досега почти всички обществени
фирми са приватизирани, но и От заседанието на ИО на ОС в Босилеград
поради факта, че в общината ра- 
ботят около 800 частни фирми.

Сурдулишка община, в която 
живеят сърби, роми и българи и в 
която междунационалните отно
шения са стабилни, оказва значи-

Заплатите в 
Димитровград в 
очите на 
статистиката21 септември - Ден на общината?
Последни В 
републиката

септември, Мировите съвети ще бъдат съставени от председател,на осмиНа заседанието си, проведено
Изпълнителния отбор на ОС в Босилеград даде подпредседател и членове.
предложение 21 септември - Малка Богородица - да се Във вързка с възможностите за намиране на работа 
празнува като Ден на общината. Това решение ще за 24-те полувишисти, които са па трудовата борса, па
бъде предоставено на Скупщината, която на заседанието дойдоха и директорите па някои боси-

След като отборниците приеха следващото си заседание трябва да вземе решение за леградски предприятия. До конкретни решения не се
предложението на Комисията деня ||а 0бц|Ината и да обяви конкурс за изработка на стигна, понеже основният проблем е подсигуряването
за присъждане иа обществени герб и знаме. Авторът на проекта за герб и знаме на на необходимите средства. За пол у висшистите
награди, на сесията бяха общината, който бъде избран, ще получи парична Републиканския завод за заетостта подсигурява за
връчени летосептемврийски „аграда на стойност 15 000 динара. Въпреки че бяха периода от 9 месеца само по 5 400 дианра на месец,
признания на фирми, изпратени писма до всички политически пратии и Освен деветмесечния стаж, ИО търси начин тези лица
ведомства и отделни лица, сдружения в общината, свои предложения за Ден па да останат на работа още 9 месеца, но възможността за
които са постигнали общината внесоха само ОО на ДСС, на СРС, на СПС и това, както изтъкват директорите, е почти минимална,
значителни резултати и са местното сдружение на пенсионерите. ДСС и радика- отново поради липсата иа средства,
допринесли за развитието на лите са преЛдожили 21 септември за Ден на общината, Членовете па местното правителство взеха реше-
различии области. Бяха докато предложението на пенсионерите и на социа- ние и за сформиране иа Фонд за развитие на общината,
връчени пат грамоти: на ЦХФ, листите е било осми септември, все още официален който ще притежава отделна банкова сметка, а една 
на Конференцията на общините аз11ИК до на СПС е предложил и 27 ноември - деня, част от средствата на фонда ще се дават за разввтие на 
и градовете в Сърбия, когато през 1898 година Босилеград е получил статут селското стопанство. Във връзка с това ще се сфор-
млекарницата „Величкович", община. Дотогава общината е била в Извор, мира и Общинска комисия за развитие,
на председателя на ОС Последна дума при определянето на повия Ден на ИО даде съгласието си за приватизиране
Слободан Попович и на Мирча общината ще имат отборниците на първото си общественото предприятие Слога от Босилеград въз
Стоянов, директор на ОУ в следващо заседание, коего по всяка вероятност ще се основа на решението па Агенцията за приватизация на
Клисура. Бяха присъдени 20 ^ през следващата седмица. Република Сърбия. На заседанието бе приет и доклад
дипломи и още толкова Членовете на ИО взеха решение за сформиране на за работа на Отбора за изграждане и оборудване на
благодарствени писма. „иппви съвети които да посредничат при решаването местна телевизия за периода от 1 април до 30 юни тази
Издателство „Братство" на спорове между хората в местните общности, година. Доклада изнесе Крум Стоянов, председател на
получи диплом за „голям Посредничеството на тези съвет и не е задължително и отбора и член на ИО.
принос в информирането". те ^ се „амесват саМо ако спорещите искат това.

Статистиката отново неумо- 
лимо “сложи” заплатите в Ди
митровград на последно място в 
Републиката. Според данните 
брутната заплата в общината 
възлиза’ само на 4 395 динара.

На първо място по брутните 
заплати и този път е Беочин, в 
който работещите имат шест 
пъти по-високи заплати - 26 500 
дианра. Следва Лазаревац с мал
ко повече от 25 000 динара.

Компания на Димитровград 
на опашката правят Бела пала
нка, Свърлцг, Иваница, Блаце, 
Търговище...

Средната пето заплата в сто
панството в републиката е 10 854 
динара, 14 539 в нестопансктие 
дейнсоти, докато средната брут
на заплата в Сърбия 17 167 
динара. Това е почти четири 
пъти повече от заплатата в Ди
митровград.

на

А.Т.
П. Р.
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ДимитровградНа политическата сцена в Димитровград 4- --«*>>

Временно затишие или засищане? Има ли или няма пари 

за двуезични табелкиНаистина от някои партии са останали само Об- 
щипскмтс отбори, от други само председателите, 
трети пък еа пропели само учредително събрание 
и...мълчание! Може би пече са “изхарчили сна
ряда”, както би казал народът, но онова което е 
още ио-изненадващо, е че и народът си мълчи. 
Мито критикува, пито хвали, дори не се оплаква. 
Разочаровани ли са всички от политиката или па 

е дошла до гуша? Всъщност от нея

На политическата сцена в Димитровград дейст- 
18 партии. Няма по-малка среда е толкова 

много партии! Всъщност политическата сцена в 
Димитровград е пълно отражение па политичес
ката сцена в Сърбия, в която едва ли някой би 
могъл да изброи всичките регистрирани партии. 
Но и това между другото може да се счи та за една 
от “детските болести на демокрацията”.

И докато на сръбската политическа сцена 
между отделните партии в момента се води жес
тока вербална война, в която не се подбират сред
ства, на политическата сцена в Димитровград цари 
пълно затишие. До годишните почивки няколко 
партии постоянно комуникираха с медиите (поне с 
“Братство”) чрез съобщения или организираха 
срещи с местните журналисти, провеждаха опре
делени акции. Годишните отпуски минаха, а об
щинските организации на партиите в Димитровг
рад като че ли все още са иа почивка.

I
ват ■шшшшщт

но строителство с решение от 30 май т.г. да събере оферти >а това.
На заседание от 28 август т.г. ИС е отворил подадените оферти и е 

констатирал, ме най-изгодна цена от явилите се три фирми е пред- 
ложнла "Магистрала” от Бела паланка. Но, както се казва в^ос
нованието, "става дума аа значителни средства, които не са запла
нувани в бюджета за тази година, а трудно могат и да се осигурят. 
Поради зова ИС пс може да приеме предложената оферта на Ма
гистрала". Всъщност приемането на офертата би застрашило финан
сирането на редовните дейности на общината, които и без това труд
но се реализират поради недостатъчния прилив на средства в бюд- 
жета иа общината.”

Коментирайки това решение на 
щината изобщо ме са се заинтересували от това. Според законоп- 
редписапията, Министерството за малцинствата участва с опреде
лени средства при изработването на такива двуезични табелки, но 
трябва да се отправи искане и да се договори начина па финансиране.

А.Т.

ня-

.

!всички тя им 
“печслят"малко хора. Може би затова за 
димитровградчапи в момента няма нищо по-важно 

да разберат докога ще работи “цигарената 
фабрика иа границата”, особено сега, когато ДИМ 
и ДИВ са приватизирани. Печалбата за обикно- 

човек е не в политиката, а в дребния цигарен

(от това

вения
бизнес, макар п само едно или две евро на ден, и то в 
зависимост от късмета в надпреварата с митпи-

ИС от ДСБЮ твърдят, че от об-

чарите.
А.Т.

Заседание на УС на Матицата на 
българите в Сърбия___________

художествена програма, на която ще присъства и 
вицепрезидентът на Р България Ангел Марин.

Членовете па УС са разисквали и за съдейств
ието па сдружението при записването на канди
дат-студенти от Босилеград във Висшите учебни 
заведения (ВУЗ) в България. Тази академична го
дина в университетите в София, Пловдив, Благое
вград, Велико Търново са се 
надесетина студенти от Босилеградско. Налице е и 
съдействието па Софийския университет при запи
сването па кандидат-студенти по ректорско реше
ние, както и за средното и полувисше училище в 
Дупница.

Както заяви г-н Пене Димитров, председател на 
Матицата - Съветът се съгласил да помогне за 
отпечатването на книгата па Александър Младе
нов “Народното просвещение в Босилеградското 
краище от 1833 до 2003 година”.

Босилеград
Бойците ознаменуваха 8 
септемвриРазширена 

културна дейност Общинската организация на Съюза на бойците в Босилеград и тази 
година тържествено ознаменува 8 сеп тември - Деня на общината. ОО на 
СУ БПОР проведе тържествено заседание, на което присъстваха и пред
ставители на общинското ръководство, па местното сдружение иа пен
сионерите, на общинските отбори на СРС и СПС, както и представител на 
босилеградското военното поделение. Въпреки че са били поканени, на 
заседанието не присъстваха директорите на училищата и други пред
ставители на обществените и политически структури в общината. След 
едноминутно мълчание, с което бе отдадена почит па загиналите бойци от 
общината, председателят на ОО на СУБНОР Асен Лазаров изнесе доклад 
за хронологията на народоосвободителната борба в Босилеградско и за 
освобождението от фашизма през 1944 година. На събранеито бе пред
ложено догодина, когато се чества юбилейната 60-годишнина от осво- 
божеднието. да се организира много по-голямо тържество. Осми сеп
тември ознаменува и ОО на СПС. По този повод тукашните социалисти 
проведоха заседание на Изпълнителния отбор. П. р.

записали пет-
На проведеното миналата седмица в Звонци ре

довно заседание Управителният съвет на Матица 
иа българите в Сърбия е разисквал дейностите на 
сдружението до края на годината.

По повод 22 септември - Денят на независимо
стта на България - Матицата ще организира тър
жество, иа което ще бъдат поканени представи
тели на Министерството на външните работи на 
България.

Също така по повод 1 ноември - Деня па на
родните будители - ще бъде изнесена културно- С. Н.

О’ Босилеград: Бисерите на ” Братство” (бр. 181, от 18 март 1965) 
: Обществена хроника Помощ за бежанците и за 

временно разселените:| Гледай крава, други да я доят!
Американската неправителствена организация ЦХФ - община 

Враня - и гражданското сдружение “Жизнена помощ” миналата сед
мица подсигуриха пластмасови оранжерии за отглеждане на зелен
чуци за дванадесет бежански и временно разселени семейства.

Става дума за оранжерии с площ 105 квадратни метра, предназ
начени за отглеждане на пипер - заяви Апани Ангелов, служител в 
общинското управление, който се грижи за проблемите на бежан
ците и на временно разселените. Той изтъкна, че през пролетта 12 
семейства са получили разсад за пипер и добави, че целта на проекта 
е да се подобри тяхното материално състояние. Основните критерии 
за получаване на помощта са били броят ма членовете и материал
ното състояние на семейството.

В Боснлеградска община са регистрирани 29 бежански и временно 
разселени семейства, някои от конто миналата година са получили ст
роителен материал за подобряване на жизенните условия.

:
; Много пари и труд вложиха желюшани за еле- 
I ктрификацията. И пе само те. И други села около
■ Димитровград се електрифицираха въз основа па
• местното самооблагане, и доброволен труд. Това 
; пе бяха малки жертви за тези села в още недо-
• статъчно развитата област. Но селяните се спло- 
: тяваха, обединяваха средства и искаха по домо-
■ вете им да блесне “вечната светлина”. И успехите
• пе изостанаха. В много домове гърмят радиоаиа- 
: рати, а в Желюша вече има и няколко телевизора.
■ “Ние се електрифицирахме“, казват, а в това 
I изречение има не малко гордост и самодоволство. 
; Но като че са правили сметка без кръчмар. 
» Комитетът по електрификация в Желюша г о- 
; лучи сметка от ведомството на “Електродистри-
■ буция” в Димитровград да заплати изразходва- 
| пата електроенергия. Тази сметка като удар по- 
: рази хората в комитета по електрофикация ко- 
| гато видяха, че за 4,986 киловатчаса трябва да 
: заплятят 195,708 динара - т.е. 1 киловат по 40
• динара. Това е за месец февруари. Хората в ко- 
I митета след като се съвзеха от “тази електрична 
; искра” започнаха да се интересуват и да правят
■ сметки.
; - “Електродистрибуция” не е вложила пито ди-
■ нар за въвеждането ма мрежата. Не влага сред- 

стла и за нейното поддържане. Това правим ние.
■ Сега сме подготвили стълбове за подмяна и а мре- 
| жата и “Електродистрибуция” само за работата 
: на специалисти ни търси по 1.000 динара па един
■ поставен стълб. А само за “отчитането” на кило- 
: ватите - по 40 динара.
• В отдела ни уведо миха, че всичко е основ аио на 
| закона.
.* Но не вярват па това желюшани. И как да им се 
| обясни когато в Ди митровград 1 киловат се зап- 
I лаща по 20 динара, а в “Циле” като предприятие -
• по 32. В Ниш пък, ако не се вземат под внимание

различните облаги - по 9 динара един киловат.
А 1ПШ1ЛИИ и димитровградчапи и с пръст ме са 

мръднали когато се е довеждал токът от далеко- 
вода до мрежата с ниско напрежение.

Тази разлика желюшаиии никак не могат да 
разберат, макар и да са по закоиопредписаиията. 
И не само желюшани. Малко чудно изглежда ко
гато из приведените данни се правят заключения. 
“Електродистрибуция” поддържа мрежата с нис
ко напрежение в Димитровград сама, а домакин
ствата плащат много по-малко. “И това да се пла
ща на производителите, па както и да е. Плаща се 
иа ония, които нямат връзка с това. Но затова 
пък електродистрибутерите имат най-високи 
лични доходи” - така се говори всред народа за 
това. Твърденията са логични и прости.

Пред комитета по електрификация изпъкна и 
един друг проблем след високата сметка. Хората 
пе смеят да се покажат да изплащат изразходва
ния ток. Комитетът плаща още по 10 динара за 

киловат за поддържането, а кожара “Брат
ство” по 20. Така в действителност всяко дома
кинство излиза, че трябва да заплати всеки ки
ловат по 50 динара, а кожарското предприятие 
“Братство” - по 60 динара. “Кой смее да каже 
това”, изразяват страх в комитета но електри
фикация.

Ако в отделението за дистрибуция на елек
троенергия и наистина са постъпили по закона, в 
което малцина се разбират, тогава трябва да се 
дадат по-обширии обяснения на потребителите, а 
ако не е така, с този проблем трябва да се поза
бави и инспекцията по пазара при Общинската 
скупщина в Димитровград и пека направи така, че 
кравата да дои оня, който я отглежда...

:

п. Р.
:

Писма на читателите

При водопровод без вода
С открито писмо до председателите иа ОС и ИО в Димитровград 

искам да обърна внимание върху проблема с питейна вода в с. Гоин 
дол.

всеки

С покойните ми
троихме два водопровода и се договорихме водата да се ползва само 
за най-необходимото. Смятахме, че за градините и за добитъка може 
да се ползва и водата от поточето, което тече през селото. В началото 
хората спазваха договора, но сетне всеки започна по своему. А това 
сушаво лято пак показа колко важна е водата и колко внимателно 
трябва да се отнасяме с нея. Ако недостатъчните количества питейна 
вода са голям проблем за нас хората, които живеем навред из 
страната и само за седмица или две си идваме в родния край, тогава 
какво ли им е на хората, които постоянно живеят там. Какъв е този 
живот, ако през лятото ден-два има вода, а през следващите десет 
няма? Защо никой 
някакви мерки?

През това лято аз и синът ми трябваше да прекараме в Гони дол 15 
дена, ио останахме само три дни. Все пак се зарадвахме когато чухме, 
‘1е в Лукавица са открити богати подземни води, които могат да 
поят освен това село и Белеш, Желюша и Гоин дол. Но сетне 

узнахме ( ако е истина), че изследванията са прекъснати. Защо?
Слободан Василев. Гоин дол

родители и съселяните пи преди години пос-

:

:
■

не реагира, защо от властта не предприемат
:

Милош Бакич 
Подбор: В. Д.
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Сурдулишка и Босилеградска община 
системата на Власинските Докато двете общини до 

„коя е по-големият брат", 
претенции за получаване на 
част от компенсацията 
предявява и община Църна 

I трава. „ Тази община поиска 
официално да й плащаме част 

I от компенсацията, понеже във 
Власинското езеро се вливат 
води, които идват и от нейна 
територия", казва Станков и 
оповестява, че догодина и тя 
ще бъде включена в 
разпределението на 
средствата.
На въпроса коя община- 
Сурдулишка или 
Босилеградска- ще бъде 
засегната в този случай и ще 
получава процентно по-малко 
средства, Станков отговаря: 
-Според сегашния закон 

„ Сурдулица ще трябва да
к езеро . -И Дунав извира в Гер- разделя парите с Църна трава.
ьосилеградска община за водите мания, но тя не претендира за в момента не е напълно ясно в
от Лисинското и Власинското права върху водите му, които се какво съотношение ще бъде
езеро, които Власинските хидро- вливат чак в Черно море- подчер- това‘
централи ползват за производст- тава той. 
во на електроенергия. По този

В казват В Димитровград се строи обект за продажба 
на газови бутилки за домакинства

хидроцентрали

Пари захлажда 

отношенията
Наскоро по-евтина енергия

В Димитровград до няколко седмици би трябвало да бъде открита 
първата в общината фирма за продажба на нови и замяна на празни 
газови битилки за домакинствата, както и за необходимите съо
ръжения.

По думите на собственика на фирмата Аца Новков, обектът, който 
почти е завършен ще е с капацитет 100 десетлитрови бутилки с газ 
(пропан-бутан). Новков е получил всичките необходими документи и 
разрешения. Обектът е построен по проект на специалисти от бел
градската фирма “Енергогаз*, която ще снабдява фирмата с газови 
бутилки.

Новков споделя, че ще приеме на работа в новата фирма най-малко 
двама работници. За него няма дилема дали продажбата, т.е. замяната 
на газовите бутилки ще се окаже печеливша дейност в Димитров
градска община.

- Това е десеткратно по-евтина енергия от електическата. Хората в 
Димитровградско тепърва ще се обръщат към газта, изтъква той.

Обекта се строи от местното комунално предприятие “Комуналац” 
и се намира между казармата и старческия дом.

За ползване на
пГердап" плаща^сш^енсация1 на°Сурдулишка и6КТР°еНе^ГИЯ

трав^иска^част от1логачата”°ТНОШеНИе 62:38 На ст°’ И ^на

Държавното предприятие “Ге- община не могат да имат пре- 
рдап пак започна да плаща тенции върху водата от Лисинско 
компенсация на Сурдулишка и

Б.Д.

депата електроенергия и уточня- шяшяаяшвяшшаяяяшявшшшшшшяшшишшшяшшшшаашшшшят

- ВОГ‘ С™6' "" Приватизацията . Димитровградско
зиратотношенията на фабрика- Рчгаюдтото н. Воаинг- „рГл„,,„„р„„ъ, в',„ис. “ «АИМИ1 ров. рддско
та на ток с двете общини. Съще- радска община приема иска на котоезеро 
временно обаче започнаха да се сурдуличани като “удар под Директорът уточнява и в как- 
захлаждат отношенията между “Р^ста . Председателят на ОС в в0 СЪОТНошение се разпределя 
общините, които напоследък Босилеград Владимир Захариев компенсацията между двете об- 
станаха люти противници. До- казва, че никой няма да има щипи за полване на водите им. 
като представителите на едната полза, ако голямото по прос- “Средствата разпределяме в 
искат парите, които се получават транство Власинско езеро е без съотношение 62: 38. По-прециз-

И „Търгокоп" става частен
След приватизацията на димит- След два безуспешни аукциона 

ровградските държавни предприя- фирмата е продадена на третия за 
но казано, Сурдулишка община тия”Металац”, “Градня”, “Пекара” началната цена 461 000 динара. Но- 

и Кожара”, от 9 т.м. и “Търгокоп”, вите собственици на “Търгокоп” са 
единственото търговско предприя- димитровградчаните Рангел Спасе- 
тие в общината, има нов собстве- нов и Микан Стефанов. Предприя-

получава 62 на сто, а Босилеград
ска - 38”.

В.Божилов ник. тието е продадено още в първия 
кръг, така че сформираният консо
рциум от работници, кандидатства
ли във втория кръг, изобщо не е 
имал възможност да участва в над- 

\ даването. Да напомним, че те са

В босилеградския „Кобос”

Все още няма решение имали намерение да участват във 
В началото на месеца ръководството на “Носталгия” повика рабо- втория кръг със стари валутни спе- 

тещите в “Кобос” на работа. Преди това във фирмата бяха обезпечили | 
материал за изработка на 1900 бройки панталони. Както разбрахме, ; 
панталоните вече са били скроени и подготвени за шиене. Работниците 
пристигнали, но по същото време във фабриката се появили и
представители на “Юмко” - Враня, начело с изпълняващия длъжността | на територията на общината, 14 от 
директор Миле Ристич. Започнаха разговори между работниците, които са в града и в крайградските 
представителите на “Юмко” и председателя на ОС Владимир Захариев селища, а останалите в отдалечени

те села. Последните винаги досега 
са били под въпрос, тъй като са не
рентабилни. През последните няко
лко години общината подпомагаше 
според възможностите си магази
ните, за да не бъдат те закрити. 
Каква ще е тяхната съдбата при 
новите собственици, ще покаже 
бъдещето.

стявания.
“Търгокоп” е сравнително мал

ка търговска фирма, с около 60 
работници. Разполага с 28 магазина

и машините не се задвижиха. Основната причина за това беше, че 
“Юмко”, който е формален собственик, не позволи на “Носталгия” 
започне производството.

Тези дни ще се проведат разговори с Агенцията за приватизация за 
сформиране на скупщина и за избиране на органи в “Кобос” и по този 
начин работниците сами ще решават съдбата си, каза г-н Захариев.

В момента около 180 работници изпълняват подсигурената им от
като компенсация за водите при вода”, като изисква компепса- I “Носталгия” работа, която ще приключи до една седмица, а кога ще

пристигне нова поръчка все още не е известно, заяви Вера
производство на електроенергия цията за ползване па водите да се киостадинова] член „аработната група в “Кобос”. С.Н.

разпределя въз основа на коли- ; ______^ д | м1 _ , ' ....

да

А.Т.да се разпределят въз основа 
водните площи, другата изисква чеството вода, от която се произ-

Бабушнишкият цех на „Тигър" е на кръстопътразпределението да стане въз вежда ток. 
основа количеството вода, от “Около 52 на сто от общото

Около 200 души ще останат без работаколичество вода във Власииско-която се произвежда ток.
Малко им е езерото то езеро пристига от територия

та на Босилеградско. Но ние не 
“Изискваме основен критерий изискваме да получиме толкова Драган Божилович. Той подчертава, че конкурен- 

* Броят на работниците цията на световния пазар е жестока и в случай, че
при разпределението на средст- процента от цялата компенсация, ще бъде намален фабриката не отговори на изискванията поради разли-
вата да е водната повърхност, а понеже водата от Лисинското двойно * Бордът на чии причини, тя рискува да има големи загуби, защото
не количеството вода от която се езеро се пренася във Власинско- директорите на трите купувачите ще се обърнат към други производители и
произвежда ток”, казва Новица т0 с ПОМОщта па помпи и това е пГтньорТ^.Тигър“, зГн^едприя™™' "еркГза
Тончев, подпредседател на ОС свързано с разходи. Но сл д Мишелин”и ИФЦ е «а оцелеем в пазарната икономика. Ако не бяхме се
Сурдулица. Той пояснява, че по се пресметнат те, не е трудно да анализирал обърнали навреме към производството на вътрешни
повърхнина Власинското езеро е се уточни колко пари трябва да обстановката в гуми за мотоциклети, днес пред нас вече сигурно на
далеч по-голямо от Лисинското и получи нашата община’. бабушнишкия каучуков маше да има никаква перспектива. Но сега ние можем
че в системата за производство и „онянртп р завод и е приел да твърдим, че сме в състояние да постигнем желания
на електроенергия Сурдулишка Изчислява програма, с която след обем, асортимент и качество на този вид гуми , нз-
на електроенер! ИИ унм/ ..... съгласувано СЪС закон г известно воеме цената тъква директорът Божилович.
община има най-много водни Драган Божилович ня п-ьтоешните г\/ми ше Според неговите думи, най-голямо нещастие, което
площи. Въз основа на този кри- Във Власинските хидроцеп- стане оптимална' 0 бъдеще може да сполети “Тигър” в Бабушница, е
терий той предлага и как да се трали, които работят в състава ’ продажбената цена на вътрешните гуми да не покрива
пазпоепелят соедствата от ком- на ЯП‘Тердап”, казват, че печал- За бабушнишкия клон на каучуковия гигант 1и- разходИте за тяхното производство. Този въпрос е об- 
Р Р Я Р йтга от ВОлата и компенсацията, П*Р от Пирот 2003 година е преломна. От резулта- (-вжд.,,, ДОри на заседанието на борда на директорите
пенсацията. - тите, постигнати през тази година, зависи и оцеляванто на трите стратегически партньора - “Тигър ’, “Мише-

“Сурдулишка община трябва която се плаща на оОщините, се на завода в ре3уЛТат на усъвършенстването на тех- ли1/ и Ифц Бордът е приел програма за приспо- 
да получи 94,79 на сто от сред- изчисляват въз основа на зако- цологията вътрешните гуми за пътническите автомо- Собяване на продажбената цена на вътрешните гуми 
ствата, Босилеградска 4,91, а об- нопредписанията. Директорът били до няколко годините станат напълно излишни. към уСЛ0Вията на пазара.

чиято на ВЕЦ Митко Станков поясня- Бабушнишкият “Тигър не е в състояние да произ- За жалост с програмата е предвидено броят на ра-
тепитопия е хидроцентралата ва че в това отношение “Гердап” вежда вътрешни гуми за селскостопански машини и ботниците в бабушнишката каучукова промишленост 
„У ^ л" !!„литя” поп тоитгя ^ткпт за плашане на камиони, защото не разполага с необходимата за това да бъде намален почти двойно - от над 400 да останат
Върла 4 , 0,30 процента , под- прилага Закона за плаща технология. Своя шанс заводът ще търси в производ-, около 200 души.

чертава Тончев. компенсации за ползване на ола- ството на ВЪТрешни гуми за различни мотоциклети. . уова е труден процес, но той беше абсолютно
Тончев е убеден, че средствата га от общ интерес при произво- . за да оцелеем на пазара, ние във всеки един мо- необходим, гьй като на пазара има жестока конку- 

* не трябва да се разпределят въз дството на електроенергия, нефт мент трябва да бъдем готови да произведем нужното реНцИЯ, а Ние трябва да оцелеем по някакъв начин -
и газ. Той подчертава, че този за- количество качествени вътрешни гуми за мотоцик- споделя директорът Драган Божилович.

лети, като при това цената им трябва да е приемлива - 
изтъква директорът на бабушнишкия каучуков завод

щина Владичин хан, на

основа количеството вода, от ко
ято се произвежда ток и “пред- кон налага компенсацията да се 
ставителите на Босилеградска определя въз основа на произве-

Б.Д.
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па ГИД, посочи две възможни 
решения - конверсия на дълговете 
или фали та процедура. Той изтък
на и необходимостта от учредяване • 
час по-скоро па УС в пълен състав ;; 
и от избор па директор.

След дълги и па моменти оже
сточени разисквания започна гла- • 
суваието. Най-напред членовете
скупщината гласуваха предложе- раждането на попия водопровод домакинство ще
нието да започне следствие за безо- недостига на питейна вода. Според решем яомакиснтва н е

Всички акционери единодушно за състоянието н склада, за дълго- тговорно управление на предприя- отдели по всяко едно от тях ще даде принос за
реншха да б „де открита фалит.,а вете към купувачите и пр.” Предсе- тнсто за периода от 1994 до 2003 г. участват и срУДипотоиа .ииюпш^юогг
процедура, а мнозинството от тях дателят па скупщината Добрин Пе- срещу и.д. директора Иван Марко , изгражданего' "^^^^"■^"^"^иключеин около 200 до-
поискаха да започне следствие сре- трон осведоми членовете за раз- търговския директор Зоран Ан- Към новия водопровод д 
щу и.д. директора п останалите от- говорите си с председателя па Об- донов, председателя па УС
говорни лица в ГИД. щппската скупщина. Какго е пзпе- Велкова, председателя на скушци-

Преди почти един месец в най- стио, специална работна група, на- пата в ГИД Миодраг Зарков и111 ред-
гол ямата някога димитровградска чело с председателя на ОС д-р,Боян седателя па синдиката Стоян
фирма ГИД бе прекъсната скушдн- Давитко», е посетила министерст- Анджелкович. “За гласуваха хора, организация Цаф.
пата иа акционерите, която тряб- вито стопанство н приватизация, конто разполагат с 39 247 акции
ваше да решава иап-наболелите Както изтъкна Петров, предсе- (всеки член па скупщината раз- •' ТТ а
проблеми във фирмата. Продълже- дателят на ОС е изразил доверието полага с определен брой акции и не- Цо СЛу ЧЯИ Д СПЯ
името па заседанието се проведе па си в новите органи иа ГИД н се говият глас се изразява с броя иа ^ ^
5септемврит.г. надява, че решаването на пробле- акциите), а “против” това предло- 1КлщЛ\1/МкЛ I |А Ь

Преди месец едиа от причините мнте във фирмата вече ще започне, жепие бяха 12 015 акции. 1/1V П П Ш П А тА ПИИ1/1 I НК
По второто предложение - дали |Г||)Лу/|\уи ПО МУ УП I

Скупщина на акционерите в ГИД Жителите от Звонски край решиха

Ще се открие 

фалитна процедура
Ще строят нов водопровод
* Всяко домакинство ще отдели по 10 хиляди динара

Знонския край - Ракита, Звоици и
на

Лиляна макинства.Прокарването па водопровода ще започне гази есен. Водата ще 
идва от изворите в сено Вучи ден. Проектът ще струва около 10,5 
милиона динара, а 50 па сто от средствата ще осигури хуманитарната

общината в Бабушницана
За най-добра крава 
на изложбата в 
Бабушница бе 
избрана Була, 
собственост на 
Радомир Костич от 
с. Долен 

| Стрижевац. В

за прекъсване на скупщината беше Що се отнася до посещението в ми-
липсата на финансов отчет за от- ннстерството и възможността за да започне фалитна процедура 
делиите производствени сектори, конверсия иа част от дълговете на конверсия, всички единодушно 
който е трябвало да даде н.д. дирек- ГИД, там е изтъкнато, че такава суваха за фалит на фирмата. Въз 
торът. На заседанието той прочете възможност не съществува, тъй основа на това решение скушцима- 
“иякакъв” финансов отчет, по като ГИД вече е приватизиран като та трябва да предприеме

не е по-скоро всичко необходимо пред 
Търговския съд в Ниш. А. Т.

А

час
членовете на скупщината не бяха акционерно дружество н 
доволни, понеже “пак става дума за обществено предприятие, 
обобщения, без конкретни факти

категорията 
„стелни крави“ 
първо място 
спечели кравата 
Злата на Ратко 
Филипович от с. 
Сурачево. 
Най-добър овен на 
изложбата е 
представил 
Радивое Попович 
от с. Братишевац, а 
най-добри овце - 
Горан Мишич от с. 
Калуджерево. 
Богомир
Джорджевич от с. 
Долен Стижевац е 
провъзгласен за 
най-добър 
производител на 
мляко, а Драган 
Савич от с. Извор 
за най-добър 
производител на 
месо в

Слава Тодоров, бивш директор

В бившия боснлеградски цех на „Здравле” Селяните в 
Босиелградско са 
доволни от 
реколтата ___

Взеха пари за 

„доброволно” напускане Плодородна
година* Почти всичките 90 работници във вече бившия 

боснлеградски цех на лесковското „Здранле", след 
„доброволното" си напускане на предприятието, получиха 
обещаната сума пари от „Фармако".

След като “Фармако” купи “Зд
равле", той сключи договор със
синдикалните организации, въз ос- година и по този начин да изпълнят 
нова на конто работниците, които условието - когато навършат годи- 
доброволно напуснат предприятие- мнте си, да могат да излезиат в пен-
то, да получат по 300 евро за всяка сия. Тези работници ще получат домати за приготвяне иа зимнината,
година трудов стаж. При излаща- обезщетението си след края па до- казва баба Софнка от Босиелград,
пето се вземат предвид и годините говорения период. която е набрала 15 чувала червени
трудов стаж на работниците в други В завода, който успешно рабо- чушки от двете си градини. Подоб- 
предприятия. Предложението па теше от двадесетина години, сега 1,0 споделят и други земеделци от 
“Фармако” беше прието от всички- всичко е заглъхнало. “Фармако” е Босилеград, Райчиловци и Ради- 
те 90 работници на босилеградскня задържал смао четири рабтника, чевци. 
цех за сушене на плодове и зелен- които също са сключили договори
чуци и те сключиха договор с новия за напускане. Те в момента охра- Д°Р°Д,,а 11 за овощните култури, тор на изложбата бе бабушнишкото сдружение 
собственик. няват цеха и ще останат на работа, Джанките и сливите вече са съб- на животновъдите “Млад животновъд”, а пок-

- Половината от работниците, доакто пе се вземе окончателно ре- Рани почти във всички села. ровител Общинската скупщина,
които първи бяха подали заявки за шеиие за по-нататъшната съдба на ' Събрах джанки, от които пла- Изпожбятя п «пя живптнпт пи пт мппгп
напускане, получиха полагаемите обекта. нирпм да сваря около 50 казана Изложбата събра животновъди от много се
йм се пари в средата на юли, а па- По думите ма Ангелова, след Ракия - сподели Захари Стойнев от ла в общината. Присъдени бяха и 
рите иа останалите, които сключи- приватизирането па “Здравле”, бо- махала Сталнчинн в Горна Лиспна. награди на собствениците на 
ха по-късно договорите, са приети- силеградският цех, въпреки че Той подчерта, че някои негови най-добрите крави, на притеже- ДиМИТрОВГрйД 
гнали в края на същия месец- заяви единствено той е вършил сушене на съселяни са събрали джанки и за галите на най-добрия овен и най- 
Сладжана Ангелова, ръководител плодове и зеленчуци в състава на около 100 казана. добрите овце на най-добрите
на цеха в Босиелград. Тя добави, че лесковския гигант, въобще не е ' Сварих вече над тридесет ка- к ’ н
на всички работници е вписан тру- включен в новата организационна за1,а* а съм събрал джанки за още
довия стаж в трудовите книжки, схема на “Фармако”. Засега маши- толкова, казва Драган Георгиев от т-н* * »а изложбата присъстваха 
“Фармако” е разрешил иа 9 рабо- ните са тук, а в складовете все още Извор. Той изтъкна, че плодовете представители на републиканс- 
тници, които до края на годината има стока, която пе е доставена па тази година са изключително ка-

една белградска частна фирма. чествени и доволно констатира, че
ракията ще бъде хубава.

Въпреки сушата, тази година в 
Босилеградско бе плодородна - по-навършват 20 години трудов стаж, 

да останат па работа до края па 2003 чти единодушно констатират земе
делците в общината.

- За разлика от миналите години, БуЛа със собственика си Радомир Костич 
тази есен няма да купувам чушки и

По случай 6 семптември - Деня на Бабушни- 
шка община нямаше тържества, но затова пък Бабушнишко. На 
в Бабушница бе организирана изложба на по- най-добрите бяха 

Годината бе изключително пло- родисти крави, овце, свине и птици. Организа- връчени награди,
които осигуриха
организаторите и 
спонсорите на 
изложбата.

I

Част от 

града без 

кабелна 

телевизия

производители на мляко и месо и
I
*кого министерство на селското 

стопанство. Б.Д.П. Р.
П. Р.

| На посещение при известния ьг ■: ШШ Кой е отсякъл главния ка
бел на Кабелно-дистрибути
вната система в Йовшина ма
хала миналия петък в Димит- ; 
ровград ще бъде уточнено от 
следствието. Щетите за кабе
ла са около 24 хиляди динара, 
а ползващите кабелната сис- ;

I тема останаха без телевизио- 
ни програми няколко дни, 
докато специалистите от ТВ 
Цариброд не подмениха ка
бела.

С "Братство" раснах и остарях
Неотдавна посетихме известния нашенец Йо

рдан Миланов в Звопска баня. Разправяше се с сиоиерските му дни. Знаехме вече, че през 
тото приема туристи, че отглежда свине, коко- 

туристи, които приема иа квартира в своята шки... В отговора му открихме и една интересна 
къща, разположена съвсем близо до банята, информация:
Хубава къща, на хубаво място. Целият курорт - Неотдавна при мен идваха хора от РТВ “Пи- 
като че ли се е сраснал с природата, която е била рот”, за да им чета свои произведения за този 
много щедра към този край - зеленина навея- край. Сега очаквам да ме посети пиротският ли- 
къде, потоци ромолят... - Не е лошо, може да се тературеи деец Мирослав Аитнч, който иска ня- 
спечели нещо, но туристическият сезон трае колко мои литературни произведения, по-кои- 
кратко- споделя домакинът ни. кретио легенди, за да ги включи в един сборник

Попитахме 72 годишния дядо Йоцо през кое който в момента се съставя, 
годишно време е най-хубаво да 
се живее в Звопска баня. От-

ля-

■

Иначе в момента тече ак- 
н ция за събиране на таксата за 
,! ползваме на кабеланта сис- 

тт ^ тема и изключване на тези,

«... «р.™. сгг»
““ ,»Ео'С "ВР™" '
1ук схуиаио да сс живее . >: кумувам, кръстих една улица в раснах, живях и остарях. “Брат- ___ 1РП,,,

Вторият въпрос се отнася- Звонска баня. Нарекох я ство” за мен преставлява духов- пРеДпР"е™ законови мерки,
ше до това как протичат пен- „Улица на хубавите жени". лт 1на наслада.” Б.Д.
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В началото на учебната година 
Бабушнишко в Бабушница стана 

студентско градче
I | „ От миналата годинапо-малко ученици в Щ5кг=:г

’ училище от Враня. В момента

основните училища §еаЗс»2
ЕН~г™".г“

н к Цзвание дипломиран инженер по
Основното училище “Деспот Според общинския началник приложни студии, дипломиран 

Стефан Лазаревич” в Бабушница за нестопански дейности Мило- Г "“*°”“тп8пи"дустрията и
”™;чИеиициебНякоиДотт ° рад Поп“ -то едио учили- |п^3 п^^ГТ3""

У ц . Някои оттях ще няма недостиг на просветни т, обучение. Годишната такса в 
учат в централното училище в работници. Има и преподавате- училището е 20 хиляди динара, 
Бабушница, а другите са в подве- ли, които идват от други градове а за всеки изпит студентите 
домствените в селата Радошевац, Пътните разходи на преподава- плащат по 150 динара.
Горно Кърнино, Долно Кърни- телите, които пътуват, се плащат други училища, 
но. Долни Стрижевац, Сурачево, стопроцентово от общината.
Вава, Брануиац, Стол, Камбеле- Пътните разходи на учениците се 
вац, Братошевац и Проваленик.

В Бабушнишка община 
още 4 основни училища в селата 
Звонци, Любераджа, Стрелац и 
Велико Бонинце. В момента

в

В училищата в Звонски край
В бабушнишките средни учи

лище броят на учениците е по
вече с 10 процента в сравнение с 
миналата година. В момента в 

училища в Бабушнишко през та- гимназията учат 222, а в средното 
зи година учениците са по-малко техническо училище - 128 учени- 
с няколко процента в сравнение с цн. 

училището в Звонци учат57уче- миналата година. Много препо- 
ници, в училището в Любераджа даватели имат проблем как да по- 
- 65, в Стрелац - 20 и във Велико 
Бонинце - 75 деца.

Само осем първолаци
компенсират 50 на сто. 

Почти във * От общо 57 ученици в Звонския край най-много учат в 
централното училище „Братство“ в с. Звонци - 31 * В 
подведомственото училище в село Вучи дел има само един 
ученик.

В основното училище “Братство” в село Звонци тази година започна 
образованието си само един първолак. В останалите начални училища, 
които работят в рамките на това училище, тази година в първи клас също 
са записани малко деца. В Нашушковица има 3, в Пресека - 2, а в Ясенов 
дел и Ракита по един.

В училищата в Звонски кран се учат 57 деца. В с. Звонци има 31 
ученици. Във втори клас има 4 ученика, в трети - един,, в четвърти - 2, в 
пети - 5, в шести 6, в седми 5 и в осми 7.

В подведомственото училище в Ракита има общо 10 ученици. Във 
втори клас има 4, в трети - 3 и в четвърти - 2 ученика. В училището в 
Пресека във втори клас има 3 ученика, в трети - едни и в четвърти - 2. В 
училището в Нашушковица, освен тримата първолаци, има и един 
третокласник. В село Ясенов дел, освен единствения първокласник, има и 
един второкласник, както и един третокалсннк. Училището в село Вучи 
дел е само с един ученик и топ е второкалснпк.***

Новата учебна година в училищата започна без проблеми. В основното 
училище в Звонци през това лято е подменен парният котел, беше 
построен и навес за складиране па дърва и въглпща, понеже котелът е на 
твърдо гориво. Средства па стойност 800 хиляди динара за тази цел са 
отделени от общинската хазна.

има всичките основни

в

През това лято местното само
управление отдели около 2 ми- 

крият норматива от часове, така лиоиа динара за инвестици в учи- 
че се налага да преподават и в лищата в Бабушнишко. За тях

ното подържане са отпуснати 
още 2, 5 милиона динара. Най- 
много пари са вложени в ремонта 
на инсталацията за парното отоп
ление в училището “Деспот Сте
фан Лазаревич” в Бабушница и в 
подмяната на парния котел в учи
лище “Братство” в Звонци. Във 
всяка учебна стая в училищата са 
подменени електрическите кру
шки, като са поставени неонови,
които са по-подходящи и светят 
12 пъти по-дълго от обикнове
ните.

Б.Д.
Б.Д.

Основното училище "Деспот Стефан Лазаревич" в Бабушница В ОУ в Димитровград
Тържество за първолацитеУчИТбЛИ ОТ Босилеградско И ват задочно, а обучението им ще продължи три семе-

Димитровградско ще следват ВЪВ ^Р3- Всеки “учител - студнемт” ще плаща по 45 лева 
р у _ _ за един семестър.
ьелико I ЪрНОВО_______________________ Най-много кандидати от Босилеград има сред на

чалните учители, които ще следват начална педаго
гика, а има и преподаватели по математика, инфор
матика, история, география, биология, химия и физи
ческо възпитание. От Димитровград във В. Търново 
ще се учат петима преподаватели по математика и 
информатика, двама по педагогика, един по специална 
педагогика, докато 16 ще продължат образвоапието 
си в Учителския факултет.

Учителите от Босилеград утре заминават за Велико 
Търново, където ще предоставят необходимите доку
менти и ще получат допълнителни информации за ус- 

Над 50 начални учители и преподаватели с полу- Л0ВИЯТЗ) начините и организацията па обучението, 
виеше образование в горните класове в основните учи- ^ записването па босия е градските учители във 
лища в Босилеградска и Димитровградска община ще велик0търновския университет “Патриарх ЕфтимиП 
се запишат в Университета “Патриарх Ефтимии Тър- тЪр„0ВСКИ” е посредничило Министерството на об- 
новски” във Велико Търново. От Босилеград ще за- разоваиието и науката на България, което им е раз
минат около 30, а от Димитровград - 24 души. решило да имат същите права, както и българските

Реформите в образованието налагат на просветни- де||ТИ 
те работници постоянно да се усъвършенстват. За
това, както узнахме от самите кандидати, те ще след-

За първолачетата в Димитровград беше организирано малко 
тържество. Освен програмата, с която ги зарадваха по-голямите 
ученици, те бяха поздравени и от председателя на общината, 
който дари на всеки първолак книжка, издадена от Крсативния 
център, както и по три тетрадки, които са подарък от прос
ветното министерство, заедно с напътствието “За какво служи 
училището”. Със своеобразни подаръци сс сдобиха и родителите 

5 на първолаците, които получиха брошура с информации за но
вите реформи в училището. Всеки преподавател пък получи с 
наръчника за реформите в основното образование “Детето в 
центъра па вниманието”.

В училището приключва изготвянето па учебна програма за 
първолаците, която сс подготвя от група преподавател и. Тя тря- 

| бва да бъде одобрена от просветното министерство. До 15 
ч тември трябва да бъде приета п програмата па цялото училище 

за настоящата учебна година, съгласувана с новия закон за учи- 
лищата. А. Т.

Реформата изисква 

да се
усъвършенстване

сеп-

П.Р.- А.Т.

В детската градина „Детска радост" в Босилеград
За преподавателите от основното училище 
в Димитровград________________________ Подобряват се условията за работа

IЕкскурзия до 

Велико Търново
След двумесечна пауза детската градина “Дет- Започнахме новата „работна година" навреме и 

ска радост” отново е пълна с малчугани. Освен без проблеми - заяви Любинка Глигорова, 
децата от предучилищна възраст, в пея има и деца директор на „Детската радост". Както винаги, 

възраст от 3 „о 6 години конто пребивават в т. ««на 
нар. целодневен пресюи . В състава па градината еЛектромрежата, подчерта тя. Неотдавна 
работи и подведомствената паралелка в Райчилов- представители на хуманитарната организация 
ци, където се организира обучение за деца от пре- „Помощ за децата" посетиха детската градина,

като ни обещаха, че ще ни изпратят дарение, но не 
уточниха какво ще съдържа то и кога можем да 
го очакваме, допълни Глигорова.

:

на

От изключителна оферта за екскурзия ще се възползват про- 
светлите работници от основното училище в Димитровград.

Те ще платят само по 55 лв. и ва 13 септември ще бъдат па 
еднодневна екскурзия в България. Маршрутът е до Велико 
Търново - през Габрово, Шипка, Калофер, Карлово, Сопот и 
София. По време на обиколката те ще посетят във В. Търново, 
крепостта Царевец, гроба на Св. Сава, Трапезица, Стария конак, 
Етнографския музей, архитектурния резерват “Арбанаси . 
Дряново ще разгледат Дряновския манастир, в Калофер 
родната къща на Ботев, в Карлово - къщата на Левски, в Соло г - 
къщата музей на Вазов и др. Екскурзията е организирана от 
Министерството па образованието и науката на Р България,

дучилшцпа възраст.
В предучилищното обучение са запсиани52 деца 

- 39 в Босилеград и 13 в Райчиловци. Учебните 
занятия се провеждат всеки делничен ден от 8 до 12 ще се увеличи през следващия период. За пребива- 
часа. Цената за децата от предучилищна възраст, в 
която е включено и едно хранене, в Босилеград е КЪдето е включена и храна три пъти па ден, ро- 
300, а в Райчиловци 250 динара за един месец.

Услугите па целодневен престой - от 6 до 15

малчуганите в целодневня престой.нането па
В

дителите плащат по 750 динара па месец.
В детската градина в Босилеград, както и в под- 

- в босиелградската градина в момента ползват 20 ведомствената паралелка в Райчиловци, работят 
деца. Техният брой, както казва директорката па [ [ дущц, 6 от които са възпитателни, 
ведомството Любинка Глигорова, най-вероятно

часа

А.Т. П.Р.
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Представ ители на „Братство” в СофияПресконференция в „Братство”_____
* Двуброят на сп. „Мост", посветен на членовете на 
сръбски и на български ПЕН, още едно духовно 
звено между съседните народи и култури * Сърце в 
сърцето* - типично женска изповедна лирика, с 
неподправена искреност

Списанието за литература,изкуство, наука 
и обществени въпроси “Мост” продължава 
да изпълнява благородната си задача - да 
афирмира творческите постижения на съна
родниците ни в Сърбия във всички области и 
същевременно да бъде духовен мост за взаи
мното опознаване и сближаване на българ
ския и сръбския народ. Потвръжденне на 
това е специалната книжка на списанието, па 
чиито страници са поместени творби на но 26 
автори - членове на сръбския и на българския 
ПЕН-цеитрове, представена на пресконфе
ренция в края на миналата седмица в Ниш.

- Двуезичиостта е най-важният белег на 
този двуброй на “Мост”, каза пред журна-

. листите директорът на издателство “Брат
ство” Велимир Костов и уточни, че творбите 
на българските автори са печатани па сръб
ски, а на сръбските - на български език. По
ради това той ще бъде еднакво интересен па 
читателите и в едната, и в другата страна.
Целта ни е да представим творчеството на 
членовете на тази международна организа
ция на писателите, преводачите и издателите 
от двете съседни държави. Разбира се, ам
бициите ни не спират тук. Запланували сме в 
още един от следващите броеве на нашето 
списание да представим и македонските 
писатели, членове на ПЕН, с което ще дадем 
принос за афирмация на еврорегиона Ниш- 
София-Скопие, подчерта Костов.

- В подготовката на този брой се включиха^, 
най-добрите познавачи на творчеството наш

Плодотворни срещи
Директорът па издателство “Братство” Велимир Костов, прид

ружаван от главния редактор за издателската дейност Денко Ран- 
редактора Мила Басов пребивава в София. В Дома па дет- 

българската столица те присъстваха на среща, на 
бе разговаряно за излезлия тези дни от печат специален дву- 

списание “Мост”, посветен на сръбския и на българския

гелов и 
ската книга в
която 
брой на 
ПЕН.

Откривайки срещата, председателят на българския ПЕН Георги 
Константинов изрази радостта си от съдържанието на тази книжка 
„а сп. “Мост”, което укрепва приятелството между българския и 
сръбския ПЕН, а на почитателите на художественото слово от двете 
страни предлага възможност да се запознаят с творчеството на чле
новете па двете творчески сдружения.

- С тази книжка, съдържаща подбрани творби на по 26 автори от 
България и Сърбия, па практика се осъществява една от най-ва
жните задачи на списание “Мост” - да бъде духовно звено за сбли
жаване па двата съседни народа и техните култури, каза Велимир
Костов.

За книжката похвално се произнесоха и някои от авторите, чиито 
произведения са включени в българската подборка - Виктор Барух, 
Атанас Наковски, Никола Инджов, Вътьо Раковски, Кирил Топа
лов, Жела Георгиева, Кристин Димитрова, Алек Попов...

българския ПЕН-център беНа срещата с представителите
членовете на това сдружение - разговаряно и за предстоящите промоции на “Мост” в София, Плов- 
Георги Константинов, пред- див и Несебър.
седател на българския ПЕН- ^ редакторите на списание “Пламък” е договорено представянето
център и Михайло Пантич, иа творци от Ниш в тази литературна публикация, както и на творци 

от София в списание “Мост”. Приятни и плодотворни бяха и срещите 
сръбския ПЕН-център, както на представителите на “Братство” с известните български поети 
и най-добрите литературни Николай Кънчев, Георги Трифонов, Кирил Кадийски, Благой Ди- 
преводачи от България и митров и други дългогодишни сътрудници на нашето издателство. 
Сърбия, каза Горан Станко- Делегацията на издателство “Братство” беше приета в София и от 
вич, член иа редколегията на заместник-председателя на Агенцията за българите в чужбина Йор- 
списаиието. От българска ст- дан янев Разговаряно беше за съдействието на Агенцията при ор- 
рана това са Жела Георгиева, ганизИрането на среща на издатели и журналисти от българските 
Пенчо Савов, Христо Попов, а общности извън България, 

от наша - Ценка Иванова, Мила Басов, Велимир

на

назаместник-председател

Милена Лилова В Министерството на културата в София бе договорено на пред- 
Костов, Д. Рангелов, М. Тодоров... Освен това като СТОящия Международен панаир на книгата в българската столица да 
притурка е отпечатана една малка панорама на се ОСИГурИ безплатен щанд за експозиция на продукцията на из- 
живописта в България и Сърбия, по избор на дателство “Братство”, 
българския историк на изобразителното изкуство 
Калин Николов, каза Станкович.

-
Лзубав

По време на двудневния си престой в София делегацията на “Брат
ство” посети и Столична библиотека, където се срещна със замест
ник-директора Евгения Мирева, която обеща съдействието на тази

Да оба/ )ефтини сто не беше кугшен 
задюим парама од некаквог хонорара, 
одавно би се распао 
на комаде под ударцем твоуе руке.
Да оба напукла чини]а не беше 
последюа
ко]а остаде читава
кроз еба сел>еюа из стана у стан,
одвно бих у е бацила у 1)убре.
Да не беше наше кТгери 
ко)а слика на столу 
и узима трештье из чините 
одавно бисмо заборавили 
да се волимо.

Първата официална промоция на тази специал
на книжка на “Мост” ще стане през следващата 
седмица пред участниците в тазгодишния лите
ратурен пленер в Сичево. Предстоят промоции и в 
Белград, Нови Сад, в нашите общини, както и в 
София, Пловдив и Несебър.

институция в организацията на културни мероприятия с участието на 
нашето издателство.

Представителите на “Братство” бяха приети и от г-жа Диана Ша- 
кан, аташе по културата в посолството на СЧГ в София.

Д. Рангелов

Васа Павкович

Фокнър Започва литературният пленер в с. Сичево
$ „Рамонда Сербика" 

за Миодраг Раичевич
Август разтопено стъкло, 
нощ южняшка, кучешка муцуна, 
тъжна негърска песен: отвъд реката: 
трофеен уинчестър: лек фиакър: 
вятър над памуковите плантации, 
криви глава териер.

С остър офицерски жест 
вади лулата от устата си: Разбира се: 
- така гшда биплан, 
скръцва вратата на бараката и 
гребенът
се плъзга по косата на момичето

1ПППТГ1Г ИИУПИ пч Г"1 '.... .дими— , ^ Люксембургската градина -
.5 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО Ид-ДОРА ГАВЕ ; Нова Библия, отче.

Така, така пиша: с омраза, 
с любов, която е омраза, 
с омраза, моя любов.

Маса: на нея бутилка ирландско уиски, 
перо, куп жълтеникава хартия, 
от лулата се вие дим.

Превео Велимир Костов

Живописните предели край село Сичево с години вече са 
вдъхновение за живописци и писатели. На 15 септември там ще 
започне литературен пленер, в който ще участват 13 поети, 
писатели и литературоведи от СЧГ, България, Словения, 
Хърватско и Босна и Херцеговина. До 20 септември в Сичево ще 
работят и такива творци като Гойко Джого, Сава Дамянов, 
Зоран Богнар, а от България Николай Стоянов.

За пръв път ще бъде организирана кръгла маса, посветена на 
антологиите и антологистите, запланувани са срещи с нишките 
писатели и читатели, с ученици от основните и средните 
училища, както и литературна вечер на 18 септември, когато ще 
бъде връчена наградата “Рамонда Сербика”. Журито съобщи, 
че лауреат е писателят Миодраг Ркичевич, който е “едно от 
най-интересните явления в по-новата

■г "..-УТ .т

ЖМШМ
литература о изкуство о публицистика

:
:

сръбска литература...”
м.т.

Художественият пленер 

в Сичево приключи
Преди да дойдат писателите, гости на Сичево бяха 
живописците. В пленера участваха 13 художници от СЧГ, 
Япония, Дания, Ирландия, Холания и Република Сръбска. Те 
рисуваха от 1 до 10 септември, а Галерията на съвременната 
живопис в Ниш, която организира пленера, ще получи като 
дар общо 30 картини и две графики, а прочутият Стоян Челич 
е подарил полиптих от 10 картини. Тези творби ще бъдат 
изложени в Ниш в началото на следващата година. Всъщност 
с тази изложба ще започне новият сезон на изложбите.

Превод: Христо Попов

На пресконференцията беше представена и сти
хосбирката “Сърце в сърцето” от Милка Хри 
Станоевич, излязла в поредицата “Изгрев”. Става 
дума за типично женска изповедна лирика, с не
подправена искреност, особено когато авторката 
пее за любовта, за болката, за надеждите, за кра
сотата и нежностите на околния свят.

ШШ стова

В.С.Б
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&&Е; сс Неотдавна излезе от печат едни много значим Сбрннк с 
научни трудове. В него са събрани по-голямата част от 

лтт докладите, изнесени през юни 2002 г. на УИ-я симпозиум за 
флората на Югоизточна Сърбия и съседните региони, със
тоял се в Димитровград. В подготовката н провеждането 
на симпозиума участваха множест во известни автори от 
България и Сърбия, а като гости и учени от Черна гора, 
Македония и БнХ. Освен със висококачественото съдър
жание па изложените трудове, симпозиумът изпълни с ус
пех и функцията си на мост, свързващ народите. Удов
летвореността от посрещането и любезното отношение на 
домакините - ОС Димитровград - се вижда и от факта, че 
именно Димитровград е посочен като място на публику
ването па Сборника.

След редица покапи, отправяни години наред, 
2Ь юли предиобед пристигаме в село Болев дол, 

в широкия двор пред родната къща на поета Ми- 
лорад Георв. Под сенките на акациите сърдечно 
посрещат неговите близки, дошли да присъстват 
на службата, когато родът Герови дава курбан. 
Тук са и братята на поета: по-големият Сава. учи
тел в пенсия, които прекарва тук по-голямата 
от годината и комуто всички са безкрайно бла
годарни, че поддържа родната къща, и по-малкият 
брат Иван, музикант в Белград, който има грижата 
всяка година целият род на този ден да се събере и 
да се даде курбан в чест ма Св. Кирик. Това е своео
бразен завет на техните деди и преди всичко на ро
дителите им - майката Олга и бащата Манол 
Тяхната сестра Благица, учителка 
живее в Лапово, винаги 
Дългогодишният й опит

шна

Ш ъапи
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у сс. ,Д*| РшсеесИпд1в пенсия, която 
готви агнешката яхния. г ^ ЗЯ оГтай;V/),. мдо. 71,1и а>._п Зутрозшт ОП 
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в това отношение бе I: КШчт1 **«>' -0, |»™с

***>»«•Молитва пред службатапотвърден за порден път. Яхнията бе тизклю-

О
т

I т
ц11натабо^вдолча*»и°коитоВспоред обичая получават М « тьржеспен. Д„ес няма да
по една чиния от ястието. За сиренето и агнето беше се ~ пПч^б"РаТ“"0' ПРаз""кът “ съсеД"те тРяб-

'*•.....——..... ....

пшгаоптга е поппчит ,,.14 и Десерта. Тя се радва на с болевдолскня поет посещаваме забележптелнос- 
ЖЕЖа ,ите тпте на селото: черквата ■'Св. Архангел Михаил”, ст-

Т^чеок свеи4Н| кът Александър от Димптровградс- ~ 
черква, конто ще извърши службата. Тамянът е кръг030р. от девствената природа... 

от Хилеидарския манастир. Донесъл го е Иван при . То‘„ е моят свят, моето вечно поетическо 
неотдавнашното си посещение там. Пробваме и ракия вдъхновение... Тук е моят орач, който бди пад пашата 
от илендар. земя, над живота и словото ми... - с носталгичен, но

В двора са съседите Благой. Тошко, Мика и Ве- горд глас говори поетът...

о ■

ш
ката

Д. Р.
сс

Тръгвам си в 
късните 
следобедни 
часове с мисълта: 
„Какви хубави 
деца е раждала 
тази земя, сега 
обраснала в 
плевели и 

; тръни..."

ОйпИгоудгай. 2002Насред село шурти една чешма 
от нея пием божествена водица
И ходим на черква да се молим...
Но тука не сме се вестявали отколе |
И само на светец ний лете се 
събираме
и радост и отмора тук намираме...
Но пак природата живота ще 
подкара
ще бъден ден - голяма е моята вяра\ 

Милорад Геров

ю
В изданието са включени докладите и съобщенията па 

50 автори, които разглеждат различим темп. За съжаление 
липсва встъпителния доклад па д-р Спас Сотиров за ис
торията на връзките и взаимната помощ между естестве
ниците от съседните братски земи, както п още няколко 
интересни доклада. Дано те да бъдат обнародвани в друг 
Сборник - допълнение към настоящия. Във всеки случай н 
симпозиумът, н отпечатеннят Сборник въвеждат Димит
ровград п в света па природните науки, където досега беше 
представен твърде скромно.

С. К.
!Поетът пред родната си къща

’ -43

ГШЯ1! ; : ■ :ч

1Нашите села: Доганица (4) ,и,! ;От далечни времена до днешни 
дни основен поминък на догаиича- 
ни са земеделието и животновъдст
вото. През средата на миналия век, личали да жънат с ръкавици, за да не им измръзнат
когато тези дейности били най-раз- ръцете. Понякога се случвало те да привършат жетвата
вити и Доганица имала най-много и след първия сняг и да вършеят снопите през зимата -
жители (според преброяването от “на помръзлица ! Вършеели с коне и затова почти всяко
1953 година в това село са живели семейство отглеждало кон, а по-богатите домакш..... ..
291 души в 53 домакинства) трудо- ли по 2 или повече коня. Натоварвали па конете житото
любивите планинци са обработвали 250 хектара ниви и и така го откарвали до воденицата, по и меленето па 
220 ха ливади и са отглеждали общо над 2000 овце, около зърното също им създавало много трудности, понеже 
250 говеда и над 100 коне. Нивите са били “търчали”, по едно време в Доганица имало само една воденица. По
селилите ги наторявали и произвеждали ръж, ечемик, късно семействата от махалите Мстежевци и Бузаджпп 
овес елда и малки количества пшеница, за да имат по- построили махленски воденици, а собствени воденици си 
хубаво боашио за погачи и баници за семейните и сел- построили Арсспко Стаменов, Иовап Рицарски, Гонче 

3 у Насей и други. Всичките нодепици били покрити със ела-
СК"тз (Гкато Доганица е високопланинско село, житата ма. Според моите събеседници сега в това село не работи 
узпявали късно и затова много пъти се налагало дога- пито една воденица. Догаиичани си купуват брашно и 
’ 1 ‘ трици от магазина в съседното село Назърнца, а мал

цината селяни, които още орат по някоя нива и засяват 
ечемик и овес, хранят добитъка си с полученото зърно.

Някога най-заможии домакини в Доганица били Илия отглеждаха малко повечко овце, докато някои семейства 
Ангелов Йованчо Бойков, Тасе и Ристакия Кръстеви, имаха само по няколко брави. Малобройните догаиичани 
Богдан и Йован Родарски, Златан Дългоприсойски, Ми- едва ли имат сили да се отбранят от вълчата напаст и 
те Бсснико и Арсенко Дългоприсойски, които отгле- много лесно може да стане така, че след няколко години 
ждали по над 80 овце, над 10 говеда и по 2 - 3 коня. в това босплеградско соло да няма пито една овца.

За да защитят стадата си от вълци, в миналото до- От разговора с някои догаиичани узнах, че до 70-те 
гаиичани правели хайки, а като главни техни органи- години на миналия век в Доганица били отглеждани и 
затори се проявявали известните ловци Топче и Симе от пчели. Най-добри пчелари са били Мите Димитров с пад 
махала Дълго присое. Понастоящем обаче в Доганица се 100 пчелни семейства, Владе Степов (100), Васил и Саиде

Богданови (по 50), Кнре и Борис от махала Радарни и 
населението, а освен това сега Други.

1

В миналото конят бил много необходимо животно за 
догаиичани. Освен за вършитба, за откарване на 
житото до воденицата и за докарване на брашното, 
конете им били твърде необходими и когато отивали 
на пазар - най-напред в Кюстендил, докато нашите 
краища били в рамките на България, а след 1920 г. във 
Враня, откъдето докарвали предимно царевица, но и 
много други стоки от първа необходимост. Както ми 
разказа 93-годишният Василко Смилков, за да отидат 
на пазар във Враня, догаиичани се организирали на 
групи, които повеждали по 2 - 3 коня. Тръгвали рано 
сутринта (обикновено в петък, защото събота била 
пазарен ден в този град) и с бързо ходене през 
планини, бърда и долове пристигали вечерта във 
Враня. Пазарували рано и тръгвали обратно, но до 
вечерта успявали да стигнат само до Св. Илия, където 
нощували. В селото си пристигали на следващия ден 
след пладне. Това пътешествие било много трудно, но 
нямало друг начин.

отглеждат много малко овце, понеже селото е опусто
шено от миграцията па 
вълците върлуват много по-страшно, отколкото в ми- 

През 2002 г. само Васко Станков и Никола Тасев
- Следва -

Богослпв ЯневВ недалечното минало догаиичани са отглеждали над 2000 
овце

налото.
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имат преимущество в сравнение с медикаментите, защо- 
то привикването е забавено и действат ефикасно. Его 
няколко съвета за преодоляване на запека, които са 
лесни за подготвяне и взимане:

- Компот от сливи, смокини, ябълки или дюли - сме-

Действай бързо, мъдро, 
предпазливо

Дребосъци от билковата спицерия 
на фелдшер Леко ______________

Запек - Проверих, Милчо, какво сте закусвали в Лука- 
кашкавал в комбинация с сен или еднороден;

- Консумиране на печени ябълки;
Кашкавалът, получен от некръщено Преди ядене се изпива по 0,5 дцл чисто маслиново 

съдържа значителни количества белтъчи- или рицИИОво масло; особено трябва да е внимава с ри- 
ни. Те вкупом със солата и алкохола, попиват вси- цИПОВОто масло, което трябва да бъде абсолютно пре- 

червата. Предполагам, чистено (в никакъв случай техническо!), защото семето 
втвър- съдържа и много опасни отровни съставки;

бял равнец (хайдушка трева) и 
съотношение 1:3 или цвят от черен

цица: твърд, солен, сух 
алкохол, 
млякоМукье на гручкье

- Чул ли си, Леко, за оновога задъртога краля 
що заметнул кавгу, ама, печеш ли, прегърнел по- чката вода, намираща се в

„ че затова и при теб изпражненията
ражение. Осакатили му кобилуту, сурпнул се назе- затрудНИЛИ дефекацията (изпразване на чер-
ми и оди стра да га не докълца.о закмечал: “Давам * и е настъпила опетипация нлн констипация лист от коприва в е се слагат „
кралство за коня! Попадал сс, будала, ега измък- (запек). А от нередовна голяма нужда в бъз и бал равяец в съотнош ^
не главу. Мил живот! червата се натрупват отрови, премина- ^ с^™’тоРсс пъл„и иригатора;

Та и я... И я настрада на ие- иат „ кръвта, а оттам в мозъка и преди- Извлек за пиене: смес от по 40 г корени от зър-
звикват мигрени, безволие, лошо нас- ||астец ,двят от бъз, плодове от резане и 10 г плодове от 
троение, освен това спазми в корема, анасон; две лъжички от сместа се заливат с чаша топла 
балониране и други смущения (нама- вода, престояват 4-6 часа и се изпиват отведнъж на глад- 
лена работоспособност, оригване на но; 
кисело). Особено ако запекът е хро
ничен, причинен от лениви черва, стес
нени черва, отравяне с олово,поява на
тумори и прочее или на нервна основа изпол,)Вал_ за да не се

КОЙ хи, помогне „ч ппокз и заседнал начин на живот. съм сложил киселото зеле!” Ами днес разсол се пълни в
кои ми помогне да про а Преваигивата срещу запек подразбира консумиране пластмасови бутилки, слага се в хладилника и чака за
Рам- подходяща храна (зеленчуци и плодове, богати на еба през ВСИЧКИТе годишни сезони... Милчо, очак-

Станул сам зъл, умислен, нервозан. Напием се целулозг1), рсдовпи разходки, физическа работа, гим- вам качето с обещаното сирене! 
на сву силу, а оно - не иде... Сърцето ми се раступа, ластика, плуваме, колоездене, също така и висока лична 
шлог че ме треви кико суковскотога турчина, хигиена. Пресните сливи, смокините, ябълките и дю- 
Клекнул он да опогани суковскуту църкву, кико лите отлично раздвижват перисталтиката.

Официалната и народната медицина 
нават неизчерпаемо количество средства за 
лекуване на запек. Едните се приемат орал
но (на уста), другите пер ректум (чрез пра
вото черво). На уста - хапчета, масла, бил
кови отвари и чайове, а през правото и дебе- 

енлям н че ти запалим свечу под иконуту на Св. Св. лото чер|ю. клизми „ суппозитории (твърди,
Врачи Козму и Дамяна.

са се
- Билкови клизми:

дно полесражение, кърканлу- 
шко! Покани ме на преславу 
кум од Лукавнцу, остало му 
коджа йеденъе от Света Тро- 
йицу. За сво вреМе тепамо ме
зе и кво? Заработи дебел за
пек, навлеко мукье на гру-

семе - то е едно отБез малко да збравя лененото 
най-добрите и проверени средства срещу запек. Накрая 
да споменем кралското средство за почистване на чер- 

- зелевият разсол. Очудва ме, Милчо, защо не си го 
измъчваш. Ще речеш: “Още не

ватачкье па ми дооди да се про- 
цепим: “Давам каче сиренъе

Леко

Протокол: С.К.С.
поз-клекнул, тека се удървендзил, клюцнуло га нещо у

През фотообективатиквуту.
Чудим се, Леко, на ония народ що ти се оплакуйе 

за дрискове. Они не знаю какво патило йе запекът. 
Ако ме, Леко, облъкчиш, заричам се че ■'•е благо-

1

Бон-тон щ
ГСвиня, 

свиня, ама и 
тя знае,че 
когато ядеш, 
трябва да си 
седнал, 
освен ако не 
става дума за 
шведска 
маса!

)Щ
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V УкЦ-,:

лесно топими от телесната температура т. 
нар. “свещички”). Природните лекарстваМилчо Ш %

т I» 7КрЪ&ГООЛ 0У!/\1 \1\/6 7
Съставил: Драган Петров

Отвесно; 1. Кмет. 2. Сгради за едър добитък. 3. Роб- 
ерт (гал.). 4 Съюз, който означава слабо проти
вопоставяне. 5. 3 и 1 буква. 6. Представител на 

Водоравно: 1. Река в Сърбия. 6. Обект със стаи и изчезналото в историята тюркско племе. 7. Елип- 
легла за пътници и туристи (мн. ч.). 11. Смър- совидно очертание. 8. Името на поета Уевич. 9. Ехо, 
тоносен вирус. 12. Привичка. 13. 11 и 1 буква от екот. 10. Който управлява стопанство или дома- 
азбуката. 15. Стока (сръб.). 16. Котел за варене на кинспю. 12. Нация (син.). 14. Ясен, очевиден (тур.), 
ракия. 17. Планина в Сърбия. 18. Румен Иванов. 19. 16. Място за нощуване и почивка. 17. Който стои 
Правила за нравствено поведение. 20. Мъжко име. горе. 19. Марка прах за пране. 20. Парична единица 
21. Иницалите на хумориега Минимакс. 22. Най- в Словения. 21. Името на рокаджията Джагър. 22.

глас. 23. Осъдителен Гръцки остров. 23. Страна в Средна Америка. 24. 
недостатък на характера. 24. Тържествен преглед Католически свещеник. 25. Българско мъжко име. 
на войска. 25. Цеви за навиване прежда за тъкане. 27. Веществото, което се изхвърля от вулкан. 28. 
26. Марка цигари на ДИН. 28. Южен плод. 30. Която е без обувки. 29. Малка рекичка. 31. Фес- 
Коралов остров. 31. Който прави и поправя коли. 32. тивален град във Франция. 32. Самичък, без други. 
Инициалите на актьора Алигрудич. 33. Житно рас- 33. Оливср Него. 34. Египатски бог на слънцето. 35. 
тение. 34 Името на политика Аяич. 35. Подарък. 36. Положителен отговор.
Вечнозелено плодно дърво. 37. Някогашна тричле
нна женска поп-рок банда от Великобритания.

А.Т.
високият мъжки певчески

Копър
градинскихрднд и лекдретво

Първите сведения за употребата на копъра произхождат от Ва
вилон, където цар Мардукапалитина 11 (772-710 г, пр. н.е.) уредил 
градина, в която между другите лечебни растения отглеждал и 
копър. Растението е известно на древните гърци и римляните. В 
Централна Европа се култивира от времето на Карл Велики (IX в).).

Копърът е едногодишно тревисто растение от сем. Целинови 
(Сенникоцветни), високо до 1,20 м. В България диворастящо се 
среща на юг от Несебър и край р. Дунав. Култивира се в цяла 
България и всички страни с умерен климат. Използват се връхните 
части на стъблата и плодовете, които имат характерен мирис и 
сладникавопарлив вкус, който се дължи на етеричното масло. То 
се съдържа в надземната маса до 1 %. В нея се срещат още вита
мините Д и Ц, провитамин А, пектин, фуранокумарини, смоли. Глав
ната съставка на етеричното масло е карвон (до 60%). Плодовете 
и надземната част усилват секрецията от млечните жлези, де
йстват спазмолитично, слабо разширяват кръвоносните съдове, 
усилват диурезата. При сушене част от етеричното масло излетява 
и съдържанието на карвона се намалява, затова листчетата се 
пазят най-добре, като се държат в оцет. Препоръчва се зелените 
части на копъра да се използват в прясно състояние за подправки 
на салати, сосове, маринати, сиренета, за приготвяне на таратор и

Употребява се и изсушената надземна част, която при добро 
съхранение дълго време не губи аромата си. Копърът се използва 
при производството на зеленчукови концентрати, напитки и консе
рви от риба.

При остро възпаление на стомаха и червата копърът се избягва, 
тъй като увеличава киселинността.

Българската народна медицина използва зелените части на рас
тението, плодовете и етеричното масло като апетитовъзбуждащо 
средство, при заболявания на бъбреците, жлъчния мехур, при га
зове в стомаха и червата, както и за понижаване на артериалното 
налягане (1 супена лъжица изсушен прах или 3 супени лъжица 
пресни листа се приемат с кисело мляко 3 пъти на ден 15-20 мин 
преди хранене).
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Първенството на НФЗ
----------------------- --------------  Ветроходство

ФК „Балкански” - ФК Успешен сезон за Марио Ставров
ГТ'\7"К'0'К111Т^ След първенството на България по ветроходство в края на гали в

1 Д I V ГР- Варна, на което спечели бронзов медал, младият димитровградски
' * ветроходец Марио Ставров през август участва в две международни

Димитрвград, 6 септември 2003 г СО “Пяп*” СПл състезания в Охрид и в София и спечели още два медала-сребърен и

I *р—------
играчите с номерите 8, 13, 15 9 10 и 11 от Ьалкански и ; Соларис от Димитровград, зае първо място в конкуренция на ва
получи в 4-та минута играчът с номер 8 от състава на “Пуковац" Картон ' !п мя п°3™ ,,аР_ ^БСА - дивизия. На откритото първенство Състезанието ще се проведе по 

балкански игра в следния състав: Н. Георгиев 5 Христич 6 ГЧупчич кпогиппн» ‘П ^птимист тои зае второ място в генералното Швейцарската система (ще се изиг-
.1), Стоянов 6.5, В. Пейчев 6, П. Георгиев 6.5, М. Пейчев 6.5 Миялконич 7 «г ‘Т.а ви4ешампион на Македония. Ц раят 9 кръга), а участниците в пър-
Рангелов 6 (Д. Пейчев -), Станков 7, Дж. Глигориевич 5,5 и Иванов 6 5 ’ езерото Искъокмй ГпАи^К проведе °т 29 д0 31 авгУст на венството ще бъдат разпределени

Уважаеми читатели, четейки тази статия за мача между “Балкански” и г-кгБтт ™-.и ^0СлИЯ'нея Участваха 25 ветроходци от трите във възрастови групи. Драган ще
“Пуковац , виждате, че липсват много значителни инсЬопмании - нямп гп к «.1 ^НИ’ които °фоРмиха еврорегиона Ниш-Скопие-София. се състезава в групата “момчета на
съставът ма гостите, липсват имената на наказаните с кантони иггтш т пп *« Т° класиРане Марио Ставров зае трето място, макар че възраст от 8 до 10 години”, в която
гостите, минутите, в които са отбе^н“^25Гн^^^ Хват ! В ""Т 7 Ш6СТТе Г0,ЖИ' Ще участват около 70 шахматисти
Всичко това липсва “благодарение” на секретарката на ФК “Капкпнгкн” ппч<|. Д ^ ‘ псг-л ^иш’ ^хрид и София в генералното класиране в ох почти 40 европейски държави,
която не предостави на мен, дългогодишния сътрудник ма “Кттгтпп"’ V ите на ЕБСА - дивизията в класа ‘Оптимист , първо място . Въпреки че конкуренцията на
протокола от мача (пази го вкъщи, а отборът има собствено пометени!» и ™'чели Атанас Гифлиджаиов - юниор, член на яхтклубаот София, първенството ще бъде изключит-
архив). Дори и да се касае за частен клуб (“Балкански” дгр п! ри е ®асил Алексгшдров от Централния яхтклуб от София, а на елмо силна, очаквам Драган да пое-
—)• официалните лиц“ ДР„ми™, д“ МарИ° чле" 1И “Сола'3"с" от I -"«Добри резултаЙ - залИи Но-
сътрудничат с медиите. - V ^ с4 Д- вица Божилов, бащата на талант-

Това е първата подобна случка в моята нап ЗП тпшшп акто е оповестено за 2004 г., ЕБСА - дивизията ще бъде разши- | ливото момче и треньор в ШК
^3'  ̂ “Млай0СТ”8 Б°“™- ■в -
работа е 5шп Р А Ц Т Клуб 6 сдрУжен,,е на граждани. Неговата се проведе и на езерото “Сават 2” в рамките на "Димитровградско I 
раоота е явна. спортно лято 2004”.

ище веднъж се извинявам на читателите, че не съм в състояние да им 
предоставя повече инфорамции за мача от третия кръг.

Да отбележа, че в следващия кръг от първенството в събота на 13 май 
Балкански гостува в Свърлиг, където го посреща едноименният отбор.

Началото на мача е от 16,30 часа. Да пожелаем успех на отбора. Дано час 
по-скоро да излезе от кризата и дано занапред да има повече късмет при 
подбора на, кажи-речи, спортни работници.

На ЕП по шахмат за 
деца в Будва ______

Ще участва и 
Д. Божилов

Деветгодишният босилеградски 
шахматист Драган Божилов ще 
участва на Европейското първен
ство по шахмат за деца, което от ще 
се състои 12 до 23 септември в Буд-

готовките за участието на прести
жното състезание използвахме спе
циално подготвени компютърни 
програми, приспособени за негова
та възраст. Особено внимание 
обърнахме на стратегията и конце
нтрацията му по време на партиите, 
добави Божилов.

В рамките на подготовките за 
участие в първенството малкият 
Драган е участвал на два турнира - 
във Варна и в Белград, където сре
щу много по-възрастни и по-опитни 
шахматисти е демонстрирал добра 
игра и е постигнал солидни резул
тати.

Спортен риболов
“Без да * Какво значи да бъдеш хуманен 

обиждам рибар?

Трети кръг на НФЗ

„Желюша" - „Ястребац 

- Пролетер" 1:1 (1:0)
- Това значи да цениш хората инякого 

или пък 
да бъда 
погрешно 
разбран 

и я носят

колегите, природата и законите в 
нея. Но да се разберем - тези, които 
хванат риба и я носят вкъщи, не 
значи, че са лоши хора, но все пак силеградската шахматна надежда 
нека си спомнят за онези две се- на Европейското първенство в Буд

ва изцяло ще поеме Общинската 
скупщина. Заедно с Драган за пър
венството ще отпътува и Новица 
Божилов, който е получил покана

Разноските за участието на бо-

Димитровград, 07.09.2003. СЦ “Парк”, зрители 500, съдия Марко от тези, които ловят риба 
Малкович от Ниш - 8,5. Голмайстори: Бане Гюров в 45 мин за “Желюша”, вкъщи, но много е важно всеки, 
Пейчич в 68 за “Ястребац - Пролетер”. Жълти картони: Гюров, Стеванов 
и Ангелаков от “Желюша”, Стоилкович, Милошевич и Антич от мисли поне две секунди: дали да 
“Ястребац-Пролетер”. отнесе рибата вкъщи или да я пусне

,Желюша”'. Станкович 7.5, Ангелаков 7, Стеванов 6.5 (Рангелов 6.5), обратно във водата. Тези, които пу- 
Стоицев 6.5 (Митов 6.5), Крумов 7, Н. Басов 7.5, Пешев 7, Гюров 8, скат рибата, за мен са истински 
Живкович 7, Иванов 7 (Костов-), Ставров 7. рибари, достойни за уважение.” ,

Играч на мача: Гюров от “Желюша” - 8. Това са първите думи на Тома
В една качествена игра противниците поделиха точките, но спокойно Попович, световно известен ри- 

може да се каже, че домакините изпуснаха победата. Особено трябва да бар-шараиджия, с когото се сре- 
съжаляват за пропуснатите шансове Живкович и Гюров в 87 и 88 минута, щнах на езерото “Сават 2’ край 
когато излязоха сами пред вратаря. Публиката остана доволна от Смиловци. Някои го оспорват, 
видяното, а също така и от съдийството на мача. други го издигат високо, но никой

не спори, че той е един от осново
положниците на модерния риблов и 

> на съвременните идеи в него. Не
говият основен девиз е "хвани и пус
ни рибата”. През 1999 г., когато за 
пръв път съобщава тази идея, мно
зина го считат за луд, но днес това е

кунди...
* От какво значение са 
риболовните принадлежности за 
рибаря?

когато хване голям шаран, да се за-

от организаторите да участва в под- 
- Бих цитирал Негош, че “бой не готвянето и издаването па бюлети- 

бие оръжието, а юнашкото сър- на по време на първенството, 
це...” П.Л.Р.
* За какво най-често ви питат 

итомладите шаранджии, ко 
бяха тук два дни с вас? ШК „Цариброд" 

стартира тази неделя
Първенството по шахмат в 

и лигата Южна п^упа на Централна 
Сърбия ще стартира тази неделя. 
Ще се играят шест кръга по 
системата домакин-гост, а след

- Задаваха ми предимно техни
чески въпроси, отнасящи се до пра
вене на системи, боилите (мамци)
пр.На Пионерското първенство на СЧГ по 

атлетика ____ * Кога според вас човек трябва да 
започне да се занимава със 
спортен риболов? това ще се играят пет кръга на едно 

място.
Освен ШК “Цариброд”, членове 

на посочената лига са: “Раднички”
Ще участват четирима 

димитровградчани
- Щом може да държи в ръката 

си най-лекия рибарски прът!
Тома Попович е роден през 1964 от Пирот, “Локомотива” от Ниш, 

г. в Гнилаие, Косово. Родния си град “Власотннце”, “Радое Доманович” 
напуска през 1976 г. и се настанява в от Ниш, Феникс” от Жепче, ПТТ 
Ниш, а от 1988 г. е в Германия на "Телеком” от Ниш, “Радиик” от 
река Некър край град Щутгарт, Сурдулица, “Икономист” от Ниш и 
където и започва да се занимава с “Ястребац” от Ниш. Тези дни ще 
лов на едри шарани. С риболова стане ясно дали член на тази ди- 
изобщо е започнал още като дете визия ще стане “Мин” от Ниш или 
на река Бистрица и Дрипа (клен и "Радиичкий отТрупале.

В първия кръг димитровградс
кият шахматен отбор ще посрещне 
или “Мин” или "Раднички”, докато

прието в целия свят.
* Г-н Тома, какъв трябва да бъде 
големият шаран 
въобще такива?

- Всеки, който успее да остави 
след себе си нещо за другите хора и 
да им помогне, макар това да е в 
риболова, в голям човек. Всеки, 
който лови големи шарани и не е 
готов да сподели своето умение с 
друг, не го считам за голям шара- 
нджия.

джия и има ли

На 14 септември т.г. на стадиона “Чика Дача” в Крагуевац ще се 
проведе пионерското първенство по атлетика на СЧГ. В него ще 
участват четирима членове на димитровградския АК “Железничар - 
Джордже Гогов в дисциплината скок на височина, Милян Джунич и 
Неиад Петрович в бягане на 100 и 300.метра, докато в щафетиото 
бягане 4x100 м ще се състезават Гогов, Джунич, Петрович и Делчев.

Треньорът на димитровградския атлетически клуб Александър 
Марков очаква 3-4 медала от своите възпитаници. Д- С.

къркушка), а сетне в Ниш на Ни
шава (скобал и мрена).

Д. с. втория кръг ще е гост навъв
“Пирот .

Първи кръг на Пчипска футболна дивизия
ПоправкаМачът „Младост” - „Трешневка” не беше игран

; Соколов - 6 месеца, 
Стоянов -1 мач* Футболистите от Лопардинце бяха дошли в Босилеград без лични карти * Крамола в босилеградския отбор

мт п о Пнин. чяпрпепи пегистъоски номера в то и председателят на ОС Владимир ни с новите законопредписапия, за 0. <
Мачът от първия КР ’ спортните си книжки Захариев. Футболистите, които от- което ще бъде потърсена помощ от ; В миналия брои на Братст-

лГго1Ус1аОЛ'МлТяосг ^ Тр^ше:: “ТГрта ... първенството ситу- казаха да играят в неделния мач, общинското управле.ше,
леградска Младост “ 1 аиията в “Младост'' въобще де е ро- поискаха смяна па сегашното ръко- Председателят ма ОС Владимир « футболистът на балкански

23а7 се,— иа“Пе- зо^а Преди .шчалото па неделна™ водство па отбора. След редица дис Захариев каза, че общината редо-
да се състои на / септември ; Плака инатя пя “зелени- кусии и предложения за по-добра апо подсигурява финансови средст- мача, докато съотборникът му
скара не беше игран и е почти си среща всъблека шят. организация па работата и пости- аа па отбора и тона ще продължи и Мшюван Стоянов заради нес-
тпипзнз със служебни ~ 3 0 тови да излезнат „а терена. Иякол- гГне на по-добри резултати бе дого- занапред. Той поиска от всички да
грирлна с ас служебен резулга " отказали да играят а ворепо час по-скоро да се проведат преодолеят кризата и сериозно да играе шест месеца, След прове
в полза на босилеградчани. При ж- У Р' нямал/право избори за всички управителни ор- се ангажират с тренировките и със- рка във ФС РИС установихме че
пуски™Грч*овш/пю™'на да е съст Щ,ват,'юиеже не е прик- гапи‘в “Младост", а “недоволните" тезанията, а общинското ръковод- Ш|№ Балкански Ми-
пуските на р ьководството на 1 ре ди сс ’ тяхното футболисти обещаха, че ще про- ство винаги ще намира начини да ловаи Стоянов е наказан с един
шневка , понеже техните футбо- лючила дължат тренировките и ще пооре- подкрепя финансово “Младост”. мач, докато вратарят Милко Со
листи не притежаваха лични карти, в™ю™ие » „, в ,1ит подготвени следващия мач в В мача от втория кръг, който ще кодов няма да играе шест месеца

първенството. На заседанието бе се играе в неделя, “Младост" гос- Ь*^™ежду
бяа да°ги^оказватд/а делегата и» заседание, па което освен футболи- изтъкнато, че Статутът и другите тува па “Чуковац в едноименното време Щ^-МежДУ
съдиите. Също така двама футбо- стите присъстваха и членовете на документи иа клуба спешно грябва вранско село.
листи от гостуващия отбор нямаха ръководството на “Младост , как- да бъдат преработени и съгласува- п,Р. !

цидент 
“Балкан-

посе 1111

Д.с.
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Манчин рабушТрсбе да се йе зазорувало кигаЖГ 
онуя ноч Баба Драга ме смуа у"*“~

РС-б/рабай молив и ретию и пиши! телЪЦ й^днупТтсшко слазе“! Чул“-“
- Кво да пишем. - буновън пи- " си за индиянскотога погла-

Т“з,«„.р. «,.« ороскоп. и.ттш °”
йедеш йедна лайна, па гьи оставиш и почнат дру ■ КЪГ) им йе любовният
Ти не си политичар да прайиш тека... Пиши за вто- живо’т?
рият знак: бик или телъц! - Е-е бре Манчо, одърте а акъл

- Чекай малко! Тия знак бик ли йе или телъц. и Къв те любовън ЖИвот снашъл.
Йодно йе да пишеш за бика, а друго йе да пишеш за и« се П0Приведе Некоя кравица може и да 
теле! , напрайе кико обичате съга да кажете секс.

- Нали смо двойсзична опщина, пиши га и кико за и покретни и сами йош по-тешко се
йодното и кико за другото. А да знайеш и нема * Най.чеСто гьи вате за рогата и гьи
голсма разлика. Мнодзина се раджаю кико гол- ^ “^уде си сакаю. А они само бучу навам и 
чина, живсю кико бикове, а липчу кико волове... дм и мисле дека су самостоятелни...

- Значи починямо от теле... - А здравйето?
- Айде починьи, оти нсмам млого време. 1 еле си _ 3,шави су| Само това не значи дека дълго

йе теле. Чул си кико се каже: Гледа ко теле у Р Ако не гьи поприколю ко телчина
шарена врата.” Ако бърже не одрасту може цел ^ гьи ИЗвию кико бикове, тъгай стану во- 
живот да си остану телчина и да се чуде на йедно д вол си йе вол_ караш ли га или га водиш,
или друго откуде йе дошло и за кво гьи йе сгю- • тсгльи ама требе остън, без остън 
летело. Ако па бърже израсту, а не видс накуде иде Може да тсгльи, ама тр
света,т, стану бикове и почну да се йемче на йедно късметът кико су?

1 или друго, а и сами не знаю защо. Нарочно им боде късметлийе су ако се падну на добри чор- 
з у очи дървената боя, па може у нскою арсну да Слушаю чорбаджийете, а они гьи ра-

- „Гадинко нищожна, рогата, | завъРшс ИМ гьиизнесу, а народът или дубликат веддебело нУе му мисле млого и слушаю кико
по-мръсна от змията, ^ Нали се каже “Як ко бик”, тешко да гьи мърднс им се каже: “Айде диии, нагоре-надоле, навам-

з". от дявола по-гроша..: ' ; су! Ама туя силу мнодзина не

Аали е баш така, Стояне?
Май ще пропищим далеко лети, а не виде дека им пада на главуту и не дьржу нож.

от орлите хищни 
Й по големите и малки градове 
^ що ламтят за богатство 
О и високи държавни постове.

А шутият и обеднял народ 
^ с нови дяволски рога 
^ ще се трампи с „мръсника!'
^ за един обикновен 

охлюваси живот.

шли

.. »> .-ч-уч у.тут ? ■

|ш|
натам...

- За краят кво че им поручиш?
- Да се пазе от тия що им приоде маз

не се знайе дали зад гърбинуту

Афоризми
‘Редовно идвам на 
работа. И вкъщи няма 
какво да работя.
‘Благодарение на 
празните ни джобове, 
нашите магазини са 
пълни със стоки.
*С пламенна реч той 
ни обеща по-добро 
отопление.

М. Йозич

*Няма разлика между 
трябва и налага се. 
Трябва, кактц се 
налага.

Съоети за мъжете5
*

*При избирането на любовница се ръководете от 
бюджета, който можете да й осигурите.
* Най-добре е да любите жената на свой подчинен, защото 
печелите и двамата. Командировате го често, а той й 
носи подаръци, които би трябвало да осигурявате вие.
* Ако вашето куче не лае хладилния техник, а му върти 
опашка, сменете техника, а не кучето.

X В. Виторович

‘Ние сме забравящ 
народ - не помним 
нормалния живот.
‘Когато се осъзнаем, и 
кошмарът ще ни се 
вижда хубав.

О •5 ля- *

ТЦи:
Мъжете са... парциалисти

Новица Младенов И. Братич
Психолозите твърдят, че повечето мъже са 
парциалисти - в женската външност те 
харесват определени „елементи", които 
смятат за най-сексуални. За едни това са 
гърдите, за други краката, за трети очите 
или чувствените устни.

Това разнообразие в предпочитанията е 
добре дошло за жените. Когато мъжът 
открие у тях това, което търси, той си 
затваря очите за техните недостатъци!

Вицове Зъболекар казва на пациента една водчица, да пийнете за ку
раж.

- Упойката е извънредно - Добре, давай.
Изпива една водка и докторът

го пита:
- Съгласен съм, докторе, до- - Как е, още ли ви е страх?

- Да, малко. Дай още две го-

за зъболекари си:
Зъболекар се опитва да изва

ди зъб на пациент, но пациентът скъпа, ак° искаш мога да те упоя
с водка.все се дърпа и докторът не успява 

да направи нищо. Накрая се ядо-
зата ми е една бутилка. ***сва и му казва:

- Вържи го за влака, нека той 
ти го извади!

След седмица докторът среща приятел: 
пациента без зъби.

леми водки.
Обръща двете водки за нула 

време. Докторът пак го пита:
- Сега как е, събрахте ли сме-

Зъболекар се хвали на свой

- Дъщеря ми вече работи за
мене! лост?- Какво направи?

-Ами, както ми4 каза. Вързах 
зъба за последния вагон, влакът 

‘тръгна и три вагона излязоха от

- И тя ли откри частен каби- - Да, сега съм смел! Само да 
посмее някой да ми пипне зъба! *** „Доволен”нет?

- Не. Тя откри магазин за заха
рни изделия?*** Миналия петък някой пресече главния кабел на 

кабелната телевизионна система в една част на
В кабинета на зъболекаря:
- Гошко, моля ти се, мама, от- 

Пациент влиза при зъболека- вори си устата и кажи “А-а-а...”,
1релсите.

- Все пак ти е извадил зъбите.
- Не. Тях ги изби началник-га- Димитровград. Някои се питат защо.

Вероятно е бил “много доволен” от програмата, 
5^5 чЗШ коментират други! А. Т.

ря, целият треперещ от страх, за да може чичкото доктор да си 
Зъболекарят казва: извади пръстите от устата ти...

- Ето, ако искате ще ви налея

рата.***
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