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Македонският президент Борис Трайковски 
посети Черна гора Във вторник в Ниш бе открит 40 Международен панаир на 

книгата и на графиката
СЧГ става фактор на 

стабилността в региона ШШШШЛИ7 ЬООХ.

‘Транзитен коридор през Косово ‘Генерално консулство на 
Македония в Подгорица.

- Сърбия и Черна гора и Македония в момента се намират по 
към интегриране в европейските структури и мисля, че общата ни 
цел ни прави още по-отговорни да покажем тази си отговорност 
ефикасен и полезен начин за целия регион, каза президентът на СЧГ 
Светозар Марович след разговорите си с македонския президент 
Борис Трайковски в Будва. Марович подчерта, че сцед срещата на 
ЕС в Солун е разкрито европейското бъдеще за страните от За
падните Балкани, включително и за Македония и за Сърбия и Черна 
гора.

пътя

На втория етаж на универсал
ния магазин “Пионир” във втор-

по

ник вечерта бе открит юбилейни
ят 40-и международен панаир на
книгата и на графиката в Ниш, на
който най-новата си продукция
представиха няколко десетки из-

- Черна гора и Сърбия стават фактор на стабилността и един от 
лидерите в нормалните, приятелски, стабилни регионални отноше
ния

дателски къщи от страната, както
и от съседните страни Македония
и България.на сътрудничество, за които особено допринасят отношенията 

между Сърбия и Черна гора и Македония, изтъкна Марович. Честта да открият тази мани
фестация на писаното слово се(На 2 стр.) падна на трима автори от цент-

От министерската среща на НАТО ровете на първия на Балканите 
еврорегион Ниш-София-Скоп*ие: 
Бойко Ламбовски от София, 
Александър Прокопиев от Ско
пие и Зоран Чирич от Ниш.

В партньорството от
май 2004 г.?

■

Днес и утре в Димитровград

Положението и 

перспективите на 

българския език в 

образованието

(На стр. 8)

Държавната общност Сърбия СЧГ и БиХ Горан Свиланович и 
и Черна гора и БиХ би трябвало Младен Иванич. 
да бъдат приети в Партньорство 
за мир на срещата на НАТО в Ис- и от членките на Партньорство 
танбул през май следващата го- за мир от бивша Югославия, как- 
дина, бе оповестено на министер- то и самият генерален секретар 
ското заседание на НАТО и ст- на Атлантическия пакт Джордж 
раните-партньори в Брюксел.

За това ще се разговаря и на 
актуалната среща на министрите заедно със СЧГ и че на двете дър- 
на външните работи на страните жави “трябва да се даде още мал- 
в НАТО, ма която ще присъстват ко време, за да решат вътрешни- 
и шефовете на дипломациите на те си проблеми.

Норвегия ще помага 
на Димитровградска 
община____________

Част от партньорите в НАТО

Десет хиляди 
евро за 
развитие на 
селското 
стопанство

Робъртсън смятат, че БиХ тряб
ва да влезе в Парньрство за мир

Днес и утре в Димитровград ще се проведе кръгла маса на тема 
“Положението и перспективите на образованието на български 
език”, чийто организатор е КИЦ “Цариброд”. Поканени са много 
участници, между които всички директори на училищата, в които 
се учи български език, представители на Националния съвет на 
българското малцинство, на Матицата на българите в СЧГ, на 
министерствата на образование на СЧГ и България, председа
телите на ОС в Димитровград, Босилеград и Бабушница, пред
седателите на комисиите за прилагането на български език в 
двете общини, председателите на управителните съвети на КИЦ в 
Димитровград и Босилеград, представители на издателство 
“Братство” и на банатските българи. А. Т.

* Дарението е резултат от 
миналогодишната Донорска 
конференция за устойчивото 
развитие на селата в 
Димитровградско.

(На 6 стр.)

По повод 1 декември - 
Световния ден на 
борбата срещу СПИН

авния дом в Димитровград

И (На 6 стр.)
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Димитровград е Ш ***В ГКПП „Градина" в 
отбелязан Денят на митничарите

.. . ■ '
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Денят на митничарите - 29 ноември, бе отбелязан и в 
митницата „Градина" в Димитровград. На организирания по 
този повод прием управителят на митницата Иван Денчев 
честити на всички служители празника и им пожела още 
по-големи успехи през следващата година.
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(На 5 стр.) (На 7 стр.)
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Новини от БългарияСЧГ става фактор на 

стабилността в региона От срещата Соломон Паси - Яп де Хоп 
Схефер

разбирателство е добра България в НАТО преди 

срещата в Истанбул?
Президентът на СЧГ Светозар Марович заяви в кана стенен на взаимно 

Будна, ме “отношенията между Сърбия п Черна основа за интензифициране на сътруднимеспкш» 
гора никога не са били по-добри и са основани па между Сърбия и Черна гора и Македония на вси

чки равнища.
Развитието па икономическото сътрудничество

демократични принципи.
Общата визия и високата стенен на доверие са 

добър капитал, който трябва да се използва е цел между Македония и Черна гора и отваряне го па 
евронеизиране на региона н приближаването на транзитен коридор през Косово са главнизе 1сми, 
Сърбия и Черна гора и Македония към евроатлаи- конто бяха обсъдени по време па срещите на ми
тическите структури. Това заяви в Будвамаксдонс- кедонекия президент Борис Грайковски с черно- 
кият президент Борис Трайковски след разго- горския президент Филип Вуянопич и черногорск- 
ворите си с президента на СЧГ Светозар Марович, ня премиер Мило Джукаиович.

По време па разговорите е била изтъкната нео
бходимостта от откриването на генерално коисул- 

Оценката на президента Трайковски е, че та- ство на Македония в Подгорица.

* В холандския град Маастрихт се проведе 11-а среща на 
външните министри от страните членки на ОСОЬ

Бз.лгарският минис
тър на пъншнитс рабо
ти Соломон Паси об
съди с холандския си 
колега и сегашен пред
седател на ОССЕ Яп де 
Хоп Схефер евентуал
ното приемане на Бъл
гария в НАТО преди 
срещата на Пакта през 
юни следващата годи- 

| па в Истанбул. Ако то
ва стане, ще имаме въз
можност да участваме 
в подготовката на до
кументите, които ще 
бъдат приети на сре
щата, заявил министър 
Паси. В този контекст той опре-

състоялн се в рамките на посещението на Трай
ковски в Черна гора.

На министерската конференция на ОССЕ в Маастрихт

Фратини разговаря с 

Джеоана и Свиланович Косовският премиер Байрам 
Реджепи е изразил оптимизъм, 
че стандартите за Косово ще 
бъдат изпълнени до средата на 
2005 година, когато трябва да 
започне и решаването на 
крайния статут на покрайнината. 
Реджепи е казал, че е оптимист, 
защото съществува план на 
международната общност за 
изпълнение на осемте стандарта 
за Косово. Между тези условия 
са диалогът между властите в 
Белград и Прищина за 
решаването на технически 
въпроси, завръщането на 
бежанците и сигурността на 
гражданите от неалбански 
произход.

Ротационният председател на ференция, както п очакванията 
Европейския съюз и министър на на Румъния да стане член на ЕС. 
външните работи на Италия 
Франко Фратини проведе двуст- ваха и в разговорите между ита- 
ранни разговори със своите ко- лианския външен министър Фра- 
леги от Румъния и Сърбия и Чер- нко Фратини и Горан Свилано- 
на гора Мирча Джеоана и Горан вич, като наред с това двамата 
Свиланович в рамките на минис- министри обмениха мисли и за 
терската конференция на ОССЕ Косово и за критериите, конто 
в Маастрихт.

Фратини обсъди с Джеоана ре- ска покрайнина преди да за- 
дица европейски теми, между почнат разговорите за окончате- 
които бе и състоялата се в Неа- лния й статут, 
пол междуправителствена кон-

Европейските теми присъст- Европа от домакина на форума 
Холандия. Основната тема на 
разговорите беше разработката 
на стратегия за противодействие 
на новите опасности за сигурно
стта на европейските страни, 
членуващи в ОССЕ.

На срещата участваха минист
рите на външните работи на 55 
държави от Европа, както и дър
жавният секретар на САЩ Ко- 
лин Пауъл.

делил като много важна ролята 
на Схефер, който е и новоизбра
ният генерален секретар на НА- 

| ТО.
Соломон Паси участва в 11-та 

министерска среща на ОССЕ,трябва да изпълни южната сръб-
: която се провежда в холандския 
I град Маастрихт. От 1 януари до- 
! година България поема пред
седателството на Организацията 
за сигурност и сътрудничесатво в

1

Расим Ляич за интегрирането на малцинствата България поема ОССЕ
Предпоставка за
политическа
стабилност

България е единствената страна, която за шест часа около Нова 
година ще председателства едновременно Съвета за сигурност на 
ООН и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. 
Това заяви българският външен министър Соломон Паси на 
министерската среща на ОССЕ в холанския град Маастрихт. 
Според него това е отговорност и политически шанс, които рядко 
се случват в света.
Председателството на ОССЕ, което поема България от 1 януари 
2004 година, няма да е леко и рутинно, каза генералният секретар 
на ОССЕ Ян Кубиш. По думите на Кубиш, новият председател на 
ОССЕ трябва да има здрави нерви, защото в голяма степен ОССЕ е 
организация, пред която стоят много политически въпроси, 
изискващи бързо решение.

страни сега имат еднакви цели - да влязат в Ев
ропейския съюз.

Представителят на Пакта за стабилност Ели
забет Рен заяви, че интегрирането на Балканите в 
ЕС ще стане “в един прекрасен ден”, но преди това 
трябва да бъдат решени проблемите на мал
цинствата, на жените и младежта.

* Скандинавският съвет и Министерството Международната конференция в Белград за то
на човешките и малцинствени права на лерантността и интегрирането, беше организирана
Сърбия и Черна гора организираха в Белград от Скандинавския съвет, т.е. от посолствата на 
Международна конференция за 
толерантността и интегрирането скандинавските страни в СЧГ и Министерството на 

човешките и малцинствени права на Сърбия и 
Министърът на човешките и малцинствените Черна гора. 

права на Сърбия и Черна гора Расим Ляич заяви, че Продължават споровете 

за АЕЦ „Козлодуй”
Целта на конференцията бе обмен на опит заинтегрирането на малцинствата в обществената и 

политическата система е единственият начин за на
маляване на напрежението и постигане на поли
тическа стабилност.

практиките, засягащи толерантността п интегра
цията между етническите общности, съобщиха 
организаторите.

п _ В работата на конференцията участваха ръко-
Б обръщението си към участниците в Между- водителят на ЮНМИК Хари Холкери 

народната конференция по толерантността и ин- търът на миграцията на Швеция Барбъро Холм- 
тегрирането в Белград Ляич каза, че толерантно- берг, министърът на правата на бежанците па Бос- 
стта е много важна за ускоряването на процеса на „а и Херцеговина Мирсад Кебо, ръководителят 
помирение, тъй като -изминалото десетилетие в Бюрото за малцинствата на Албания Агрон Тари 
региона беше белязано от конфликти на етническа ръководителят на Бюрото за малцинствата ' 
основа . По думите му, войни в региона вече не са Хърватин Милена Клайнер и секретарят на маке- 
възможии, тъй като международната общност вло- донското министерство на външните работи Игор 
жи много в региона, но също така защото всички Джунджев. ^

АЕЦ “Козлодуй” бе една от 
точките, ря по разширението Гюнтер Фер- 

по която българското пра- хойген, но не и от българския ми- 
вителство трябваше да отстъпи нистър на енергетиката Милко Ко- 
пред Брюксел, като затвори два от вачев. който се бори срещу затва- 
четирите реактора на атомната рянето на реакторите, 
централа, които не отговаряха на 
европейските стандарти. Според 
шефа на групата експерти на ЕС, 
които трябваше да проверят рабо
тата на останалите реактори Анто
нио Мадона, работата

минис-

на

Софийският 
университет „Св. 
Климент Охридски"

на

на трет и 
четвърти реактор не носи рискове и 
отговаря на действащите в момента 
европейски норми. Същата оценка 
бе дадена и от представителя на 
Великобритания Бил Уест, който 
добави, че българското правителс- 

трябва да реши дали да затвори 
двата реактора през 2006 г. Според 
Уест всички препоръки, направени 
по време на предишната инспекция, 
са били взети под внимание от бъл
гарската страна.

Окончателният доклад 
ледната мисия на

Голямата награда 
за литература на 
Константин Павлов

Подписана е спогодба с Агенцията за реконструкция

ЕС осигури 15 милиона евро
Подпредседателят на сръбското правителство пари.

Душан Михайлович и директорът на Европейската - ЕС ще помогне на местните самоуправления ш 
_ реконструкция Ричард Зинк подписаха в решават най-важните проблеми - тежкото икономи

Зайчар спогодба за донация на общините в Източна ческо положение и лошото обществено управление
Сърбия. За развитието на местното самоуправление в каза Зинк и поясни, че експерти от ЕС ще '
Сърбия Европейският съюз е осигурил 15 милиона местните ръководители да развиват мениджърскн 
евро. Средствата са предназначени за подкрепа на об- чества и да могат по-добре да разберат проектите 
щините Кладово, Майданпек, Бор, Зайчар, Княжевац, работят с тях.
Сокобаня, Болевац, Сврлиг, Пирот, Бабушница, Бела Европейският съюз очаква от Сърбия да развива 
паланка, Димитровград, Власотинци и Църна трава. В много по-самостоятелна система на местно самоуправ 
този проект общините ще участватдопълнително с3,3 ление с приоритетно задача укрепване на обществе- 
милиона евро. ното управление и на регионалната икономика Смята

Директорът на Европейската агенция Ричард Зинк се, че с това ще се повиши и степента на демокрация в 
изяви, че в по-голямата част от общините безрабо- Сърбия а ще се интензифицира и икономическото 
тицата е голяма и те имат много проекти за развитие, развитие, 
които досега не са били реалзизирани поради липса на

тво

Поетът Константин Пав- 
лов е удостоен с голямата 
награда за литература за 2003 
година, която присъжда 
Софийският университет 
„Свети Климент Охридски”.

В Аулата на университета 
призът му връчи ректорът на 
Алма матер проф. Боян 
Биолчев.

Константни Павлов е издал 
12 стихосбирки. Автор е на 
пиеси и филмови сценарии.

агенция за

подпомогнат от пос- 
експерти от 

Групата по ядрени въпроси на ЕС 
ще бъде готов до няколко седмици.

Междувременно продължават 
разногласията в българското пра
вителство по този въпрос. “Не 
трябва да очакваме 
спертите на ЕС”, заяви 
министър Соломон Паси. Тази ли
ния бе подкрепена н от еврокомиса-

ка-
и да

чудеса от ек- 
л външният
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Предсрочни1 , Парламентарните избори в Сърбия
Заради опасността от евентуални 
терористични актовеVI * ^Ри от листите се оглавяват

- ' • ОТ подсъдими в Хага Сърбия засили 

мерките за сигурностНачело на три от регистрираните досега шел. Бившият началник на генералния щаб 
листи за парламентарните избори в Сърбия югославската армия^генерал НебойшГпав 
стоят обвинени от Международния наказате- кович, срещу когото Трибуналът в Х^а

Пиг-тятя ия намира в Сърбия е начело на листата на На-
Листата на Сръбската социалистическа ционалния блок

партия води бившият югославски президент По данни на Централната избирателна ко- 
Слободан Милошевич. Първи в списъка на мисия на Сърбия се очаква около 18 партии и 
Сръбската радикална партия е намиращият се коалиции да участват в преждевременните 
в затвора на Трибунала в Хага Воислав Ше- парламентарни избори в края на декември.

на

нас-
Сърбия засили мерките за сигурност около обектите, които 

могат да бъдат евентуални цели на терористични атаки. Това 
заяви министърът на вътрешните работи на Сърбия Душан 
Михайлович.

Министър Михайлович даде това изявление след подписването 
на споразумението между сръбското и черногорското МВР за 
сътрудничество в борбата срещу организираната прстъпност.

Министър Михайлович отказа да коментира твърденията, че в 
Панчево са били арестувани няколко чуждестранни граждани, 
които са предупредили за възможността от терористични 
нападения в Сърбия.

Сесия на смесената комисия за икономическо 
и техническо сътрудничество между СЧГ и 
Иран_____________

Министър Душан 
Михайлович

Небойша ЧовичМинистър Мазахери Генерал 

В Белград Младич не е
н в Сърбия

Холкери да се извини 

на властите в Белград
Министърът на външните работи на Сърбия и Черна гора Гора 

Свиланович прие в сряда в Белград иранския министър на иконо
миката и на финансите Тамасъб Мазахери.

Министър Мазахери беше на официално посещение в Белград в 
качеството си

Лидерът на Демократическа алтернатива и председател на 
Координационния център за Косово и Метохия Небойша Чович е 
оценил призива на ръководителя на мисията на ООН в Космет 
Хари Холкери към властите в Белград да се извинят на Косово 
като “ненужно и безотговорно изявление, което стимулира 
албанизацията на Косово и Метохия”.

Небойша Чович смята, че Холкери трябва да се извини на 
властите в Сърбия за изявлението си. “Ръководителят на 
ЮНМИК не може да бъде субект на предизборните активности”, 
казал Чович.

Не съществуват доказателст
ва за това, че бившият комендант 
на армията на Република 

на председателстващ от иранската страна Смесената Сръбска генерал Ратко Младич 
комисия за търговско, икономическо и техническо сътрудничество се намира в Сърбия, смята ми- 
между Сърбия и Черна гора и Иран. нистърът на вътрешните работи

В разговора си Свиланович и Мазахери оцениха, че 11 сесия на ДуШан Михайлович. Той заяви, 
Смесената комисия представлява рамка за съгласуване на между- че нито Комисията за сигурност, 
държавната договорна база, която ще спомогне за по-нататъшното нито полицията, нито която и да 

било друга информационна 
служба в този регион не раз
полага с данни дали Младич се 
намира в Сърбия.

Според най-новите информа
ции Вашингтон е поставил арес
туването на генерал Младич като 
условие на Белград за осво
бождаването на помощ от 100 ми
лиона долара за Сърбия през 
следващата година.

развитие на икономическите отношения между двете страни.

КосметАлександър Караджорджевич
ООН отстрани 12 

офицери от КЗКПарламентарна 

монархия в Сърбия
Ръководителят на мисията на ООН в Косово и Метохия Хари 

Холкери отстрани от длъжност 12 офицери от Косовския защитен 
корпус (КЗК) за “незаконна дейност” се казва в съобщение на ООН, 
цитирано от АФП.

Въз основа на информации, събрани от ЮНМИК и КФОР 
“незаконните деяния на 12-те офицери трябва да бъдат разследвани 
от полицията”.

Командирът на Косовския защитен корпус Агим Чеку се 
противопостави на предприетата от Хари Холкери мярка, като 
изтъкна, че тя е “неприемлива и неправомерна”. Без да подценява 
резултатите от разследването, Холкери изтъкна, че събраните 
информации са напълно достатъчни офицерите на бъдат отстранени 
от длъжност.

Сръбският престолонаследник Од МОНЗОХИЯТа Са 7 - 
Александър Карасджорджевич се - г

по-интензивно за 13 ПрОЦбНТЗ______________
на парламентарна от 7 до 15% от сръбските 

монархия в Сърбия. С монархията граждани подкрепят идеята за 
ще бъдат осигурени “стабилността, възстановане на монархията в 
единството и приемствеността”, Сърбия. Това заяви директорът 
каза Караджорджевич и добави, че на агенцията „Стратегически 
въвеждането на монархията е маркетинг" Сърджан 
“въпрос на справедливост и право”. Богосавлевич.

Сръбската православна църква По неговите думи идеята за 
също се застъпи за въвеждането на възстановяването на монархията 
монархия на конституционна пар- в Сърбия се подкрепя главно в 
ламентарна основа. Шумадия.

застъпи
въвеждането На пресконференция 

в Свободна зона 
Пирот______________

Износът - 

55 милиона 

евро Награден нишкият ДетскиРеагирания по случай инициативата за 
възстановяване на монархията________ В Свободна зона Пирот в 

момента е възможно строи
телството на 30 000 квадратни 
метра в рамките на разширя
ването на капацитетите на

парламентСПЦ рискува доверието 

си сред народа
На годишната конференция на мрежата на най-големите 

европейски градове, проведена в португалския град Порто, първа 
“Партиципация на младите въвнаграда спечели проектът 

вземането па решения”, който е предложил Детският парламент 
от Ниш.

Признанието е извоювано при силна конкуренция, понеже са 
участвали общо 51 проекта от също толкова градове в Европа.

Наградата бе връчена на подпредседателя на парламента Деян 
Чирич.

Индустриалния парк, заяви 
директорът на Свободна зона 
Пирот Драган Костич.

На пресконференция, на 
която представи Свободна

Подкрепата на патриарх Пав- рискува да загуби доверието
които са за репуб-

на
ле за възстановяването на пар- вярващите, 
ламентарна монархия в Сърбия лика.

Председателят на коалицията
“Войводина” Драган Веселинов зона Пирот, Костич посочи, 
се обяви против инициативата на че досега в нея са изградени 
сръбския патриарх Павле, въп- производствени 

литическо тегло, понеже Сръб- реки че високо оценява приносът на повече от 2 500 квадратни 
ската православна цръква се рад- МУ 33 установяването на демок- метра
ва на доверие сред народа. рацията и свалянето на режима драган Костич изтъкна, че

Лидерът на ДСС Воислав Ко- на Слободам Миллошевич. Свободна зона Пирот се разпрос-
щуница заяви, че въпросът за Муфтията на Санджак Муа- тира „а у] хектара в индустриал- 
държавното устройство на Сър- мер Зукорлич подчерта, че мюс- ната част на града, какт0 и че е 
бия не е ключов и решение за юлманите не са против монар- разположе„а на международния 
това трябва да бъде взето на реф- хията, но според него, много по- коридор № ю и на пътя Е-80,
срендум. важна е същността, а не форма- ^Лизо е д0 пристанището в Со-

Сръбският вицепрезидент та, което означава, че трябва да дун> какт0 и д0 черноморските
Жарко Корач каза, че в гра- има гаранции за това, че монар- пристацища в България.

хията няма да дава предимство на ^ момента в Свободна зона
и 20

предизвика различни реакции ма 
политическите партии. Всички
политически фактори у нас са 
съгласни, че тя има голямо по- капацитети Босилеград

Новобранци заминаха в 
казармите

На 1 декември 12 новобранци от нашата община заминаха да 
отбиват военната си служба

По случай изпращането на декемврийския набор войници, 
миналата седмица в малката зала на Центъра за култура бе устроено 
тържество. Бъдещите войници бяха поздравени от подполковник 
Вуксан Арсениевич от Военния отдел във Враня и от председателя 
на ОС в Босилеград Владимир Захариев. По традиция 
бъдещи войници ОС подари прибори за лична хигиена.

На приема присъстваха и представители на босилеградския 
гарнизон и на местния ОВР, както и някои родители и приятели на 
новобранците.

на всички
Гданските държави въпросът за
Държавното устройство е нещо, един народ пред друг. Пирот работят 38 чужди
за което решават гражданите, а ПДС настоява за референдум, сръбски фирми. Износът ма 
че според всички проучвания, на който гражданите да решат свободната зона в този град през
мнозинството в Сърбия е за искат ли да живеят в монархия 2002 година е възлизал на 55 ми-
ренублика. Той добави, че оп- или в република. лиоиа евро, каза Костич.
ределяйки се за монархия, СПЦ

П.Л.Р.
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РИК провъзгласи 

осем кандидатски 

________ листи

Демократичния съюз на българите 
Югославия________ __________ -

в < Предсрочнир Ниши
ЗБОРИ

тт
п.

Заедно със „Заедно 

за толерантност”
1 СНММ ■

I

-г ЧиI . _ Сърбия, на Отпор и на коа-
’ лицията “За народно единст- 

- Борислав Лелевич - Ма- 
Ристичевич”, в която са

1
1,4Миналата седмица в Белград се проведоха разговори между 

представителите на ДСБЮ и на коалицията „Заедно за толе
рантност", в чийто състав вече са партиите на Иозеф Каса, 
Расим Ляич и Ненад Чанак.

,
ВО
рян
Партията на сръбското един
ство и още пет партии.

В съобщението след разгово- на коалицията призовава всички
активноритс в Белград се посочва, че по граждани да вземат

новосформираната участие в предстоящите перда
си за

В предсрочните парламен
тарни избори ще участват и 
Социалистическата партия 
на Сърбия, коалицията, вкл
ючваща малцинствени и ре-

покаиа на
коалиция “Заедно за толерантно- ментарнн избори и е вота 
ст" ДСБЮ се включва към коа- коалицията 
лицията, с която ще участва на по-добър живот, икономически 
извънредните парламентарни из- напредък, социална сигурност, 
бори в Сърбия, насрочени за 28 толерантност и взаимно разбира

телство и доверие, се казва в

гласуват заДа

гионални партии, между кои
то едекември.

Демократичния съюз на бъл- съобщението, 
гарите в Югославия приветства Йовица Костов - председател на 
създаването на такъв вид коали- Главния съвет на партията.

Според думите на Ангел

и ДСБЮ “Заедно за то- 
Чанак - Каса -

подписано от Зт заседанието на Републиканската избирателна комисия
леранция -

п Ляич” както и “Реформато-До набирането на нашия вестник Репуб- - м л,^ • , лйо_.. пите от Войводина - Сърбия - Социалдемок-
“к“м“ ки1’™"».“ рти. » коали- парти, на ромите . СЧГ - Мио.раг

тарш,3иабртикДосега ГрГ,-ХГг П~“

17 плюс, на Сръбската радикална партия, на 
Демократичната партия на Сърбия, на Де
мократичната алтернатива, на Демокра
тичната партия, на коалицията, съставена от 
Сръбското движение за обновление и Нова

ция и очаква нейното съществе
но участие в изграждането на Йосифов, председател ма Об
нова политическа система, отго- щннеката организация на ДСБЮ 
варяща на изискванията за евро- в Димитровград, “Заедно 
пейска интеграция и гарантира- лерантност” е единствената ло- 
ща правата и свободите на мал- гична коалиция към която пар- 
цннетвата, включително и на тнята на българите в СЧГ трябва

за то-

‘Социалистическа народна партия - народен 
блок Небойша Павкович” и “Отбрана и 
правда” - коалиция съставена от Социал- 
демократия и Народна партия “Правда”

българското малцинство, както да се включи, 
и тяхното представяне в структу
рите на властта.

ДСБЮ от свое име и в името
П.Л.Р. -А. Т.

ЯВЯ

ДимитровградЙовица Костов за приобщаването на ДСБЮ към 
коалицията „Заедно за толерантност - 
Чанак-Каса-Ляич” Още двама 

кандидати за 

депутати
Естествено решение

Демократичният съюз на бъл
гарите в Югославия се приобщава 
към коалицията “Заедно за то
лерантност - Чанак-Каса-Ляич”, 
следвайки естествената логика на 
нещата. Защото само с помощта 
на една такава коалиция на 
предстоящите парламентарни из
бори националните малцинства и 
останалите етнически общности в 
Сърбия могат да очакват създа
ване на демократичен парламен
таризъм, в който техните права 
ще бъдат реално защитени и

практически осъществими, каза 
председателят на Главния съвет 
на ДСБЮ Йовица Костов на прес
конференцията в Белград след 
подписването на споразумение за 
присъединяване към малцинст
вената коалиция.

Още два общински отбора на политическите 
партии в Димитровград ще имат свой кандидат за 
народен представител. В листата на СПС е 
председателят на димитровградските социалисти 
м-р Драган Колев, а в листата на ДХСС е 
местният лидер на партията Зоран Николов. В 
листите на ДС, Либералите на Сърбия, СПО и 
Демократическата алтернатива няма кандидат- 
депутат от Димитровградска община. По-рано бе 
съобщено, че кандидат-депутати от общината са 
Кирил Младенов от СРС, Донка Банович от ДСС 
и Иван Милков от Г17 плюс.

Костов подчерта, че политичес
кото организиране на национа- Председателят на ГО на ДСБЮ инж.

Йовица Костовлните малцинства и етническите 
общности не застрашава и не на
малява суверенитета на гражда
ните на страната, а го обогатява и 
по съдържание, и по смисъл,

понеже суверенитетът не може да 
принадлежи само на едни, а 
данъците да бъдат плащани от 
всички.

Б.Д.

Учредително събрание на 00 на Г17 плюс в Босилеград

Божидар Иванов е избран за председател
На учредителното събрание на общинската организация на Г17 плюс, за председател на 00 е  — —г --------------------------Г 1______________
избран Божидар Иванов, журналист в Радио Босилеград, а за подпредседател - Жаклина “
Младенович Григорова, икономист.

На заседанието, на което са рамките на кампанията ще бъдат ОО, Той особено подчерта, че
присъствали около двадесетина организирани трибуни, предста- освен в споменатите области, Г17 
членове на партията, е избран и вяне в медиите, а също така и плюс ще се застъпва и за раз- 
седемчленен Общински отбор, разговори с населението за за- витието на селското стопанство 
Освен председателя и подпред- познаване на хората с про- - Нашата партия настоява да се 
седателя, в състава на ОО са вкл- грамата и целите на партията. На 
ючени и Перица Пенев, Бален- заседанието бяха предложени по
тина Христова и Методи Нико- два члена в разширения състав иа защита на правата на българс- 
лов, преподаватели в тукашната избирателните комисии за 34-те кото национално малцинство 
гимназия. Ясмина Господинава, избирателни секции. В партията посочи той. 
икономист и Жаклина Иванчова, подчертават, че за съставите на

спазват човешките и малцин
ствени права, което включва и

По думите на Иванов, Г17 
юрист. В работата на учре- избирателните комисии за всяка плюс в момента има 60 членове в 
дителното събрание е участвал и една секция са предлагани пре- Босилеград, предимно млади и 
Драган Петрович от Враня - димно местни жители. образовани хора от всички край-
председател на Окръжния отбор - В случай че Г17 спечели на ща на Босилеградска община. “В 
на Г17 плюс и кандидат за на- изборите, мие ще се стараем да кампанията няма да обвиняваме 
роден представител на предстоя- консолидираме 
щите парламентарни избори.

5$ -

текстилната, другите партии, а ще се стремим г 17 плюс предлага нова програма за 
дървообработвателна и кожар- да пропагандираме собствената

ОО на Г17 плюс е разисквал ска промишленост в Пчински си програма, в чиято основа е на партията Младжан Динкич ще “Юмко” във Враня оповестяват 
начините и методите за про- окръг, в които работи най-голя- икономическото развитие на посети Пчински окръг. В рамки- от босилегпадскня Г17 плюс 
веждане на предизборната кам- мата част от населението - каза Сърбия,” заяви той. те на посещението е запланувана Р Д

В партията посочват, че в Божидар Иванов, председател на На 10 т.м. подпредседателят и сРеЩа с работниците на

икономическо развитие

П.Л.Р.пания.



Ш»Г9*%т Сг® 5 де>ГейГврй“25Ш 5

След приватизацията на „Метяла.'"
Чрез договор с немска фирма бабушнишкият „Стандарт” влезе в 
ЕвропаРазширявапазара си Грижат се само за производството
* Ние практически сме в 
Европейския съюз, понеже 
собственик на по-голямата 
част от капитала на „Стан- 
дард"е немската фирма 
„Лего". Нашата задача е да 
увеличим производството, а 
за пласмента не се 
страхуваме, изтъква 
търговско-финансовият 
ръководител в 
бабушнишката фабрика за 
конфекция Зоран Петров.

Текстилната промишленост у 
нас години наред е в изключител-

Димитровградската фирма „Металац", която от занаятчийска 
работилница прерастна в съвременен цех за производство 
на алуминиева дограма бе между първите приватизирани 
фирми в общината миналата година. Собственик на фирмата 
е Александър Димитров от с. Г радине, а Любиша Джуричот 
Ниш отскоро е нейният нов директор. н ур

* Какво представлява „Металаг4' 
днес, почти една година след 
приватизацията ?

- И след приватизацията “Мета
лац” продължава да работи успе
шно и е една от най-проспериращи- 
те фирми в своя отрасъл. Заплати
те и останалите доходи на работ
ниците, както и всички данъци към 
държавата се изплащат най-редов-

верила работите 
на “Прогрес” от 
Пирот, а ние сме 
наети от тях за 
тези работи. В 
момента 
ката на “Прог
рес” е блокира
на, а те ни дъл
жат около 165 
хиляди динара.

* Вашата фирма е единствената 
6 общината, която е включена 6

смет

но тежко състояние, но бабушни
шката фабрика за конфекция 
“Стандарт” намери начин да про
дължи производството си и да из- зависи от нас, а от републиканс- увеличим продукцията, която из
лезе на чуждите пазари. Догово- ката Агенция за приватизация, цяло пласираме на чуждите па- 
рът, който фирмата сключи пре- Представители на нашата фирма зари чрез “Лего”.

но.
От приватизацията насам банко

вата сметка на фирмата никога не е
била блокирана. След приватнзаци- реконструкцията на гарата. 
ята нито един от работниците не е Доволни .ш сте от пюва? 
уволнен, дори са приети трима нови 
на работа. Сформирани са всички 
органи, предприятието продължава приватизацията заплатите 
да работи със същата производст- работниците са намалени? 
вена програма, както и преди при
ватизацията. За пръв път в исто
рията на фирмата се прави едного
дишен и петгодишен бизнес план. не 
Целта е да се осъвремени произ
водството, да се обогати производ- * Имайки предвид

многобройните слухове за това 
къде се намира 6 момента

В “Стаидард” засега все ощеди няколко месеца с преуспява- разговаряха с представители на 
щата немска фирма за копфек- Агенцията по този въпрос и им не могат да се кажат, че и зап- 
ция “Лего, имаше съдбоносно бе казано, че засега ние не сме латите им са на европейско ниво- 
значение за завода. Във връзка с сред приоритетните фирми.” 
това търговско-финансовият ди
ректор на "Стандарт” Зоран твеният процес тече последова- ботниците, които работят на пре- 
Петров казва: “След сключване- телно, а мощностите са натова- сите или гладят, получават за

репи максимално. “Стандарт” стопроцентово изпълнение на 
изключително нормите по 12 хиляди динара. Все 

мъжки панталони. Що се отнася пак най-важното е, че “Станда- 
неин мажоритарен собственик, до пласмента на продукцията, рт” оцеля в тежките за текстил- 
По-малката част от капитала на Петров казва: “На практика ние пата промишленост условия у 
“Стандарт” все още е обществе- сме влезли в Европейския съюз, нас. В предстоящия период, как- 
на собственост, която ще се при- тъй като собственик на по-голя- то твърдят във фирмата, нещата

мата част от капитала е немската могат да вървят само към по-

* Говори се, че след
на

средната работническа заплата 
По думите Петров производс- възлиза на 8 хиляди динара. Ра-- Нито са намалявани, нито уве

личавани. Някакви незначителни 
корекции е имало, но генерално -

то на договора немците инвести
раха над 600 хиляди евро в ”Стан- произвежда 
дарт” и по този начин станахаствената програма и да се разшири 

пазара, на който ние ще продаваме 
нашите изделия. Набавихме някол- собственикът на фирмата,

кажете ни дали се изплащат 
редовно поетите ангажименти 
към Агенцията за приватизация ?

ко нови машини, а с партньорите си 
имаме добри отношения.
* „Металац преди работеше и 
извън оби^ината, в Пирот 
например. Има ли пак работа за 
вашата фирма?

- Това е въпрос за собственика!
* М, ио е свързан със съдбата на 
фирмата. Какво ще се случи, ако 
той не плаща редовно 
задълженията си?

ватизира чрез публичен търг. За 
кога обаче ще бъде насрочен фирма ”Лего”. Следователно ние добро, 
тръгът за неговата продажба не че се страхуваме за пласмента на

продукцията. Ние се стремим да
Б.Д.

- Да, и занапред имаме добри 
бизнес отношения с “Тигър” и ра
ботим за тях. Очакваме в най-скоро 
време да получим лиценз за работа 30% от капитала на фирмата. Тех- 
на цялата територия на СЧГ. А това ните акции си остават. В случай че 
означава, че навсякъде в страната 
ще можем да провеждаме работи на от капитала не си плаща задълже- 
покриви, монтаж, шлосерски рабо- нията към Агенцията, според дого- 
ти, изработка на алуминиева догра- вора тя има право да вземе всички 
ма от най-съвременен тип, всички 
видове огради по желание на клиен
тите, мебели от метал както за до- цената им се намалява, 
макинствата, така и за оборудване * Според казаното досега, няма 
на работни помещения, офиси, ма- ниКакви проблеми в работата на 
газини, училища, детски градини и фирматаг 
др. Особено бих изтъкнал това, че „
фирмата сама е оборудвала линия ' Има- 1 олям 
за пластифициране на метал.

- Работниците са собственици на В началото на следващата 
година влиза в сила и 
Законът за митниците, 
който е напълно 
хармонизиран с 
изискванията на 
Европейския съюз в тази 
област. С неговото 
прилагане значително

Денчев посочи и успехите на димитровградските митничари в борбата с трябва да се съкрати
времето, необходимо за 
преглед на минаващите 
пътници и превозни 
средства. С това трябва

На тържеството присъстваха представители на окръга и на всички значително да се увеличи

Честитка за борбата 

срещу контрабандата
собственикът на по-голямата част

негови акции и да ги пусне на па
зара. Не е вярно, че в такъв случай (От 1 стр.)

наркотрафика, с цигарния трафик, залавянето на фалшлива валута 
други митнически нарушения. По повод на празника няколко митничари 
бяха са предложени за награди и похвали.

И с ь,

проблем за нас е 
работата в петък! Ние плащаме 
всички задължения към общината,

* Означава ли това, че от а тя ни “пречи” да си докараме нео-
занаятчийска работилница бходимия материал, да излизат ка-
,Метала^' вече става малък миони от двора ни, да идват наши
промишлен цех? клиенти. Тя издава улицата за сер-

-Точно така, той се превръща в гни на продавачите на пазара. Та- 
къв е случаят и с “Комуналац , и с 
“Балкан \ Дори има и забрана за

* „МеталаЦ' постави дограмата движение на МПС в петък! Аз вече
в спортната зала в предприемам мерки пред
Димитровград. Как върви тази власт в тази насока и не знам как ще
работа, плащат ли ви редовно? се ши този проблем.

служби пряко свързани с работата на границата, както и представители на пропускателната мощност 
мегтичта власт ■ за пътници, стоки и

превозни средства в двете 
посоки.А.Т.

Увеличена е таксата за комунално поддържане на граничния 
пункт „Градина”___________________________________________цех с изветни на пазара изделия.

За чуждите ТИР-ове получават по 

1500 динара ШНШрЦ
местната

А.Т.- Правим дограмата, но тук има 
един проблем. Димитровградска 
община, която е инвеститор, е по-

‘Причина да бъдат доволни 
имат предимно органите на 
местното самоуправление, 
тъй като сега ще имат повече 
средства за реализиране на 
комунални и други проекти в 
общината.

Добрата новина, която 
дни зарадва много Димитровград-' 
чани, гласи: таксата за комунал
ното поддържане на граничния 
пункт“Градина”край Димитров
град е увеличена и сега възлиза
па 1500 динара за чуждестра....
те тирове. Директорът на димит
ровградския “Комуналац” Ивица

№Пи **<-
„Циле" прекъсна принудителния отпуск 1Й1*•

■тгггк

Г<.\: 1 
' Н*

Дълговете ще 
бъдат платени

изплатен разсрочено.
Макар и в принудителен отпуск, 

“Циле” участва на панаира за ме- 
бели в Белград. Според управителя 

Мебелното предприятие “Циле” на цеха Данче Анеглов, на 
В Димитровград, което работи в нието“Украс-Циле е било едно 01 
рамките на “Украс” ог Бела палан- двете обществени предпРи ’ 
ка, след почти двуседмично прекъс- взели участие в него. Всичк*I оста 
ване на произодс-гвото отново ра- нали са били частни Дърв°°6Ра°°т 
боти нормално от началото на сед- ващи фирми. Въпреки Р

у съждани награди и признания Ан-
като

и
тези

изложе-

Всличков оцени, че всъщност ие рата на вземане на решението, 
се е случило нищо неочаквано. - заяви директорът на комунално- 
От няколко месеца ние настоя- то предприятие, което години па
паме таксата за поддържане на ред се грижи за поддържането па 
граничния пункт “Градина” да граничния пункт “Градина”, 
бъде еднаква с таксата за под- На въпроса как ще се отрази уве-

По думите на Величков от сумата държане на останалите гранични
от всеки чужд ТИР 900 динара ще пунктове в република! а и особе- гопори че в предстоящия период
се насочват към общинската и0 с тсзи на “Хоргош ’ и “Келе- повече
хазна, докато комуналната бия”. Управлението на митници- само за
фирма ще получава по те неотдавна уважи нашето ис- тапите на местното самоуправле-
ТИР-овв!за тях°таксата кане и това с всичко, което може ние,
продължава да бъде 600 динара, да се каже във връзка с процеду-

мидата. „
Работниците бяха в принудите- гелов, оценява представянето 

лен отпуск, след като Електрораз- добро. а..«шлогр
пределение от Пирот, респективно Въпреки в°ичко А 
клонът му в Димитровград, прекъс- лаква, че продажбага 
на електрозахранването на фирма- само на Циле , а изобщ Р 
та поради неплатени около 700 хи- много лошо вероятно поради общо-

икономическо положение в ст

оп-

пари от таксата ще има не 
“Комуналац”, но и за ор-

у по-ниските цени на нашитепостигнатия с Електроразпеделе- телно 
пие договор, електрозахранването изделия”, констатира той. 
е възстановено, а дългът ще бъде

Б.Д.
А.Т.
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Десет хиляди евро за развитие на 

селското стопанство

5 декември 2003

За Здравния дом в Димитровград

Нова линейка за селата
Здравният дом в Димитровград се сдоби с нова линейка. Става

сестра С оглед на факта, чс в но-отдалечените села са останали 
предимно стари хора, които често се налага да бъдат докарвани до 
стационара в Димитровград, новата линейка ще е от голяма полза. 
Тя ще бъде полезна и за болните и в някои от кварталите на града, 
къдсто улиците са толкова тесни и стръмни, “че обикновената 
линсйка-комби не може да се “промъкне”, казва управителят

ЗД Новата линейка!която'струва 460 хиляди динара беше предадена на 
димитровградското заведение от директора на Здравния център в 
Пирот д-р Александар Чирич.

ката конференция за развитие на селата в Ди
митровградско, която се проведе минала!а го- 

Посолството на Норвегия в Белград тези а и ]ш която участваха и представители на 
дни одобри 10 хиляди евро на Димитровград- норВежкото посолство в Белград. С процеду- 
ска община за развитие на селското стопан- те въпр0СИ] свързани с набавката и разп- 
ство. Парите ще бъдат използвани за купу- еделянето на биковете, ще се занимава 
ване на няколко расови бика, които ще се (-.ъветът за устойчиво развитие на селата към 
разпределят в селата на Бурела, Дерекула и ос в димитр0вград.
Висока. Дарението е в резултат на Доноре- началото на следващата година норве-

посолство би трябвало да дари на Ди-

(От 1 стр.)

на

Тези дни селските стопани в Димитровградско жкото 
получиха още една добра новина, че митровградска община още 10 хиляди евро за

общинският Съвет за устойчиво развитие на 
селата, от който се очаква да изготви проект

А.Т.

одобрени въз основа на приетия доклад на 
общинската комисия за оценка на щетите от 
природните бедствия. Как ще бъдат разпределени 
тези пари, ще решат компетентните органи на 
меетното самоуправление.

. ■

Из дейността на димитровградския 
„Комуналац"____________________________

Изграждат бетонни поставки 

за контейнери

във връзка с това.
Б.Д.

За компенсиране на щети в Босилеградска община

Правителството отпусна половин 

милион динара
* Изграждането на бетонни поставки за контейнерите 
ще продължи, докато и последният контейнер в града не 
бъде поставен на определеното за него място, казват в 
димитровградския „Комуналац".

Къде ще бъдат изградени бетонните поставки за контейнерите 
росът, който се разглежда от петчленна комисия, включваща предста

ва “Комуналац” и на местното самоуправление. През тази година 
ще бъдат изградени около 40 поставки. Това ще продължи и през след-

за смет

е въп-
те се изчисляват на 7 318 630 ди-Според данните на общинска- разпределим между всички, 

та комисия за оценка на щетите, то са подали молби за обезще- нара. 
нанесени от градушката, от коя- тяване, казва Васил -Анастасов, 
то през май са пострадали селата председател на комисията, и до- Босилеград, на които от гърмо-

само тевици са били повредени теле-

кои-
вители

Освен това 18 домакинства от ващата година.

Голеш, Груинци, Горна и Долна бави, че с получената сума 
Лисина, Гложие, Радичевци и До- частично ще могат да бъдат обс- визори, видео рекордери, сатели- 
лно Тлъмино, а през юни - Пло- зщетени хората и местните об- тни антени и други електоуреди, 
ча, Извор, Милевци и Бресница, щности. Той подчерта, че коми- са имали щети на стойност 275 
причинените щети на градинарс- сията два пъти е отправила ис- 060 динара. През първите шест 
ките култури, житата и ово- кове до Правителството, в които месеца от пожар, свлачище и си- 
щните градини възлизат 6 375 000 е посочвала стойността, вида и лен вятър са пострадали три 
динара. През първото полугодие мястото на причинените щети, но къщи в общината. Щетите от те
на годината една част от насе- винаги са получавали по-малко зи бедствия са оценени на 822 591

пари от необходимото.
В селата на Босилеградска об- 

правителството да отпусне на об- щина всяка година пороите до го- та вече работи върху подадените 
щината 14 791281 динара за обез- ляма степен разриват махленски- молби за -преценка на щетите 
щетение на хората и на местните те пътища. Според доклада, пре- през втората половина на годи- 
общности.

динара.
Анастасов заяви, че комисия-

лението е имало и други щети. 
Затова комисията е поискала

доставен на правителството от ната. 
- Тези дни получихме 500 000 комисията, през първите 6 месе- П.Л.Р.динара, които трудно можем да ца на годината щетите от порои-

През 2003 г. “Комуналац” купи 50 нови контейнера от фирмата “Фуна 
анд Делна” от Ниш. Цената на един контейнер е около 15 хиляди динара. 
По думите на Ивица Величков, директор на димитровградското предпри
ятие, на пазара е имало и по-евтини контейнери, но в “Комуналац” са 
преценили, че контейнерите на “Фуна анд Делна” са по-качествени. 
Същевременно “Комуналац” ще ремонтира някои от старите контейнери 
и за целта вече са купени необходимите части.

В босилеградския клон на вранското Предприятие за пътйща

Готвят се за работа в зимни условия
Б.Д.

Босилеградският клон на Пре- от босилеградския клон през зи- пътища Рибарци - Караманица и 
дприятието за поддържане на мата ще бъдат подпомагани и ог Четвърти километър-Две реки - 
пътищата от Враня е подготвил шофьори от Враня. Дукат, които са без асфалтова
всичко необходимо за работа в - Преди началото на зимния настилка, са изсечени клони от 
зимни условия. В двора на пункта период винаги подсигуряваме до-

След като Желюша беше обявена за 
карантинна зона

Ваксинират кучетата и 
котките

дървета и храсталаци, които 
са докарани 250 тона пясък и 20 статъчно количество пясък и пречат на движението, 
тона сол, подсигурен е снегорин, сол, казва Зоран Рангелов, шеф Дъждовете през ноември до 
а тези дни ще пристигне и бул- на пункта. - В рамките на еже- голяма степен са разровили неас- 
дозер за почистване на сняг. годната подготовка на пътищата фалтираните пътища, така че бо- 
Сформирани са екипи, така че преди начало го на зимата мина- Работницн на Ветеринарната станция в Димитровград ваксинират 

кучета и котки срещу бяс. Досега са ваксинирани неколкостотин кучета и 
котки в обявените за заразени или застрашени селища - Гоин дол, Белеш, 
Лукавица, Бански дол, Планиница, Грапа и Димитровград. След това ще 
бъдат ваксинирани кучетата и котките в останалите селища в общината. 
1 е са обявени за заразени, респективно застрашени, тъй като неотдавна в 
района на с. Желюша бе убита лисица, за която по-късно бе установено че 
е била бясна.

Освен че

силеградските пътни надзирате- 
евентуалните снеговалежи и по- лия месец нашите екипи почисти- ли бързат да запълнят дупките 
ледици не могат да ги заварят не- ха всички крайпътни канавки, а по тези отсечки, 
подготвени, а деветте работника край трасетата на регионалните

П.Л.Р.
5: През фотообектива След като ламаринените кошчета за

боклук бяха заместени с бетонни, всички се 
надяваха, че поради тежестта им те няма да 
бъдат на прицела на хулиганите 
останат по местата. Но, уви!

Пак се намират такива, които ги обърщат .
и^ги преместват там, където им не е мястото. ■ За Нуждите На ЖП
Примерът на снимката е твърде характерен "
- става дума за кошче на площада в Димит
ровград, което хулиганите са бутнали от 
тротоара на коловоза. Вижда се, че то е

ваксинират кучетата и котките, димитровградските ветери
нари правят списъци на тези животни и дезинфекцират дворовете, за 
които се предполага, че са застрашени от заразата. Заради-провеждането 
тез^животпи вРеменно пРекъснаха да издават здравни удостоверения за

За ваксиниране на животно собствениците плащат 300 динара. Б. Д-

:

и ще си

гарата в Димитровград

Изместена част от улица 

„Балканска"пречело за паркирането на автомобилите. 
Лошото е, че никой от Комуналното не иска 
да върне кошчето на тротоара, преди да е 
станала някоя беля.

Част от улица “Балканска” от- гтптичп гарата до лукавишката рампа, дълга
I па н ^а’ Вече е изместена към къщите. Това се е наложило, за да
; ,ЪЯп П0местен още един коловоз до рампата при разширяване на
■ Димитр°вград. Вече приключва изграждането на подпорната 
. стена между улицата и жп линията.
: пЯ^"ОШК"Буха” по която се влнза в Дв°ра на “Циле”, е напълно
■ поптчтп ня “тт46 ”ЪДе изместена почти до жилищните блокове. Пред

Р с Чнле тя се стеснява и става почти еднопосочна. А- Т.

А.Т.
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^аГяаа^,8!88^^ От следващата учебна година в Димитровград

„Живей, но позволи 

другите да живеят"
Вместо гимназия - 

смесено училище?
и на

гмицшшиВсяка минута в света се 
заразяват по шест, а всеки ден 
по 8,5 хиляди млади хора под 
25-годишна възраст. На всеки 
пет секунди по един човек се 
заразява с вируса на ХИВ, а на 
всеки 15 секунди един живот 
угасва заради СПИН. Двата 
единствени начина за 
пренасянето на болестта са 
безразборните сексуални 
контакти и инжектирането на 
наркотици.

Здравният дом, Народната биб- СПИН Освен пмч.пш, 
лиотека и ОО на Червения кръст в на „„„.“'Г' грамоти, 
Димитровград като организатори Небойша Виденов МирянГвлаева' 
се постараха да задържат будна Елена Кръстева ЕминГколева и’ 
съвестта на младите в общината и Тияна Вацева бяха връчени и „а 
отоново да им припомнят, че жи- рични награди Р
:0™ябв7„3аТу~а0 ЦеНН° “ХваИИ Се 3«Раво за Ж1,вота” еи трябва да се уважава. названието и на сценичната оеч

Праз изтеклата седмица за уче- която изнесоха в четвър™ к в го’ 
„иците от седми и осми клас на ос- лямата зала на Центъра зГкулттоа 
„овното училище бе излъчено ви- отново учениците от гимназияТа
ГЖ™НаИХИВ Вируса и написа поетесата Елизабета
болестта СПИН. Вниманието на Георгиева, за която учениците 
учениците бе насочено към причи- ват, че им е приятелка, а не пое
ните и последиците от тази коварна подавателка. Те по художествен на- 
болест. Същевременно в хола на чин - чрез забава, хумор и сарказъм 
Центъра за култура учениците от - разкриха своето становище за 
местната гимназия оргнизираха ху- многобройните пороци и показаха 
дожествено-поетична вечер по че пушенето, алкохолизмът „ нар- 
темата за СПИН-а с названието команията... не са "болести, които 
Хвани се здраво за живота Те се случват на някой друг" а пос- 

иаправиха изложба на творби и пла- тоянно дебнат и грабват 
кати, всеки от които носеше пос-

От учебната 2003/2004 г. димитровградската гимназия „Св. 
св. Кирил и Методий" най-вероятно няма вече да бъде 
гимназия, а средно смесено училище.

, ,^агг2Й*
у. т

говори д-р Миша Спасим, епиде- 
миолог и професор в Медицинския 
факултет в Ниш. Той каза, че 
година акцията се провежда под де
виза “Живей, но позволи 
другите да живеят”, като в своето 
изказване най-голямо внимание той 
обърна на отношението на общест
вото към болните от СПИН. “За
болелите от СПИН биват отхвър
лени, напуснати, самотни и се чувст
ват зле - те изживяват своеобразна 
социална смърт. Често такива хора 
стават опасни за своето обкръже
ние и започват да отмъщават, раз
ширявайки заразата”, каза д-р Спа
сим.

каз-
и тази

■ На заседание във вторник 
преподавателите в гимназията 
категорично решиха, че средното 
училище в Димитровград и 
занапред трябва да съществува 
като гимназия, а не като смесено 
училище. Понеже в първи клас 
няма да има повече от две, 
евентуално три паралелки, 
колективът настоява отново да 
има още две други 
специалности, но както досега -

и на

своите
жертви. Душата постоянно е пред 

лания как младите да се защитят от изкушения и не трябва да си зат- 
опасностите, които ги дебнат. След варяме очите пред всекидневните 
откриването на изложбата бяха 
прочетени творбите на шестимата

изтъкнато, че трябва да се има 
предвид това как и за какво е 
оборудвана гимназията, така че 
преоборудването й за някои дру
ги, много по-различни специал
ности, едва ли е възможно. От 
друга страна бе посочено, че

на пръв поглед незначителни неща. 
В рамките на акцията беше про- 

ученика, наградени на конкурса на ведена трибуна, на която за 
ОО на Червения кръст по темата СПИН-а и за неговото пренасяне

Босилеград

като подведомствени на някои 
други средни училища, каквито 
са „туристите" и „търговците". 
Днес учителите ще разискват 
дали ще има паралелка 
четвърто училище.

Д-р Спасим каза, че засега наша
та среда е чиста, но това не трябва 
да ни успокоява, като оповести но
ви дейности в тази насока в Димит
ровград.

На трибуната говори и Тияна 
Гърбеша, член на неправителстве
ната хуманитарна организация 
ЯЗАС в Ниш. Тя запозна присъст
ващите с дейността на тази орга
низация и изтъкна, че най-успешна 
форма на борбата срещу СПИН-а е 
превентивна^а работа с младите, 
тяхното обучение и предотвратява
не на болестите, предизвикващи за
висимост - пушенето, алкохолиз
мът, наркоманията...

Тази година акцията в Димитро
вград беше спонсорирана от ОС, 
двете частни аптеки “Алтеа” и 
“Ирена”, както и от кафенетата 
“В1аск апс! УЬке” и “Вожд”.

и към

ИЗЧдКВдТ смъртоносен вирус - каза Руска

резултатите от
получените от анкетата резултати 

ЛНК0ТВТЗ. вземем Решение какви точно
лекции е необходимо да организи- 

По повод 1 декември- Световния раме за учениците във връзка с те- 
ден за борба срещу СПИН, Об- мата как да се защитят от СПИН. 
щинската организация на Червения Божилова подчерта, че Черве- 
кръст в Босилеград тази седмица ният кръст ще организира за бо- 
организира със съдействието на д-р силеградските ученици и анкета на 
Васил Захариев, шеф на местната тема “Наркомания, алкохолизъм и 
хигиенно-епидемиологична тютюнопушене”. И по тази тема, 
служба, анкета за гимназистите и за също през декември, лекарите от 
учениците от пети до осми клас в босилеградския Здравен дом ще

изнесат редица лекции с цел за- 
- Целта на анкетата беше да се познаване с пагубните последици от 

тези трудно излечими болести на 
зависимостта.

нуждите на димитровградското 
Това бе изтъкнато по време на стопанство (което в момента

срещата, която бе организирана г-г-..........
училището и на която бяха об- [ Представителите на основното 

съдени планът за записване на ,;УЧИЛИ1Че посочиха данните от 
ученици през следващата учебна о?мЗсници?е анкета, според 
година и създаването на рацио- която от 121 осмокласници само 
нална мрежа на средните учили- 40 биха се записали в 
ща в Сърбия. Основна тема на -гимназията. Това 
срещата бе за бъдещите специал- ( Достатъчно за две паралелки, 
ности в гимназията, като се има 
предвид, че броят на завършили
те основно училище, които се 
записват в гимназията, ежегодно 
намалява. От заплануваните три 
паралеки в първи клас за тази 
учебна година, в гимназията са се 
записали ученици само в две, ка
то едната е към туристическо-

в

не е

почти не съществува) могат да 
бъдат задоволени с един випуск 
кадри, но затова трябва да се тър
сят специалности, които да прив
личат деца и то съседните гра
дове.

основното училище.

утвърди доколко децата са запоз
нати с причините, начините на 
пренасянето и защитата от този

П.Л.Р. Д. Христова Въпреки че срещата бе кон
султативна и не бяха приети ни
какви официални заключения, 
участниците в нея бяха едино
душни, че трябва да се направи 
всичко възможно гимназията да 
не бъде застрашена от закрива
не. Затова и повечето от участ
ниците в разискванията подкре
пиха предложението за въвежда
нето на три специалности.

Да подчертаем, че на поканата 
за срещата се отзоваха предста
вители на трудовата борса, биб
лиотекар, основното училище. 
От поканените директори на 
фирмите в града присъства само 
представител на “Циле”, а от 
местното самоуправление не 
дойде никой.

гостилничарското училище, а та
зи година за пръв път беше отк
рита и търговска паралелка.

Както изтъкна и.д. директо
рът на гимназията Милисав Ни
колов, стремежът на просветно
то министерство е в държавата 
да се създаде рационална мрежа 
на средните училища и се премах
не досегашното положение, при 
което имаше училища от един и 
същ профил в два съседни града.
На опасенията на присъстващи
те, че това ще застраши гимна
зията и дори може да се стигне до 
нейното закриваме, Николов от
говори, че това не може да се слу
чи, защото в бъдещото смесено 
училище и занапред ще има две 
паралелки с обща гимназиална 
насока, по една търговска и една 
гостилничарско-туристическа. С Л6СК0ВЗЦ ИЗН6С6 
оглед на това, че Димитровград е КОНЦбрТ В БОСИЛвГраД 
сред неразвитите общини, могат
да бъдат открити дори четири X ЗНЦИ И П6СНИ

110 години училище в Бистър

Принос към културата в целия край
На 27 ноември - Свети Филип - в Бистър 
тържествено бе ознаменувана 110-та 
годишнина от откриването на първото 
училище в селото. На този ден по традиция 
селото празнува и църковна служба.

ата

1Осмокласното училище в селото, местната 
общност и босилеградският Център за култура 
организираха съвместна културна програма, на 
която освен учениците и местното население, при
състваха представители на основното училище в 
Босилеград и на общинското ръководство.

След като поздрави гостите и присъстващите 
граждани, отборникът в ОС Горан Петков говори за 
развитието на просветното дело в селото, както и за 
историята на Бистър. “Не се знае със сигурност кога 
точно е започнало да работи /гървото бистърско училището е станало осмогодишио и като такова 
училище и къде точно се е намирало, обаче същест- ^^ществува и днес , изтъкна Петков.

След Втората световна война училището е

I Ш1
А.Т.

КУД „Леминд" от
вуват документи от това време. С Указ на 
Княжество България №672 от 1893 година е раз- организирало курсове за обучение на неграмотни, 
решено да бъде построена нова училищна сграда, постоянно е имало и културни мероприятия и по 
Със същия документ за учител е назначен Стоян този начин е допринасяло за развитието на култур- 
Лопгеров По време на Втората световна война ния живот на този край. Много хора са получили тук

у у ___ основните си знания, след
което са продължавали об
разованието си до докторски 
титли, инжииери, професо-

| По случай празника на селото 
V, - Свети Филип - в селската

Л% *оято носи името на ри, лекари...
«Ш светеца, босилеградският За съжаление> както и в
ДИ свещеник отец Бобан Илич другите села, броят на уче 
|НИ отслужи тържествена литургия. НИцИте и в тукашното учи 
Н| Бистърската черква съществува лище драстИчно намалява 
: повече от 130 години и Сега в него се учат около 41

■ I представлява духовен център на уЧенИцИ> като този брой вкл 
■ южната част на Босилеградско. ючва и учениците от чети 

Благодарение на даренията на рикласните училища в окол 
гЧ | местните жители и преселените ^ }|а Бисгьр сеЛа:‘Навре 

| бистърчани, тези дни в църквата мето са се уЧИЛИ около 
; е монтирано елекрическо 400 ученика. С. Н.
[осветление.

специалности, но въпросът е ка
кви да бъдат те. Някои от участ
ниците в разискванията, като 
преподавателката Миряна Алек-

1 Миналия петък в голямата зала 
на Центъра за култура любителите 
на културни изяви имаха въз
можност да присъстват на концерта 

сич например, настояваха това да на лесковския фолклорен ансам- 
бъде специалност, която 
съществува в Пирот като най- 
близък град. Само по този начин 
в Димитровград ще дойдат и уче

не бъл “Леминд”.
Пред малобройната публика 

дружеството се представи с букет 
от танци от различни области в 
Сърбия, а програмата включваше и 

цици от съседните градове в ок- изпълнения на стари градски песни, 
ръга, какъвто е случаят сега с 
“туристите и гостилничарите”..

По време на разискванията бе,.

л
V

1 1 Дружеството се представи в 
Босилеград след завръщането си от 
Кюстендил, където също е имало 

С.Н.концерт.
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Наш гост - Любомир Ралчев, театрален 
деец от София_______________________С тона на достолепието 

и на хармонията „Модерният 

куклен 

театър е 

повече за 

възрастни

лауреат па наградата на НИН та ри- която свои творби чегохв 1Ю1СТ- 
мап преди две години, изрази уне- ните гости на 40-ия Международен 
репосгга сп. че “културното, мул- панаир па книгата и иа графиката 
тииотситпо сътрудничество между Бойко Ламбовски, Алексаид ьр 
Скопие, 11иш и София може да дои- 11рокоииен и Зоран 1нрич.

Панаирът п Ниш ще бт.де закри г
В. Богоен

ащ,
&1*4

1МРЯ1М1

??аг 'у рипссе цялата егютнчноет на об- 
1ция нп регнон и пткрпнспото нз.об- па 8 декември, 
ражсппс да светнат с йон блясък . Миналата седмица Любомир 

Ралчев беше гост ма Кукления 
театър в Ниш по време на 

Срещите па куклените театри от Сърбия. В редакцията на 
“Братство” той дойде с добри впечатления за художественото 
пиво на пиесите и за организацията на фестивала. С особен 
интерес гледал представлението “Червената шапчица”, 

[ подготвено от кукления театър “Пинокио” от Земун 
I пиесата със същото заглавие, чиито постановчик е бил той преди 

няколко години в Ниш.

Г4«2* <•<*- Ламбовски за лаурета па годишната награда 
за литература на СУ „Св. Климент 
Охридски*

И
V

II Поет с 
ореола на 
непречупен 
човек

'е: И си спомня

(От 1 стр.)
- Нашите балкански писатели от 

столетия имат три тона, в конто го
ворят за действителността. Едини
ят от тези тонове е “Тука е така!" , 
топ. често граничещ е патриотар
ски френетизъм. Другият тон па 
балканския писател е “тука е та
ка...", извинителен, нихилистичен и 
донякъде унизителен тон. Най-доб
рите представители на балканската 
литература, на голямата сръбска 
литература, на българската литера
тура, на македонската литература, 
имена като Иво Аидрич, Мирослав 
Кърлежа, Васко Попа, Иван Вазов, 
Йордан Радичков, Кочо Рацнн... 
гозорят за своя народ и за своя свят 
стона на достолепието и хармония
та - "Тука е така." Пожелавам този 
тон все повече да се засилва в на
шите литератури, каза българският 
поет Бойко Ламбовски на открива
нето на панаира в Ниш, предавайки 
поздравите от българските писате
ли и издатели.

- Прави ми чест, че имам въз
можността да говоря на откриване
то на панаир с традиция от четири 
десетилетия, който сега получи и 
едно ново измерение - евробалкан-

'1кГ |М - Зсмупският театър е подготвил едно съвременно представ-
отколкото най-; лепне, от което повече се увличат специалисти, 

малките зрители. Нашата пиеса имаше 
характер. Тя учеше децата как да си направят куклен театър в 
детската градина или в училището. В модерния театър малко се 
отделят от приказката и затова тя е повече за възрастни - спо- \

' повече възпитателен
Константин Павлов е сред 
най-големите български живи 
поети и може би в момента той е 
литературната фигура в България 
с абсолютно ненакърнен морален 

Д' -*"! кредит. Той съумя през целия си 
досегашен живот да не изцапа 
своето име и да държи много 
високо знамето на българската 
модерна изящна словесност. 
Неговият ироничен и дори 
саркастичен поглед върху 
съвременната действителност 

спасяваше нашия литературен живот от заблатяване, за което той 
заплати с доста дълги години изключително затруднен достъп до 
издателствата. Неговите книги излизаха трудно, но неговите стихове 
се четяха и учеха наизуст от младите автори и досега около името 
Константин Павлов съществува един ореол на непречупен човек, на 
човек, който може да бъде пример не само като отношение към 
съвременната българска поезия, човек, който създава 
последователи, но и отношение като гражданско поведение в едни 
сложни времена. Това, че Софийският университет връчи за 
пореден път своята годишна награда на Константин Павлов, прави 
чест не толкова на поета Павлов, защото той я притежава, но и на 
самия Университет, чийто избор в награждаването винаги е бил 
много точен.

дели Ралчев.
Той също така смята, че някога когато е бил в Централния ; 

куклен театър в София, са правили по-често размени с Кукления 
театър в Ниш и са имали по-силни спектакли. Гостували са в 
Ниш с пиеси, които са се класирали на първо място на Световния 
фестивал.

- Сътрудничеството ни беше по-често и по-ползотворно. Сега | 
български режисьори и други специалисти гостуват в Кукления 
театър в Ниш, но няма ги някогашните размени - казва нашият | 
гост Любомир Ралчев, който сега е директор на драматичния 1 
театър “Барбуков” и собственик на тетрално - филмовата !

; агенция “България” в София.

Йг и'

: I

П м.т. ]

Власотинчани гостуваха в Димитровград

"Обици от цветни клонки"
Миналия петък в голямата зала на димитровградския Център за 

култура членовете на Драматичното студио от град Власотинци 
изнесоха детско представление. Става дума за творбата “Обици от 
цветни клонки , автор на която е председателят на Литературния 
клуб във Власотинци Зоран Давидич.

Темата на пиесата е една детска мечта - вземането на властта от 
родителите. Като музикален фон в представлението 
музиката от 60-те години

В Градската галерия в Димитовград

Изложба на местните самодейци
* На осмата колективна изложба на димитровградските самодейни художници в градската 
галерия бяха представени над 50 творби на 20 автори * Всеки от самодейците е изградил 
свой художествен стил и е намерил начин за изразяване на своите чувства, 
откриването нц проявата членът на Художествения съвет на Градската галерия Васко 
Каменов.

е използвана
на миналия век, което има за цел да 

покаже, че и предишните поколения мечтаели много за това в света 
да има повече любов, мир и толерантност.

Представлението “Обици от цветни клонки” досега е изнасяно 
тридесетина пъти. На фестивала на детектие театри в Сурдулица то 
получи наградите за най-добра постановка и за сценография.

изтъкна на

Откривайки изложбата, членът ровградчани. Някои от тях комен- 
иа Художествения съвет на Градс- тираха събитието пред 
ката галерия Васко Каменов между ник: 
другото изтъкна:

- Рядко има такива малки

нашия вест-

Боривойе Букелич: - Това, което 
гра- видях, е много повече от това, 

н; дове, които могат да се похвалят, че което очаквах да видя. Картините 
ЩА имат толкова много художници - 
Ш професионалисти и самодейци, че

Ъ/гШОй ШШ*.:
Весна Алексова

са чудесии, просго не е за вярваме, 
че са ги създали хора, които про- 

една такава прекрЬспа и кул- феснонално не се занимават с изоб- 
туриа публика, която умее да оце- разителио изкуство, а са служите- 
нява тяхното творчество, да изра- ли, работници, сервитьори... 
зява любовта и уважението си към Д-р Симеон Васов- - Почти не 

В Градската галерия в Димит- тях, да се радва на успехите им. мога да направя разлика между 
ровград миналия петък бе открита На откриването на изложбата професионалистите и самодейците* 
изложба от художествени произве- присъства внушителен брой димит- Вижда се, че самодейците имат пу 
дения на местните художници-лю- ду
бители. Представени бяха над 50 
творби на самодейците Георги 
Димитров, Томислав Митов, Кирил 
Цветков, Славча Арсенов, Мая 
Стоянова, Деян Димитров, Далибор 
Тошев, Весна Николова, Новица 
Алексов, Видойко Петров, Весна 
Владимирова, Иван Коцев, Горан 
Миланов, Деян Митов, Евлоги 
Глигоров, Илия Методиев, Емина 
Иванова, Драган Стратиев, Петър 
Гигов и Боян Глигоров. В повечето 
картини беше използвана техника
та масло върху платно, но имаше и

Изложба на художници 

от Власотинци
имат

Във фоайето на димитровградския Център за култура в петък бе 
открита изложбата от картини “Багрите на приятелството”. 
Експонирани бяха 30-ина творби, предимно акварели, създадени от 
трима професионални и двама самодейни художници от град 
власотинци - Иово Джекич, Никола Живкович, Небойша Митрович, 
ввонко Катланович и Властимир Стоянович 

Художниците бяха

ша.
М-р Михаил Иванов: - Въодуше

вен съм от изявата на самодейците 
и дори бих казал, че те рисуват 
истински професионалисти. Гордея

като

се, че живея с тези хора в един и 
същи град. Надявам се, че само
дейците ще продължат да творят 
все така вдъхновено и да организи
рат и други изложби. Този момент е _______ _ приветствани от директора на Центъра за

У УРД в Димитровград м-р Петър Йованович, благодарение на 
когото оеше организирана тази проява. Йованович изрази надежда. 
,„ЛТРУЙ1ШЧеиТВОТО междУ Димитровград и Власотинци занапред 
ще се интензифицира във всичките сфери на културата. Той съобщи. 
1С е запланувано гостуване и на димитровградски художници във 
гГГ7тДИреКТ на Ц^^ра за култура във Власотинци 

Р ЛЮ° Гакич’ които пРиДРУжаваше художниците от този град, 
приветства присъстващите на изложбата 
че във Власотинци

подходящ да си припомним и за пре- 
подвателите по изобразителното
изкуство и други димитровградски
художници, които образоваха и
вдъхновяваха тукашните само-картини, рисувани с темпери, аква

рели, графики, както и малки скул
птури от теракота. Като тематика 
преобладаваха пейзажите, но има
ше и портрети, натюрморти, ком
позиции, икони, абстрактна живо
пис и др.

дейци, а това са преди 
Богдан Николов, Никола Денков, 
Димитър Илиев, Слободан Соти-

всичко

посетители и ги осведоми, 
от Дълги години съществува сдружение на 

нищпе, в което членуват няколко десетки професионални и 
самодейни художници. Б.Д.
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Вучи дел

Българска
митологияСемейство на учители 

от три поколения
г Петък - ден, 

посветен на 
св. Параскева

щ

Петият ден от седмицата е ! 
посветен на християнската 
светица Параскева или св. 
Петка, почитана като покро- ! 
вителка на жените и техните ] 
домашни дейности. Повсеме
стно е народното убеждение, I 
че това е един от тежките, ло
шите дни. Той е нечетен и за
това носи характеристиката 
на женски ден.

Всеки петък е постен ден. В 
неговото навечерие задължи
телно се спазва сексуално та- \ 
бу. В петък жените не работят 
с вълна - не влачат, не предат, 
не тъкат. Не перат и не се ми- ; 
ят, за да не разсърдят св. Пет- | 
ка. В противен случай в Запад- I 
ните покрайнини вярват, че \ 
светицата ще се появи вкъщи | 
като змия.

Общовалидно е поверието, 
че родените в петък хора са ! 
нещастни и болнави. Вярва се 
още, че през годината има два
надесет лоши петъка, през ко- 
ито се забранява всякаква ра
бота, консумация на месо и по
лово общуване. Това са черни- -I 
Сйе петъци срещу Димитров- | 
ден, Коледа, Сурова, Водици, ; 
Трифон Зарезан, Тодоровден, ] 
Средопостница, Великден, Ру- ! 
саля, Петровден, Голяма Бо- : 
городица и Кръстовден. С 
иай-голям страх се говори за : 
петъците от Тодоровата, Руса- 1 
леката и Средопостната неде- I 
ля, които се осмислят от нар- | 
ода като три “зли сестри”. <

Традицията забранява вен- | 
чавките в петък, тъй като на ‘ 
този ден бил разпънат Хрис- | 
тос. В петък мъжете не се :) 
бръснат и жените не мият ко- | 
сите си, за да не овдовеят.

Село Вучи дел е разположено в пазвите на Руй планина (1706 мнв) 
„а сръбско-българската граница, а от съседния български град Трън 
е отдалечено 8-9 км. Въпреки че е най-планинското 
Дерекула, то е второто дерекулско село, в което е открито училище 
(веднага след Звонци).

През 1890 г. в това село е роден първият учител от този край Симо 
Стефанов Димитров. Стефан, бащата на Симо, е бил позната 
личност в Дерекула, между другото и като един от участниците в 
известното Шопско въстание, чийто водач е бил Симо Соколов 
През 1956 г. имах възможност - 
Стефан, която сетне беше отнета от

■ ■ Ш ш
селище в

I
любов и към домашните 
животни. Обичаше да има 
най-хубавия кои, най-голя- 
мото куче, най-добрите во
лове в селото. Отличаваше 
се с голямо гостоприемство 
- угостил е всеки човек, 
който е минал през неговата 
махала. Излезна в пенсия с 
40 години учителски стаж, 
но коварната болест го отне 
през 1996 г.

да видя въстаническата сабя на
прословутия милиционер Дра-

Чшкович, по-късно изгонен от милицията.
Симо Стефанов завършва начално училище във Вучи дел, а про- 

гимназия и гимназия в Трън. Като войник проявява 
смелост и получава офицерски чин. По време на Втората 
балканска война е ранен и пленен от сърбите във Власина, 
след което го лекуват в Белград. В сръбската столица 
Симо се самообразовава, научва сръбския език и след 1920 
г., когато и Дерекула е отнет от България и даден на СХС, 
става учител в Прокупско. Оженва се за младата и хубава 
вучиделка Велика, с която имат 5 деца - 3 дъщери и 2 сина.
От Прокупско идва да учителства в бабушнишкото 
Стол, откъдето минава в Звонци, а учителската си кариера 
завършва в своето родно село. Сетне тук живее и като пен
сионер и умира през 1955 г.

Даскал Симо е останал запомнен като строг, но спо
собен и справедлив учител.

По учителския път тръгва и Любомир Стефанов, по- 
малкият син на Симо. Роден е през 1930 г. във Вучи дел, 
където завършва начално училище. В Звонци получава 
прогимназиално образование, в Трън завършва първи и 
втори гимназиален клас, а в Цариброд - 2 класа от Учи
телската школа. Беше висок и едър мустакат мъж, голям мъжага. Ясеновделчани го уважават не само като учител, но и като човек, 
Когато бяхме бригадири, той сваляше от печката казан с тегло около който винаги е готов да се притече на помощ. Макар че всекидневно 
120 кг! И много хубаво свиреше с крушов лист. След войниклъка си пътува за Бабушиица, където живее семейството му, той намира 
Любомир започва да учителства в с. Пресека, където работи 2 - 3 време и за обществена дейност, 
години, а оттам минава в родния си Вучи дел. Тук обаче не остава 
дълго време, защото злият кмет на община Звонци Бошко семейството си, която е започнал дядо му Симо и продължил баща 
Миленкович, кожухар по професия, го взема на прицел и без съще- му Любомир. Синът на Винко е курсант във Военната академия в 
ствена причина го уволнява от работа. Тогава Любомир заминава за Белград и може би един ден и той ще стане преподавател във военно 
Босна и работи като учител в околността на Фоча, но след провала на училище. Така хубавата учителска традиция на семейство Стефа- 
политиката на Миленкович и компанията му той се връща във Вучи нови от Вучи дел ще получи последовател от четвъртото поколение, 
дел, където учителства цели 35 години. Тук се оженва и става баща

% *голяма ..
I?
Я* • **

Учителската традиция на 
вучиделското семейство Стефанови е про
дължена от Винко, по-малкия 
Любомир. Той е роден през 1961 г. във Вучи 
дел. От първи до четвърти клас учи в род
ното си село, а от пети до осми в Звонци. 
Завършва Педагогическата академия във 
Враня и става учител в с. Дървена ябука. 
След закриването на училището в това село 
известно време е безработен, а сега е учител 
в Ясенов дел. Учи 3 ученика, но в селото има 
12 деца, които ще бъдат негови ученици.

село
син на

||||||]
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Винко Стефанов успешно поддържа учителската традиция на

Йордан Миланов
на два сина.

Освен към учениците си, Любомир Стефанов проявяваше голяма

Нашите села: Паралово (4)

Параловските чорбаджии и занаятчии
*Най-заможните домакини отглеждали по 80-100 овце, 10-ина говеда, 2-3 коня и цял булюк свине и кокошки 
*Паралово е известно като село на добри хлебопекари и шивачи

От древни времена до днешни дни жи- Тодор Йовев. Освен тук, воденици е има- вързан към родното си село и затова в
ло и край потока Бресничар, в махала Ли- махала Падине, където е роден, е постро-телите на Паралово изкарвали поминъка

си със земеделие и животновъдство. В за- лин дол. Те са били собственост на Стойне ил съвременна къща, която краси целото 
писката си за това село в “Кюстендилско Костадинов и Стамен Христов. Някои па- село , както казват параловчапи. Тук чсс- 
краище” Й Захариев напомнил, че били раловчани носели житото си в босилсг- то идват и неговите двама сина да се лю-
малко ония параловчани, които отивали радските воденици в местността Водени- буват на прекрасната природа и да
на печалба в Сърбия, Влашко и други ци край Любатска река. Сега в селото има дишат на чист планински въздух С ши-
краища, а и те не се задържали там дълго 15 домакинства, които са си купили малки вашкия занаят сега се занимава Кръсто
време електрически мелници. Иванов. В Паралово и днес има качари, а

Преди половин век най-заможни дома- Паралово е известно като село па доб- това са Никола и Петър Стоименови, 
кипи в селото били Григор Петров-Тър- ри хлебопекари. Този занаят са изучили Мнозина параловчани са познати като 
нички, Максим Иванов, Александър Хри- Никола Харалампиев, Стойне Манов, Ми- многостранни занаятчии - майстори за Ко
стов, Стойне Костадинов, Стамен Кръс- те Занков, Милачко Христов, Ивица Си- ли, шейни, разбои, кревати и много други 
тов, Стойо Младенов (неговото семейство меонов и други. Те са работили не само в предмети за домакинството и селскосто- 
живеело в голяма “заедница”, но по-късно Босилеград, но и в много други градове на папската дейност, 
внуците му се разделили) и Йованчо Кос- Балканите. Ковач бил Владе Николов, а 
тов, който бил и търговец на добитък, калайджии Владимир Велинов и Иван 
Държал магазин в селото, а след това и в Станоев. Най-добрият параловски терзия
Босилегаая Те отглеждали по 80 - 100 ов- бил Владимир Христов, който се прочул рЪКОВОдитеЛИ директор на мебелното предприятие
йе,10 «Говеда 2 Зконя "яколкосвинс като майстор за казмирни саи и сърмени ^^и^оитозавършиха
и немалко кокошки и други птици. елечета. При него идвали мющерии отще- ; училища, „якои станаха известни като куманово^ I лауреат наГве?е най-високи

По това време воденици имало в мест- лия Босилеградски край. По-късно той се политически ръководители, диркт ри награди в областта на просветното дело в
иостга Патрагаини воденици, а техни соб- преселил в Райчиловци, където продъл- ;Л ан Величков беше дългогодишен Република Македония - „Кирил и Методий"
етвеници били братята Владимир, Кирил жил да шие дрехи. Добри шивачи били и а_атвл на социалистическия съюз ^ >'^згькнат просветен работник ^, а
и Йован Аначкови. Тези воденици вече са Анастас Петров и Райко Анастасов, който (и секрвтар на Детската защита в подпредседател на Общинската скупщина
Рухнали, а в споменатата местност работи работил и в Босилеград, а сетне в чер- ;Сурдулица, Васил Василев - директор на ? БоС^гаад
с*мо воденицата на наследниците на дядо погорския град Будва. Анастасов е при- банка в Словения, Данче Ангелов е

сс иа-

- Следва -
Любен ВеличковБогослап Янев

в
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свсци, спи божйи ангьели,Кикосе бансу Свърльишкьикрай. Има Путниче, 
повече оди трийес године кико бео на пс- помогнете тридепет помагачи, тридсяет

апостола, тридевет божи аигьсла, Си. Пет- 
Св. Недельо, Св. Рапп.еле, Св. Тро-

евн
АХ) : шчалбу у Свърльиг. Прпвеомо йон хотел 

“Калафат”. Тъгай йе 'гребало из копайко- ко,
шарскуту пещеру Самар, подир повече от йице, Св. Йовапс Кърстителье, божии 
400 дъна прекарани подземи, да излезе на куме, божйи мучениче, Св. Богородице, 
видело Милутин Вельковикь. Очекувало божя майкьо, я да байем, ви да помагше.
се да че у Свърльиг иагърне бели свет да После Борко узе кьитку босиляк стадо да докато 6ао басаджията зева с широки уста
га види па да има куде да свърне и преспи, -зева и казуйе басъиат: “Урок оди по село, репи, които владеели умението да изпъдят
После испаде да йе свята гьурунтия около урочнца под село, урок носи випску машу, ДЪрВ0 да ИдСШ> ако си бела у бело дърво да иавъ’п злите Сил и. Това са били вражал- 
Милутина лъжипара, сми-сми па расипи. урочнца ракьийску, кой уроти да се върне, ндсш; я тс „ра.,ам и распрачам с бързи ^ите (ВражалИците) или “басаджийете”. 
Нело това нейе важно, сакам друго да ка- ако буде муж - иукла му муда, ако будс К0||Ь|| и КрИлати? с кош,и канетаии; Усту!, умението им сс наричало баене. (Обра- 
жем. Ка не бео у смену, на четвъртък, жена - пукла йой сиса, ако буде дете - уСТу(( цазад се върни!"... 
качео колело и отидео у Рибарци, селище пукла му пета, ако буде девойкьа - у косу 
тикье до Свърльиг. Там седеше Бора, йой сс стекло; църна крава църпо теле 
най-прочут тудевашън вражалъц. Он с отелила, сама отелила, сама задойила, са-

''4
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При баене със сламка от жито басадж 
изговаря; „Я те ръчкам, я те бъцкам! - имайки 
на ум болестта

ията

тно па вражалциге, вещиците и магьос- 
Борко повтори басъиат и с друьетс две ииците били съюзници на злите сили и 

вальушкьс, пап/цона гьи, маза ме по ли- работели срещу хората).
„ .... ^ пето, па гьи прибра и върльи у помию. Баенето не е нищо друго освен психо- 

баянье - казуванье на басъни, маанье с ма уроци растурила; цървен исп»л цьр- п0МИ10ту дадс на СТ0Ку да иснийе... Мину 
травкье. метле, кърстовс, иконе, чекьнйе вепо яйце снел, на комин га изнел; Усту!, пскойс времс подудрете ми спаиуше. Дали 
- лечеше човеци оди сващо: стра, уроци. Уступи!, назад сс върни!”...

По басънът Борко плюпу на палац и с

сугестивпо (от гръцки психа - душа; но- 
волатински сугестия - внушаване) влия
ние върху болния да му се подсили само
чувствието и надеждата за излекуване. И 
до ден-днешен неграмотни хора са увере- 

най-древните, най-примитивнитс начини ни в МОщТа на баенето, но е учудващо, че 
за лекуване както па хората, тъй и на 
добитъка. В древността се вярвало, че в 
природата властват два табора свръхе
стествени сили или божества - добри и

од баяньето, дали от лромивку с калавср, 
дали самс по ссбс си, не знам!...

Леко дава коментар; Биенето с един от
благу рану, бабице. прободи, шкрофуле, 
распрачуванье на поганцп... Айде, реко, да ньсга три пути премаза детето по челото и 
видим лечи ли и подудре и зазубице - вреви: “Бсгай гадс од погана, усту, уступи. 
беоше ме подватиле и устата ме млого бо- назад сс върни!” 
лееше. Бай Леко, запази кико Бора 
байеше, а запомни и некойи негови ба- Е, тия басън ми пребая Борко против цър- 
съни. Че прекажем два кратка и че те пи- вепо зубно месо и гнойно подудре у устата.

Най-първо Борко направи три вальушкьс 
Басън оди. уроци. Борко най-напред колко ореси от суво тесто, плюпу на йедну 

свари три цвета от йедно големо цвекье, и ме с ньу препила по лицето без да пре- 
напече ожъг, острушку и потковицу и стайе да казуйе басъиат: “Бела мамка, 
връз ньу тури изваруту и накара йедно църна мамка, горня мамка, долня мамка,

има и образовани личности, които не са 
превъзмогнали езичеството... Въпрочем в 
съвременната медицина психиатрите 
също си служат със сугестии да ободрят 
духа на болните и да укрепнат вярата им в 
изцелението. Даването на плацебо (пра
зен лек, лъжливо лекарство) има същата 
цел. Все пак между баенето и модерния 
психотерапевтичен третман съществува 
огромна качествена разлика, а суеверията 
си остават суеверия...

Басън от осмак далак и смамку с ветар.

там кво мислиш за баяньето... лоши. Повечето от болестите при хората 
и животните са причинявани от злите ду
хове, които се вмъквали в организмите и 
ги разстройвали. Поради това се е вяр
вало, че както са се настанили в живитедете да се наведе и му суну кърст у рукьс. ветровита, покашльива, страовита, наме- 

Тъгай се Борко три пути прекърсти и оче- рлива; ако си ветровита на ветар да идеш. 
те молитву: “Господе Боже, Тебе се по- ако си страовита на странье да идеш, ако 
молим и поклоним. Св. Николо предвод- си огньевита на огань да идеш, ако си вод- 
ниче, Св. Гьоргьо Мучениче, Св. Илийо на у воду да идеш, ако си зелена у зелено

същества, злите духове могат и да се из- 
’ пъдят навън, стига някой да умее да улучи 

начина и средствата за това. За щастие, 
намирали се такива лица, особено нада- Ф-р Леко 
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Водоравно: 1. Мярка в златарството. 5. Женско (съкр.). 4. Анани Ненов. 5. Бивш началник на 
име. 10. Мъжко име. 11. Страна в Африка. 13. Ген щаба на ЮНА. 6. Прорези, в които влизат 
Град в Източна Хърватия. 14. Въстаник, бун- копчета. 7. Латинка (гал.). 8. Първата жена 
товник. 15. Автознак за Панчево. 16. Мъжка (библ.). 9. 14 и 9 буква. 10. Които 
рожба. 17. Проста конска кола. 18. Приета- мисия. 11. Голямо пространство с дълбока 
нищен град в Черна гора. 19. Река в Австрия и солена вода. 12. Тържествен преглед на 
Германия. 20. Фабрика за обувки от Сомбор. войски (мн.ч.). 14. Лека и къса бойна пушка.
21. Плътно увити тютюневи листа за пушене. 15. Монета. 17. Неподвижно морско животно.
22. Малка рекичка. 23.11 и 15 буква. 24. Пъкъл. 18.2 и 20 буква. 20. Пристанищен град в Черна 
25. Никола Николов. 27. Унгарски камиони, гора. 21. Силни водни потоци след дъжд. 23. 
29. Чуждестранно женско име. 31. В старог- Градче в Източна Сърбия. 26. Френски 
ръцката митология — богиня на утринната тенисист. 28. Град в Румъния. 30. Лично 
зора. 33. Италианска парична единица. 35. местоимение. 32. Самостоятелен търговски 
Място, засадено с лози. 37. Името на баскет- магазин (съкр.). 34. Един съюз. 36. Името на 
болиста Твърдич. 39. Готовност да се извърши хърватската актриса Бегович. 38. 15 и 1 буква, 
нещо (мн.ч.). 41. Отрицателен отговор. 43. Ле- 40. Александър Николов. 42. Ехо, 
гендарен аржентински футболист. 44. Името 
на боснеския писател Диздар.
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Аптечният розмарин се използ
ва като подправка и лечебно 
средство от древността. В Биб
лията Ливан се споменава като ст-

на секреции в стомаха и червата, 
засилват жлъчната секреция. Те 
действат и противомикробно, диу- 
ретично и тонизиращо.

В кулинарията розмаринът се 
прилага главно в ястия от риба, 
дивеч, овнешко месо, бъбреци, че
рен дроб, изобщо при трудно сми
лаеми храни. Фино стрит се пос
тавя в салати от моркови, карто
фи, зеле, домати. Може да се 
комбинира в маринати и в супи с 
дафинов лист, черен пипер, хво
йна, лук, чесън. Той потиска ми
ризмата на по-нежните подправки 
(естрагон, магданоз, босилек) и 
затова не бива да се поставя в 
ястията с тях. Не се препоръчва 
използването му при бъбречни и 
чернодробни заболявания.

Макар че розмаринът е твърде 
старо лечебно средство, той вече 
не се прилага в официалната ме
дицина, тъй като може да предиз
вика прилив на кръв в тазовата 
област и оттам аборт у бременни, 
а в по-големи дози причинява 
упойване и гърчове. В българска
та народна медицина се прилага 
при нарушен менструационен ци
къл, за успокояване на болки в 
стомаха, против образуването на 
газове в стомаха и червата, за 
подобряване на апетита. Той се 
употребява още при сърдечни 
неврози, астма, кашлица; а като 
пластири - при ревматизъм. Прие
ма се във вид на извлек (1 чаена 
лъжичка ситно стрита изсушена 
суровина се залива с 200 см3 ки
пяща вода, кисне се 4 ч в добре 
затворен съд, прецежда се, раз
деля се на 2 части и се пие стурин 
и вечер на гладно). Розмаринът 
служи като дезинфектант на рани 
под формата на вани. Във водата 
половин час преди банята се пос
тавя марлена торбичка с 50 г дро
га на прах. Използвано външно, 
етеричното масло дразни кожата. 
Розмаринът влиза в състава на 
чаеве и лечебни препарати, които 
трябва да се употребяват само 
под контрола на лекар (аборт).

изпълняват

рана, където се срещат много бла
гоуханни растения, между които и 
този вид розмарин. Неговото ле
чебно действие се е ценяло ви
соко от древните народи, които 
смятали, че боговете предпочитат 
венците от розмарин пред злат
ните. Римляните посвещавали 
растението на богинята Венера и 
обкичвали статуите й с него. 
Римляните и арабите го прилагали 
като подправка и като лечебно 
средство при редица заболоява- 
ния. Смятали, че то прогонва вси
чки болести и зли духове. Същес
твуват някои немски и далматин
ски песни, посветени на розмари
на, носещ щастие и здраве на то
зи, който се кичи с него.

Като подправка и лечебно 
средство се използват листата на 
растението. То представлява ве
чнозелен полухраст, с вдърве- 
нели клонки, достигащ на висо
чина 1-2 м и е от сем. Устноцветни. 
Зелените части

екот.

1 5 6 7 8 9 ; 5
1

10 11 12

У "13

на растението 
имат приятен мирис и нагарчащ 
вкус. Негово отчество са земите 
около Средиземно море. Култи
вира се в Южна Европа, СССР, 
Югославия и др. У 
ежда главно като

24
нас се отгл- 
декоративно 

растение. От листата се получава 
2% етерично масло чрез дестила
ция с водна пара. То е безцветна 
или жълтеникава течност с мириз
ма на камфора и горчив, слабо 
разхлаждащ вкус. На междуна
родния пазар се срещат няколко 
вида розмаринови етерични 
ла. Най-ценно от тях е далматин
ец10, след него испанското и анг
лийското. Освен етрично масло, 
листата се съдържат 2,5 % фла- 
воноиди, сапонини, антибиотични 
вещества и др. В етеричното мас
ло се срещат цилнеол, борнеол, 
пинен, камфора и др.

Както етеричното масло, така и 
листата предизвикват отделяне

31

мас-
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20. НА 21. Палач. 22. Порок. 23. Порой. 24.
, . „ ... „ Калеми. 25. Кронин. 27. Котел. 28. „Ибон". 29.
1. Бодил. 5. Комети. 10. Мазол. 11. Салаш. 12. КБ. 14. Колет. 30 Да. 31. Обор. 32. Самар. 33. Син 34
Ерос. 15. Батич. 16. Вол. 17. Рен. 18. Марио. 19. Пано. Рай. 35. Масон. 36. Коне.

Решение на кръстословицата 178 - Водоравно:
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Разговор с Митко Александров, най-добрия 
състезател в Сдружената шахматна дивизия 
Пчински и Ябланишки окръг

На Евро 2004на

България с Италия, 

Дания и Швеция
Безстрашен млад воин на 

шахматното поле

Митко е роден на 19 декември 
1988 година и в момента е ученик 
първи клас в тукашната гимназия. 
Той е отличник, а както сам ни раз
каза, особен интерес проявява към 
природните науки - математика, 
физика и химия. Обича музиката, 
филмите и баскетбола. Феи е 
“Дървена звезда”...

Древната игра на 64 черно-бели 
полета за него е много повече от 
обикновена игра - особена любов и 
голямо предизвикателство.
* Очакбал ли си преди началото 
на първенството да станеш 
най-добрия състезател и как се 
чувстваш сега?

- Много съм щастлив! Да бъдеш 
най-успешен сред толкова опитни и 
добри шахматисти в дивизията наи
стина е голям успех. В началото на 
първенствто, по-точно в първите 
три мача, играх на осмата дъска, на 
която се състезават юношите и от- 
белязах убедителни победи. Тогава 
в отбора взеха решение да ме пре
местят на втората дъска, което в 
крайна сметка се оказа като много 
добро решение, понеже отбелязах 
две победи и две ремита.
* От колко години играеш 
шахмат и от кого си получил 
първите знания ?

- Започнах да се занимавам с

Българският национален отбор по футбол попадна в предва- 
рителна група “С” за финалите на европейското първенство в 
Португалия през 2004 г. Българите ще се борят за едно от пъвите 
две места в групата заедно с отборите на Италия, Швеция и Дания. 
Първият мач на представителния тим на България ще бъде на 
стадиона на Спортинг - “Жозе Авалладе”, на 14 юни срещу 
Швеция.

От българския лагер демонстрираха оптимизъм, след като I 
научиха кои ще са съперниците. “Можеше и да е по-лошо. За нас й 
самото класирене е огромен успех. Всички отбори са равностойни Ц 
и ние имаме своите шансове”, категоричен бе българският || 
селекционер Пламен Марков.

Отговорникът за националните отбори Иван Вуцов е убеден, N 
че групата е преодолима. Бившият изпълнителен директор на ;ь 
БФС обеща да уреди контроли с участници на европейското, кои- | 
то да подготвят максимално добре отбора за финалите в Пор- :| 
ту галия.

шахмат още когато бях на шест го
дини. Първите знания 
баща ми Тоше. Както на

това лято на Европейското първен- 
получих от ство във Варна заех 4 място и спе

ца ™ „ мен, така и челих парична награда ог 150 лева
° раСТ"“Я м" брат Любиша- Също през лятото се състезавах па 

които също така е много добър престижния турнир “Ада” в Бел- 
шахматист , баща ни даваше кураж град. 
и ни помогна да заобичаме този сво
еобразен спорт. Тримата 
състезавахме помежду си. Аз вина
ги исках от баща ми пояснения за 
някои необясними за мен ходове и 
се стараех да науча възможно по
вече.

в

Иа какво се дължат успехите 
ти?

на често се

- За да постигнеш успех в която и 
да е област в живота, основното 
изискване е да си упорт. Въпреки 
задълженията, които има 
един ученик, старая се ежедневно 
да упражнявам шахмата. Работата 
ми следи треньорът Новица Божи
лов, на когото дължа най-много за 
досегашните успехи. Той винаги е

всеки
В какви състезания си участвал 

досега и какви награди си 
спечелил?

- Още от първи клас участвах в
училищните турнири, където почти готов да ми окаже помощ при ре- 
редовио печелех първите места шаването на проблемите. Заедно с 
сред връстниците си. През послед- него посредством интернета играем 
ните три години започнах много мачове срещу шахматисти почти от 
по-интензивно да се занимавам с

Измина вече ЕДНА ГОДИНА от смъртта на нашата обичана и 
пепрежалнма съпруга, майка, свекърва, тъща и баба
РАДОЙКА АРСОВА 
от с. Долно Тлгьмино

Панихидата ще бъде отслужена на 12 декемв
ри от 11 часа на долнотлъминските гробища. Ка
ним роднини,съседи и приятели да присъстват.

Докато ни има, и тя ще бъде по-жива от жи
вите - в нас и с нас.

Вечна й памет!
С много обич и тъга носят ейомена за нея: 
съпругът Стоичко, депата й Роза, Миле и 
Нада и техните семейства

целия свят. Ираем и помежду си, 
шахмат, да участвам в различни анализираме отделени 
състезания извън Босилеград, а ве
че две години съм титуляр в шах- специализирани компютърни прог- 
матння клуб “Младост . Миналата рами за обучение, 
година спечелих първото място на 
Междуокръжното състезание в 
Лесковац в категорията на учени-

мачове на 
известни шахматисти и ползваме

В момента Митко интензивно се
подготвя за Републиканското уче
ническо първенство, което ще се 

ците на възраст между 14 и 16 го- проведе през февруари следващата 
калсирах за Републикан- година. Поради вече потвърдената 

ското първенство в Аранджеловац, си класа той ще пропусне Между- 
където в крайната класация заех региналното първенство, 
място в средата на таблицата. През

дини и се

На 10 декември 2003 г. се навършват ПЕТ 
ГОДИНИ, откакто останахме без нашата мила и 
незабравима
СТАНКА МИТОВА 
от с. Долна Любата

Много ни е тежка мисълта, че те няма, но ни 
крепи хубавият спомен за теб и за твоята голяма 
любов към нас.

Почивай в мир!
От (пшруга й Станиша и децата й Райчо, 
Минко, Рада и Даниела

П. Рангелов

Нишка футболна 
зона - 17 (последен) 
кръг

50 димитровградчани 

гледаха „Левски” ПрекъснатВече стана традиция на големите мачове на футболния клуб “Левски” 
от София да присъстват и фенове на този клуб от Димитровград.

Така и иа мача на “Левски” със “Славия” от Прага сред тридесетте 1У13Ч 
хиляди зрители бяха и 50 димитровградчани. Мачът завърши с нулево 
равенство, но заради равенството от 2:2 в Прага “Левски” се класира за 
следващия кръг от състезанията за купата на УЕФА.

Интересно е, че “Левски” има много привърженици в Димитровград.

ФК „Долевац" - ФК 
„Желюша" 1:0 (0:0)

Тъжен помен
На 13 декември 2003 година се навършва 

ЕДНА ГОДИНА от преждевременната смърт на 
нашата мила и пепрежалнма 
МИРЯНА БОРИСОВА

Времето минава, но спомените за теб остават 
завинаги в нашите сърца. Дълбок поклон пред 
светлата ти памет!

Панихидата ще се състои на 7 декември т.г. от 
10 часа на гробището във Враня.

Опечалени: майка Верка, баща Стойне, 
сестра Круна, братовчед Ванче със 
семейството си

Долевац, 29 ноември 2003 г. 
Наскоро трябва да се проведе и ново събрание на феновете, на което ще Игрището на “Долевац ’, зрители - 
бъдат записани нови членове на клуба. Първите фенове са записани в 0коло 150. Главен рефер: Ратомнр 
клуба преди пет години. Джорджевич от Ниш - слаб. Гол-

Иначе футболните запалянковци от Димитровград освен мачовете на майстор: Костадинович в 65 минута. 
“Левски” следят и мачовете на българския национален отбор. Трябва да Жълти картони: Богданович и Йо- 
отбележим, че безплатните билети за тези мачове осигурява КИЦ 
“Цариброд”. Д- С.

вич от “Долевац”, а Истатков от 
“Желюша”. Червени картони: Гю- 
ров и Младенович от “Желюша” в 
70 минута.

Мачът от последния кръг през 
есенната част на първенството 
между “Долевац” и “Желюша” бе 

л г „ „ прекъснат в 70-та минута при
Димитровград, 29 ноември 2003 г. СЦ “Парк , зрители - около 100. резултат ];о за домакините. В тази 

Главен рефер: Боян Младенович от Алексинац (7). Голмайстори. М. минута съдията показа червени
Пейчев в 88 за “Балкански” и Стеванович в 63 минута за “Омладинац . карТОцИ ца играчите от гостуващия
Жълт картон: Стоянов от “Балкански”. ^ отбор Гюров и Младенович, а

Играч на срещата: Стоянов от “Балкански” (7,5). секунди след това последва и нос-
“Балкански” спечели само една точка в последната среща от есенната лед„ата свирка в този мач. В про

паст на първенството в НФЗ. Гостите показаха, че са солиден отбор. През токола той написа, че е бил ударен 
първото полувреме домакините имаха две добри възможности за от Треиь0ра „а “Желюша” Драган 
отбелязване на гол, но ги пропуснаха. Гостите откриха резултата в 63-та д0„,,ев да отбележим, че про- 
минута чрез ветерана Стеванович. След това домакините започнаха да токолът бс съставян дълго време 
играят по-ангажирано и създадоха много шансове пред вратата на след мача Компетентните футбол- 
солидния вратар Милошевич. До равенство се стигна в 88-та минута, т орга11И ще анализират съдийст-
когато Миомир Пейчев от свободен удар улучи целта. „ _ вото на Ратомир Джорджевич и

В края на есенната част от първенството “Балкански е в средата на поведецието на играчите и треньо- 
временното класиране в НФЗ. Д‘

Краят като началото
ФК „Балкански" - ФК „Омладинац" (Малошище) 1:1

Навършва се една тъжна година от смъртта 
на нашата скъпа съпруга, майка и баба
ЗОРИЦА ТОДОРОВА 
от с. Пъртонопинци

В сърцата си ще пазим милия й лик, май
чинската й обич п умните й думи. Поклон пред 
светлата й памет!

Панихидата ще се състои в събота иа 13 де
кември т.г., от 11 часа. Каним роднини и прия
тели да пи придружат.

Нейните най-мили: съйруг Славча, синове
Момир и Иван, снахи Емилия иДрагица и внуци Милан, Милица,
Олгица и Ивана.

рите.

Заседание на Спортния съюз в Димитровград
На 14 декември 2003 г. се навършват ПЕТ 

ГОДИНИ от смъртта на нашата мила и непре- 
жалима съпруга, майка и баба 
ДОНКА РАНГЕЛОВА

На този ден ще посетим вечната къща иа 
скъпата ни покойница и ще почетем светлата й 
памет.

Времето минава, но спомените за теб остават 
завинаги в нашите сърца. Почивай в мир! 

Опечалени: съПруг Стефан, син Митко, 
дъщеря Летка, снаха Нада, внучка и внук

Подготовка 

за избор на 
най-добрите 

спортисти

която разговаряха членовете на участници в мероприятието. И тази 
съвета бе традиционният избор на година ще се избират по трима наи- 
най-добрите спортисти за 2003 г. добри възрастни, млади и талант- 
Предложени бяха критерии за но- ливи спортисти, както и най-добър 
миниране за най-добър спортист и спортен отбор, 
беше определен начинът за сфор- Мероприятието, на което коми- 
мирапе па комисия, която ще из- сията публично ще съобщи имената 
бепе най-добрите. па най-добрите в спорта в Димит-

Спортпите отбори в общината ровградска община през 2003 г., ще 
ще могат да предлагат до 15 декем- се проведе в края на януари 2004 г. 
ври г.г. свои кандидати за членове 
на комисията, както и кандидати за

Миналия петък бе проведено 
^седание на Спортния съюз в 
Димитровград. Основната тема, по

Д. С.



Хумор - Сатира - Забава

Манчин рабуш
ЩтЯЯШШШНЯИШИЮЮЯтяа
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Сви заслужни - 
опщината пропада

йоще не су се пъркнули или 
- Знайеш ли, бае Манчо, кво йе най-инте- ,,есе пъркну... Орати се дека у 

ресното кига се зададу изборйе , кико съга- ,,елу Сърбиш има къмто трис- 
шньите?, заорати ме онядън бай юдор та партийе...

- Ена тъгай у Цариброд нейе 
толко зле...

- Кико бре Манчо, нейе зле кига сиромаши
ята ни налегла от све стране, па не ни дава да

Оратаджията.
- Ама, бае Тодоре, тебе орати ли ти се за 

изборйете? Я мислим дека на народ йе писнуло 
от изборйе.

_ Па писнуло им йе, да знайеш. Нсма-нема, 
айде иойдемо къмто кутийете кико овце на 

Те бирай за опщину, те бирай за ре- 
иублику, тс бирай старибащу...

- Па кико тъгай ти се орати за изборйете?
- Кико ли? Тъгай се, Манчо, наслушам най— 

опашато лъже и нагледам най-интересната дз-

дишемо...
- Слушай Тодоре, вечимка ми се смучи да 

кико смо лоследньи и най-закасали.
па
солило. слушам

Само завикуйемо, а нищо не праимо да про-
менимо нещо...
- Епа затова су ми интересни изборйете. Кой 

кико се яви критикуйе предишнюту влас дека 
нищо нс сс работи да се измъкнемо, а кига 
дой ду на влас, гледаю да се понаместе и ако 
има йоще нещо за смъцинянье да смъкну, 

МО извънредни изборйе, учмалият народ се н се не меня Еве овия що су съга на влас 
размърда. Литиушс се партийе и ньиньи чо- ^ могоше чак и да върну старото име на Да
вени да събираш подписйе и да агитираш за - а ужКьим се кърстили Граджанскьи 
това или онова, за тога или онога... ' “Пяпибпоп”1

- Па това му дойде и некико нормално, кво л_«“а ^ дРа зависи от ньи...

прайи ич нейе наред. _ д_ати се дека не даваю тия отгоре...
- А кво се праии. _ Е Манчо, са йе време да кажемо све и на
- Па първо и първо, знайеш ли колко пар- ^ р

тийе има у Цариброд?
- Знам ли, требе да су десетина, а?
- И я гьи бъш свете не знайем, ама има со- 

циялисти, демократи и сърпскьи демократи, 
радикали, социалдемократи, граджанье и ца- 
рибродскьи граджанье, либерали, сърпскьи 
обновительи, българскьи демократи, пензио- 
нери, селяци, отпораши и бог ли знайе кви

рели ща...
- Айде-де...
- Слушай! Откико от некня рекоше че има-

Първонаградена карикатура на конкурса "Пйер"

Бисерите на „Братство" (1 май 1971 г.) 'гу^ 
Матея Андонов_____________________

Много шум - за нищо
тия отгоре...

- Разбира се, ако реше да слезну доле!
- Са кико гьи слушам, Манчо, кико се пред- 

лагаю - сви заслужни. Здърпали се кой повече
’ йе допринел за народат и кога да предложе да 

иде горе. Е, това ми йе най-смешното: сви 
заслужни - а опщината пропада и от дън на 
дън тъне повече!

- Хумористичен разказ -
Един ежедневник на утреден 

съобщи, че над село X. е 
надвиснала огромна опасност, 

да си стои неизвестно, ако не Голямо бърдо, милиони куби- 
стана следната случка. Едни ден чески метра земя и камък се св- 
в X. дошли журналисти. Мест- лича. Всеки час нивото на во- 
ният хуморист, който ги поз- дата в преградената от бърдото 
навал, им се притекъл на долина се покачва с половин ме- 
помощ. Знае си той работата, тър. Ако не се предприемат 
Новини тук няма много и ако спешни мерки, може да се случи 
журналистите “излъже нещо”, невиждана катастрофа... 
поне ще има черпушка. Освен 
това, ще може да се изпъчи пред ще е още по-далече от местоп- 
съселяните си: демек той не е роизшествието, предава така: 
никой и нищо, ами клечица... 
комуто следва уважение.

А, слава богу, доказа се чо- Всеки час гигантското бърдо, 
което се спуска няколко метра в 

Та така. Обикаля той журиа- час, може да го заличи... Сфор- 
листите, любува се на апарати- мирани са специални екипи,

За малкото село X. доскоро 
никой не знаеше.

И кой знае колко още щеше

В Димитровград се живее прекрасно
Димитровград - 
Димитровград 
град на красотите 
в тебе се живее 
прекрасно без жените.
Балкан - Балкан 
славно предприятие 
за дефицит не знаеш 
и не го желаеха.

В гащите се крият 
да ш не убият 
салона ще измият 
за Новата година.
Слънцето залезва 
Луната се показва 
жените край чешмите 
сладко си приказват.

тротоари правят.
Виновника да търсим 
нема смисъл Маре 
в Одбора Народен 
работи моето Лане.
В Обнова расправят 
имало бомбони 
ибар-зета-драва 
разни каладони.
На всекиго се падат 
по два патлиджана 
немаме купони 
обнова ни умори.

Друг вестник, чието седали-

“Жителите на село X. вече
няколко дни и нощи не спят.

векът.

Моето девойче 
нов е залюбило

те им и току започва за едно, за които дежурят на съседния 
друго. По едно време се обръща хълм”, 
към един:

За теб се всички
трудят школа му не иде
от тебе всички взимат клас не завършило, 
йоргани си купуват 
трябва да зимуват..

И така нататък. Почти цяла 
седмица. Расте новината като- Брат ми, знаеш ли какво е 

най-новото тук? пролети върба. Всеки нов ден - 
Професионално любопитст- читателите нашир и надлъж по- 

во цъфна върху лището на жур- лучаваха свежи известия за 
“спускането” на баира. Местна- 

- Преди два-три дни ееееей та поща не беше в състояние да

Нека се ожени
кажи стрина Маро 

Бата Влашко командир гле що су ергени 
четата постройва 
и в неделя мислят 
кермез да устроят.

налиста.
Мъже - жени - 
деца и кокони 
купете си бомбони 

Пият, пушат страшно и каладони. 
и обичат, страстно 
късно се прибират 
лъжат опасно.

• горе, в планината, започна да се отговори на всички телеграми и
• спуска един баир... Знаеш ... на- телефонни покани. Всички 
| правила се една голяма пукна- во се интересуваше какво ще 
; тина, баирът се спуска към една стане със селището X. Колко 
| долина, преградил вече реки- дни ще оцелее то. Цяла паника!
; чката. Направи се и езеро... Кой
■ знае какво може да стане? до пай-отдалечените вестници в 
| Нашето селище може наскоро страната - баирчето стана бър- 
; да бъде в опасност.
■ Това беше достатъчно.

всички препредени.
ЖИ-

Димитровград - 
Димитровград 
град на красотите 
в тебе се живее 
прекрасно без жените.

В градската градина 
прах ни малко няма 
защото го посипват 
пред всяка програма.
Джез прекрасен свири 
из небесата 
румби-самби-танга 
в унисон с реката.
Кино Просвета 
филми прожектира 
на публиката в 
краката
бълхи парадират.

И така - докато вестта стигна

Цица иска рокля 
Буцко монгомери 
леле море жени 
мъка ме намери.
Друга се обажда 
прашуляк е казва 
никой не почиства 
у лихвата мазна.
Мерки се превзимат 

дълго расправят 
коцка ще поставят

до, бърдото планина; барата се
превърна в рекичка, а рекичка- 

Журналистите веднага наб- та в огромно езеро!
Само селяните от X. не зиае-заха номера на редакцията си.

Та другия ден в техния вестник ха нищо. Гледаха си всекиднев- 
осъмна новината: “Към село X. пата работа. Пролет, пък оран. 
се спуска голям баир. Дължи- 
1ата на пукнатината е около 15 най-доволен. 
метра. Спускането на баира е

(Бележка: Този “епос” е творба на 
група димитровградски ученици, 
подготвена заедно с други 
сатирично-хумористични съчинения 
за една новогодишна програма след 
преименуването на Цариброд в 
Димитровград. Изпрати ни го 
димитровградчанинът 
Александър-Цане Колев, който 
живее в Скопие. Публикуваме го с 
незначителни съкращения и без 
лекторска намеса).

Селският шегаджия беше

Прочу се и тяхното място, а
последица на неотдавнашното неговият авторитет отскочи, 
еметресение в тоя край”.

Това беше началото.
После новината получи кри-

Готви се да стане професиона
лен журналист.
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