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МЮ§УСна_катастрофа в каньона на река Лим

ДържавниВ автобусна катастрофа край Гостун, на пътя между Биело 
I поле и Приеполе загинаха 10 ученици от България, които се 

т връщали ОТ екскурзия в Дубровник; * Жителите на Гостун и 
Ш полицаи и пожарникари от Приеполе и Биело поле спасявали 

учениците и преподавателите им, които се измъкнали от
награшги за

мЕ! потъналия автобус в студената река Лим ‘Петдневна траур в 
* Свищов, траурни дни и в Приеполе и Биело поле трима

(На 2 стр.) спасители
България скърби Президентът на Република

България Георги Първанов прие
трима спасители на българските
деца от катастрофиралия в река 
Лим автобус: Есад Кощреба (21), 
Изо Пушия (37) и Сафет Баличе-

В памет на 12-те български деца, загинали в 
неделя при катастрофа с автобус на 8 април в 
България беше обявен национален ден за траур.
По този повод в посолството на Република 
България в Белград беше открита траурна 
в която вписаха съболезнованията си видни 
обществени и политически дейци в страната,

вац от Бродарево. В решителните
моменти на драмата те са плували
от брега на реката до потъналия
автобус и обратно, спасявайки покнига, този начин децата.

Тримата спасители присъства
ха на траурното събрание в Сви
щов, а Асоциацията на българс-както и стотици граждани на столицата. ките журналисти ги предложи за
държавни награди.

Българска делегация на място на катастрофата

Чувството на признателност ие доведе тук
* Това каза .. ....... ........ .Президентът Първанов 

на поклонението в Свищов „ГГ\.председателят на 
българския

„ ШШ ^ парламент Огнян
Президентът на България Георги Първанов присъст- ГерджиКОВ В 

ва вчера на поклонението в Свищов пред тленните ос- Приеполе И 
танки на загиналите деца при катастрофата на Ибър- 
ската магистрала.

Вчера в църквата ”Света Троица” в Свищов се състоя об
щоградско поклонение пред тленните останки на децата и 
опело, отслужено от великотърновския митрополит Григо- 
рий.

Кга
V

6 'подчерта: "Подвиг е 
това, което 
направиха властите 
и местните хора за 
спасяването на 
българските деца"

I

рнско 
же на (На 2 стр.) (щ

тя Предраг Маркович съобщи на пресконференциярх Павле Президентските избори на 13 юниВ традиционното 
Великденско послание на 
главатарят на Сръбската 
православна църква 
негово светешейство 
патриарх Павле между 
другото се изтъква, че 
имаме желание 
"мъките на нашите дни, 
които сполетяха 
сръбския народ на 
Косово и Метохия да 
отстъпят пред светлината 
и радостта на 
Въскресение Христово, а 
това което е сполетяло 
многострадалният народ 
на Космет да не сполети 
нито един народ в света".

Президентските избори в Сърбия ще се състоят на 13 юни, съобщи в неделя председателят 
на Скупщината на Сърбия и изпълняващ длъжността президент на Сърбия Предраг 
Маркович. Той изрази уверение, че изборите ще се проведат в добра обстановка и че 
гражданите на Сърбия ще гласуват "за президент на Сърбия, а не против някои от 
кандидатите". (На 3 стр.)
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На спестителите и коминтентите си и на всички граждани честити 
Великден с най-хубави пожелания за щастие и радост



Съседите - Балканите - Светът
9 април 2004

(От 1 стр.) Юлиян Георгиев Манзаров (19), Антония Тодорова 
Братова (15), Женя Ангелова Ангелова (12), Александра 
Маринчева Гергова (17), Светослава Светославова Пан- 
телеева (11), Валентин Христов Маринов (15), Боряна 
Петкова Петкова (12), Лора Илиянова Николова (14), 
Виктор Николаев Маринов (14), Глория Хараламбиева 
Георгиева (12). До набирането на вестника две деца все 
още се издирваха - Светослав Радев Колев (15) и Антоа
нета Венциславова Евтимова (13).

Братята Мухамед и Муамел Тумбул, които първи са се 
притекли па помощ на катастрофиралите българи, сви- 
детслствуват, че служители в близката до мястото на 
инцидента бензиностанция са видели как автобусът се 
свлича и пада в река Лим. Момчетата се спуснали в до
лината на реката и започнали да помагат на пострада
лите. В това време са пристигнали и други жители на 
Гостуи които, помагали както и екипите на полицията и 
па ”Бърза помощ”. От покрива на автобуса с помощта на 
въжета и лодка те успели да измъкнат до брега на реката 
38 ученици и преподавателите, но за съжаление 10 деца 
се удавили в Лим.

Спасените българи са били настанени в болниците в 
Биело поле и Приеполе и по уверение на Министерст
вото на здравеопазването на Черна гора на всички е ока
зана необходимата медицинска помощ. Спасените деца 
са в добро състояние, макар че доста от тях са испаднали 
в шок. Във вторник те отпътуваха за България, а същата 
вечер в Пиеполе се състоя траурна церемония, с която 
бяха изпратени тленните останки на загиналите деца. На 
поклонението присъстваха стотици жители на Приеполе 
и Биело поле, родителите на децата, посланик Яни Мил- 
чаков и българския консул в Белград Георги Вадев. В гр. 
Свищов веднага след пристигането на 
"черната вест” бяха отменени всички тър-

10 ученици на възраст от 11 до 19 години, от бъл
гарския град Свищов, загинаха в неделя вечерта около 20 

и 20 минути, когато ученическия автобус с който се 
връщали от екскурзия в Дубровник и в Будва излетя от 
пътя и падна в 50-метрово дере във водите па придошла- 
та река Лим край с. Гостун на пътя между гр. Биело поле 
(Черна гора) и Приеполе (Сърбия). Двама от учениците 
все още не са намерени и се издирват. Българският 
посланик в Белград Яни Милчаков с телеграма осведоми 
МВнР на България, че са идентифицирани телата на 10 
ученици от Свищовското училище 'Николай Катраиов”:

часа

жества и празнични прояви и е обявен петдневен траур до 
събота 10 април, а сряда беше траурен ден в сръбския 
град Приеполе и в черногорския Биело поле в памет на 
загиналите деца.

Националната следствена служба на България е об
разувала дело във връзка с катастрофата, което се набл
юдава от Софийската градска прокуратура. Срещу шо
фьора на българския автобус Илия Измирлиев е пов
дигнато обвинение и му е наложена мярка за неоткло
нение 30 дни.

Първанов разговаря с Вуянович
Президентът на България Георги Първанов в телефонен разговор с 
черногорския си колега Филип Вуянович благодари за 
навременната и високопрофесионална помощ на пострадалите 
деца.
В писмо на президента Първанов до президента на Сърбия и Черна 
гора Светозар Марович се казва, че участниците в спасителната опе
рация заслужават български държавни отличия.
Президентът на Черна гора Филип Вуянович изказа своите съболез
нования по повод смъртта на български деца и солидарност със 
семействата на пострадалите и целия български народ.

(От 1 стр.)

Българска делегация водена от председателя на 
парламента Огнян Герджиков посети мястото на 
катастрофата на българския ученически автобус в 
Сърбия и Черна гора. В делегацията бяха и де
путатът от Коалиция ”3а България” Михаил Ми- 
ков, председател на групата за приятелство Бъл
гария - Сърбия и Черна гора, и заместник минис
търът на здравеопазването Петко Славчов.

Яни Милчаков:

1естн1гг@ жгели и власти 

са помогнали много
Посланикът на България в Белград Яни 
Милчаков заяви, че местните жители и местните 
власти са помогнали изключително много за 
спасяването на децата. Дори и жителите от 
Биело поле и Приеполе са прекарали цяла нощ 
на местата където са били настанени децата.
"Аз искам да споделя подвизите, които не само 
спасителските екипи, но и местни хора са 
проявили при спасяването на нашите пътници и 
на децата особено. Местните хора проявиха 
изключително състрадание и отзивчивост", 
каза Милчаков. Той отбеляза и ангажимента от 
страна на най-висши държавници на Сърбия и 
Черна гора.

лите български деца на общините Приеполе и Бие
ло поле бяха дарени два компютъра.

Кметът на Приеполе Стефан Пурич каза, че ще 
предоставят дарения им компютър на училището в 
Бродарево заради заслугата на местните жители за 
спасяването на децата.

Огнян Герджиков нарече подвиг това, което са /О ^
направили властите и местните хора за спасява- СЪООЛСЗЕЮВЙТСЛНИ Т6Л6ГВЗМИ НЗ
пето на българските деца. Той подчерта, че чувст- ДЛ" жг ____ тт Г
вото за признателност го е довело в Сърбия и Чер- 1т1ЦрОВИЧ} мУОЩуНИЦЗ И ДЖУКЗНОВИЧ

По време на престоя си в СЧГ председателят на Президентът на СЧГ Светозар Марович и премиерът на Сърбия Воя- 
българския патрламент Огнян Герджиков се сре- слав изпратиха съболезнователни телеграми до президента и

С щна и с президента на Черна Гора Филип Вуяно- п1и‘‘^иТ‘1,'а ългария Георги Първанов и Симеон Сакскобургготски.
името надгражданите на Сърбия и Черна гора и от свое име Ма* 

, ” рович изрази най-искрепи съболезнования до президента и родителите на
Балканфарма ще направи дарение за болни- загиналите деца. и *

ците в Биело поле и Приеполе под формата

А I
Председателят на българския парламент и 

придружаващата го делегация поднесоха цветя на 
мястото, където катстрофира български автобус с 
ученици от Свищов. Огнян Герджиков разговаря 
представителите 
ните хора, участвали в спасяването на българските 
ученици*Той им връчи плакет на българския пар
ламент в знак на благодарност за това, което са 
направили.

на спасителните екипи и с мест-

От името на гражданите на Сърбия и от свое име най-дълбоки сьчув* 
медикаменти на обща стойност от 10 хиляди евро. ствия изРази Кощуница, като изтъкна, че "гражданите на Сърбяя из-

«■ се срещна с ..у..... “Г.Т»"

Б,,“°п“,™“,.сГ™ *■■■:=5г.т" °“л г'рдж"-
спасяването на катастрофила-

на

Съболезнователна телеграма до българския си колега Симеон Сякс* 
кооургготски изпрати и премиерът на Черна гора Мило Джуканович.страна за 

жители и власти в



След като правителството отказа да 
финансира НС н Президентските избори на 13 юни

(От 1 стр.) подготвят и технически условия за гласуване на 
Маркович каза, че не се съмнява в това, че Диаспората. 

гражданите на Сърбия масово ще се отзоват и из- Маркович изтъкна факта, че след три неуспе- 
рази увереността си, че ще победи най-добрия кан- шни опита сега Сърбия сигурно ще си избере пре- 
дидат. Той е оптимист и за това, че ще се намери зиДент> понеже е премахната разпоредбата, според 
начин да гласуват и сръбските граждани в диас- която е било необходимо, на президентските из- 
пората. Според неговите думи с измемеиията в бори да гласуват най-малко 50% от пълнолетните 
закона са създадени такива условия, но трябва да се гРажДани, включени в избирателните списъци.

Опасно послание 

към малцинствата
съвети на малтш^» «а десетте председатели на Националните 
=о™Мс=ЮТа Финансиране от правителството и мно- 
чалцинствени^е^Г "а Сърбия представлява опасно послание към 
жени™?коетспге се ™мират^’П°ВеЧе ВЛ°ШаВа " Иначе лошо™

нащнишлни отъошенияС1фи бйо»нт)щ1|)натаДнаеСърбия^Е^^Джуджет|ч
отправи „а 31 март т г. до Маврицио Масари. ше$ „а м„ТоССЕ

’ ®°{йЖефРг реТ’ Ш1Ф На ДелегаП“вта на Европейската комисия, до Йорген Гюнтер, шеф на канцеларията на Съвета на Европа в 
Ьелград, както и до посланиците на САЩ и на страните членки на Ев- 
росъюза в Белград.

Между другото Джуджевич напомня, че на 22 март т.г. е проведено 
заседание на Отбора за междунационални отношения при републикан
ската Скупщина, на което са присъствали и председателите на вси
чките десет учредени Национални съвети. От тяхно име на засе- 
«а™!1° на скупщината той е поставил въпроса за финансиране ра
ботата на НС от страна на държавата, което като задължение пронз- 

от Закона за малцинствата. За тази цел той е подготвил амандман 
за Закона за бюджета на Сърбия, който на заседанието на Одбора е 
бил приет не само от представителите на НС но и от представителите 
на всички парламентарни партии. Става дума за общо 41 милион 
динара, които биха се разпределили между десетте НС.

Обаче на заседанието на Скупщината на Сърбия от 23 март аманд- 
манът е отхвърлен от всички партии с изключение на Демокра
тическата партия на Борис Тадич.-Джуджевич напомня, че амандманът 
е отправен на 10 март, т.е. на време.

В писмото по-нататък се казва, ’че всичко това се случва по време 
когато културно7историческите паметници и верски обекти 
цноналните малцинства се подпалват и оскверняват, а нито прави
телството нито полицията предприемат нещо това да се спре. Тези 
дни е свалено и таблото с името на покойния премиер Зоран Джинд- 
жич, нападнати са и някои посолства на западни страни, което още 

тревожи малцинствата. Струва ми се, че актуалното прави
телство желае да направи пълен дисконтинуитет с всичко онова, което 
бе осъществено след 5 октомври 2000 г., да направи континуитет с 
времето и с политиката на режима на Мнлошевнч, чиито служби и 

до ден днешен не са разбити. Това потвърждава и пос
ледното решение на Скупщината на Сърбия да се финансират обви
нените пред трибунала в Хага със средствата от бюджета. Това озна
чава, че държавата не иска да финансира Националните съвети, а 
същевремено приема закон за финансиране на военопрестъпници.”

На края на писмото Есад Джуджевич изтъква, че от всички по
сочени в писмото желае съдействие ”да направят всичко възможно 
малцинствените граждани в тази държава поне да се чувстват сигурни 
за животите си, за имуществото и културно-историческото си нас
ледство”. От Маврицио Масари и останалите, до които писмото е 
отправено, той също иска представителите на НС и делегация на От
бора за междунационални отношения да бъдат приети в най-скоро 
време.

поло-

Небойша Чович: ставлява "продължение на легализирането на ет
ническото прочистване”.

"Смятам, че това представлява продължение наНовите закони в Косово - 

продължение на 

етническото прочистване
легализирането на етническото прочистване и пос
ледна фаза в отнемането на най-елементарните 
права на сърбите, правото да защитят себе си, иму
ществото си и своето просъществуване, без да 
имат възможност да се завърнат, заяви Чович.

Новият Наказателен кодекс и наказателно-про
цесуален кодекс на Косово, които са съобразени с 
международните и европейските стандарти в сряда 

Председателят па Координационния център за влязоха в сила. Чович изтъкна, че всички поли- 
Косово и Метохия Небойша Чович оцени, 
зането в сила на двата нови косовски закона пред-

лиза

тически структури в Белград трябва енергично да 
реагират на приемането на тези два закона.

че вли-

Семинар на малцинствата в Палич
най-добри контакти е установил 
с представителите на унгарското 
малцинство. Той сподели, че от 
присъстващите на семинара ун-

на на-

гарци е научил много неща във 
връзка с работата на техния На- 

Както ни информира Гюров, ционален съвет, което ще се опи-
Неотдавна в град Палич се Димитровград.

проведе тридневен семинар за 
представителите на национални- основните цели на семинара са та да приложи при работата на 
те малцинства в Сърбия. Органи- били: управляването с човешки- Националния съвет на нашето 
затори на семинара бяха ОССЕ и те ресурси, комуникацията, зна- малцинство.

повече

система и неправителствените организа- чението на структурата на орга- Гюров каза и това, че на се- 
ции "Граждански инициативи” и низациите за успешното им дейс- минара особено е акцентирано 
"Тим 2”. Участваха представите- тване, характера на работата в върху проблема с финансиране- 
ли на унгарското, бошняшкото, тимове и общуването между пре- то на Националните съвети на 
румънското, русинското, слова- дставителите на малцинствата в малцинствата в Сърбия. Разгова- 
шкото, украинското, буневашко- Сърбия, 
то, българското, ромското и ма
кедонското малцинство. Единст- състващите са се обърнали пред- ства в Сърбия да се установят

ряно е и за необходимостта между
Накрая на семинара към при- младите от различните малцин-

веният представител на сънарод- ставители на правителствата на конкретни видове взаимно сът- 
ниците ни бе членът на Нацио- СЧГ, Сърбия и АП Войводина. рудничество. 
налния съвет Зоран Гюров от Зоран Гюров подчерта, чеА.Т. Б.Д.

По повод 8* април - Световния; ден на ромите
БосилеградДимитровград

Никой не се определи като ромПредрасъдъците 

си остават Според данните от последното преброяване на населението в Репуб
ликата, проведено през 2002 година, в Босилеградска община от 9 931 
жители, нито един не се е определил като ром. На предишното 
преброяване, проведено през 1991 година, бяха зарегистрирани трима 
граждани от ромски произход.

Данните от преброяването са безспорни, обаче на практика картината 
е съвсем друга. В Босилепъадско живеят ромн, които са населени в почти 
всички местни общности. От този факт, произтичат въпросите: Защо 
ромите в общината не се определят като роми? Дали тукашните роми, се 
страхуват да се определят като такива, или пък не се чувстват, като 
принадлежащи към тази етническа група?

малцинство в малцинство, защото на територията Йовица Михаилович Борис Адамов Небойша Томовски от Райчиловцн, който за себе си казва че е ром,
,.я пбшииятя НИ има епва около 120 пуши” изтъква, че тук ромското население е неграмотно и не знае правата си.
на общината ни има едва около души . „ Страхуват се да се нарекат роми. Той подчерта, че в местността Лалош в

С идването на демокрацията през октомври 2000 Предрасъдъци по отношение па нас все още има. сел0 райчиловци, където па едно място живеят най-много роми в об- 
г. и димитровградските роми се "размърдаха” и С неговото мнение се съгласява и Йовица Михаи- щт1ата)ХОратаса\,зпрапеии пред редица проблеми. "Няма канализацион- 
сформираха свое дружество "Ром Цариброд” с цел лович, бивш работник в металния цех на ГИД, шлосер ((а Мрежа, пътя е в лошо състояние, комуналното нередовно изкарва 
поне в областта на културата да направят нещо и да и посочва конкретни факти. В металния цех на Д му бОКЛуКа> а цовечето от къщите ни са напълно рухнали. Нито един от нас

казвали, че циганче не може да бъде майстор стру- ||яма ПОСТОЯИ11а работа и едвам свързваме двата края. Решението за
- „ ____ „ гар” И никой не го подкрепял, освен един майстор, по.1обп.шаме па положението на ромите аз виждам чрез съвместното

хубаво трае кратко. Демократичната власт не се който гледал неговите способности, а не потеклото му. апгажирапе „а нас самите и, разбира се, очакваме и подкрепа от 
удържа и активностите на дружеството секнаха, и съпругата му, текстилен техник, никак не можала да общи||С,ките власти”, подчерта той.
ако не и напълно замряха. намери работа според квалификацията си само защото р0ран Стоянов, председател на ИО на ОС в Босилеград, заяви, че

"Без пари нищо не става”, казва Адамов и на- е * циганка. 'Това, за равноправието, за което ни го- общинското ръководство зачита правата на всички хора, без оглед 
помня, че не само тяхното дружество е "изтрито” воРят«е празна приказка, казва Йовица, ко то сега се националния им и етнически произход. За съжаление много е низко 
птпГипингхияГнолжст А стявя пумя чя гимвопични пРепитава С легален бизнес па битака. Дори и па соц„ал„ото раПниЩе на населението в общината. Голяма част' от ромите, 

* У границата се случва някой митничар да ни дели на които па преброяването не са се определили за такива, живеят бедно. Те
средства. Да, ние знаем, че 8 април е междуна- сърби и цигани и ние минваваме в отделни колони . постоянно подават искове за материална и финансова помощ и според 
роден ден на ромите, но няма да го ознаменуваме с И двамата не очакват много от Националния съвет „ЪЗМОЖ1,остите си, общината отпуска средства чрез Центъра за социални
нищо. Миналата година за този ден потърсихме на ромите. Едно, защото нямат спой представител в ГрИЖ„ оО на ЧК и чрез други институции се старае да нм оказва помощ.
пари от общината поне за път до Ниш където тря- него, дори песа имали нито електор, а от дурга страна |-]рез последните две години подсигурихме и няколко донацин, каза

самият факт, че държавата не иска да финансира ра- 0|.ОЯ1Ю1, 
ботата на Националните съвети, говори за отиоше-

В Димитровград винаги е имало роми, или по 
нашински цигани. Но те, димитровградските роми, 
като чели се различават от останалите. Те просто 
са част от населението в града или, както казва 
Борис Адамов (икономист-мениджър безработен) 
председател на дружеството "Ром Цариброд”, "ние 
тук сме се родили, израстнали и просто стопили с 
местното население. Но въпреки всичко, ние сме

запазят песните и обичаите си. Но всичко, което е

на

бваше да участваме в ознаменуването, но с подиг
равка ни отказаха. Сега няма и да търсим. И ние 
сме все пак хора с достойнство!”

На въпроса дали се чувстват равноправни, отговора 
на Адамов може да се определи като: "Да, ама...

в РайчнловскатаКолкото и да не искаме да го признаем, ромите 
нието й не само към нас ромите, но и към всички махала Лалош живеят в много трудни условия. Задължително с 
останали малцинства . компетентните сериозно да обмислят този проблем.

П.Л.Р.А. Т.



ОбшРГТПП
4 Т

9 април й(Ш

След приемането на Закона за помощ на 
обвинените в Хага

От градската конференция на ДС в Белград

Тадич кандидат-президент ДСС очаква доброволно да 
се п ре да д ат(СРС) да няма противкандидат на предстоящите 

президентски избори.
-Мълвата за непобедимостта на кандидат-пре

зидента на радикалите трябва да бъде разбита. Не 
можем да си позволим на предстоящите избори да 
победи радикалната, неевропейска и непетооктом- 
врийска Сърбия. Всички, които желаят европейска 
Сърбия, шанс за по-добър живот и истинско 
бъдеще за всички граждани ще имат за кого да 
гласуват. Недопустимо е начело на Сърбия да бъде 
човек, когото светът не приема и когото няма да 
угости пито един държавен глава в света. Той 
трябва да комуницира с международната общност 
и да обезпечи външнополитическа подкрепа, а не 
да доведе страната до изолация. Той трябва да 
решава проблемите, а не да ги усложнява - каза 
Тадич, като подчерта, че кандидатурата му не е 
негово лично определение, но общ въпрос за оце
ляването на една нормална Сърбия.

Той също така изтъкна, че не иска подкрепата 
на която и да било партия, освен тази, чийто е 

ЛЩ председател и че от нейна страна предизборната 
надпревара ще бъде фер.

Председателят на Демократическата партия Тадич разкритикува сегашното правителство и 
(ДС) Борис Тадич оповести пред делегатите и гос- някои от последните му решения. Той каза, че ДС 
тите на Белградския отбор на партията, че ще се ще търси оценка от Конституционния съд дали 
кандидира за президент на Сърбия. Тадич подчер- Законът за подпомагане на обвинените пред 
та, че е недопустимо Сръбската радикална партия Трибунала в Хага е в съзвучие с Конституцията.

ЛЕМОКРДГСК / 

СТРЛНК/
Демократическата партия на Сърбия (ДСС) очаква обвинените 

пред Трибунала в Хага доброволно да се предадат на този съд, след 
приемането на Закона за помощ на обвинените и на семействата им - 
заяви един от ръководителите на партията Небойша Бакарец.

”Този закон ще допринесе за по-доброто сътрудничество с 
Трибунала и за "добрата воля” на обвинените да се предадат, каза 
Бакарец на пресконференция. Той добави, че в някои от медите се 
прави "безсмислена манипулация” със законовия акт, понеже "за
кона не се касае за отделни лица, пито пък е написан заради Сло- 
бодаи Милошевич”.«аицI -

№ Ш ДС търси от Конституционния 

съд оценка за закона01■'I

Демократическата партия (ДС) търси от Конституционния съд 
оценка дали Закона за помощ на обвинените в Хага и на семействата 
им е в унисон с Коституцията. Подобни инициативи оповестиха още 
няколко неправителствени организации, между които са органи
зацията на семействата на пострадалите във войните през 90-те 
години и ЮКОМ.

Градския отбор на ДС в Ниш в понеделник започна акция за 
събиране на подписи срещу закона.

Димитровград____________________________

5«;.2

С подписи срещу ЗаконаСеминар за представители на НПО за българи извън България
Общинският одбор на Демократическата партия в Димитровград 

вчера започна акция по събиране на подписи на граждани за 
развижваие на инициатива за оценка дали Законът за обвинените в 
Хага е в унисон с Конституцията. С този Закон се нарушава 
равноправността на гражданите, защото с него са привилегировани 
обвинените в Хага по отношение на обвинените за други или почти 
същи дела пред нашите съдилища.

Събирането на подписите се провежда всеки работен ден от 11 до 
15 часа пред седалището на Общинския одбор в Димитровград, на 
улица "Балканска”, №51.

Как до европейските програми?
Министерството на външните групи и общности, живеещи в то на външните работи на Бъл- 

работи на България ще органи- Албания, Хърватия, Сърбия и гария. От българското малцинст- 
зира на 17 и 18 април 2004 г. в Черна гора, Турция, Румъния, во в Димитровград ще вземат 
град Банкя семимар на тема: ”На- Молдова и Украйна за възмо- участие Николайча Манов, сек- 
сърчаваие участието на българс- жностите за кандидатстване по ретар на КИЦ, д-р Ангел Йоси- 
ки етнически общности в евро- европейските програми и кои- фов, председател на НС , предс-

кретните механизми и изисква- тавител на "Теледом Цариброд”
и на неправителствената органи- 

Всички разходи за престоя и зация "Дерекул”

псйските програми”.
Основната цел на семинара е ния за участие в тях. 

да се изгради познание у бъл
гарските малцинства, етнически участието поема Министерство-

А.Т.

ИО на ОС предложи изготвяне на интернет 
страница за общината___________________

А.Т.

НПО "Креативен център Цариброд":
Босилеград ще бъде 

представен по ИнтернетПублично за името на града
Неправителствената организация "Креативен вителите на Общинската скупщина, на Национал- 

център Цариброд” издаде съобщение по повод раз- ния съвет на българското малцинство, а също така 
писания от Общинската скупщина референдум за гражданите трябва да бъдат запознати със стано- 
връщане на старото име на града - Цариброд.

В съобщението се изтъква, че е необходимо да забавяне на публичния дебат по въпроса с 
се проведе публично обсъждане за това дали да се връщането на старото име на града не е в полза на 
върне старото име на града или не. От тази НПО никой и само допринася за по-нататъшното дес- 
считат, че преди разписването на референдума, по табилизиране на средата, се казва в съобщението 
въпроса трябва да се определят явно и предста- на НПО ”КЦ Цариброд”. А.Т.

Предвидено е да бъде обявен конкурс за изработка на ”Уеб сайт”, 
който да съдържа всички природни, стопански, културни и други 
потенциали с които разполага Босилеградска община. Освен текст, 
нужно е да се направят и снимки на ресурсите, стопанските колективи, 
черквите, манастирите и на други забележителности, с котио се отличава 
общината.

Горан Стоянов, председател на ИО заяви, че след откриването на 
сайта, определени лица ще подготвят актуални информации свързани с 
общината и за постоянното му обогатяване за което ще бъдат използвани 
услугите на компютерният център в Босилеградският Център за култура. 
Той подчерта, че с откриването на "интернет страницата” ще се създадът 
условия, за тази община да се ”чуе” надалеч, което ще даде възможности 
за пряк контакт с всички, които са заинтересовани за евентуални 
капиталовложения.

вищата на партиите действащи в общината. Всяко

По случай 60-годишнината от пробива 
на Сремския фронт _____________ НАКРАТКО:

П.Л.Р.
ОТМЕНЕНО Е 

РЕШЕНИЕТО НА ОС в 
Димитровградза 
финансиране работата на 
отборническите групи в 
общинската скупщина. В 
образложението за 
приемане на това 
решение от страна на 
отборниците бе посочен 
факта, че на държавно 
ниво е приет Закон за 
финансиране на 
политическите партии 
още през средата на 
миналата година. 
Съгласно това от 
началото на тази година 
отборническите групи 
ще се финансират в уни
сон с разпоредбите на 
този закон.

Ще присъстват и 

димитровградчани
ИО на ОС в Босилеград

Публичен търг за 

общински помещения
Въпреки че през последните ня- ровградско, някои от които са и 

колко години ги измъчва сериозни- загинали там, за което свидетелс- 
ят проблем с безпаричието, Об- тват и техните имена, записани на 
щинският отбор на сдружението на паметните плочи, 
бойците в Димитровград все пак се От димитровградския СУБНОР 
старае да отчете някои дейности, тези дни оповестиха, че всички чле- 
Може да се каже, че през послед- нове и симпатизанти на тази орга- 

2-3 години тази организация низация в общината ще имат въз-

* В момента в сградата на ОС, освен службите на 
общинското управление са поместени органи на 
републикански инспекции и институции, които действат на 
територията на общината, както и Общинската Дирекция за 
строителни площи и пътища.

По предложение на Горан Стоянов, председател на Ио на ОС, 
изпълнителният Отбор прие решение за сформиране на комисия, чиято 
задача е да утвърди, кои точно помещения, собственост на ОС, се ползват 
от Републканските органи и институции и от други предприятия, както и 
да подготви публичей търг за даването им под наем. Комисията е 
съставена от трима служители в общинското управление.

и е приел решението за начинът и процедурата за даване под наем и 
е С)СДеЛЯНеТ0 На стойността на наема за помещенията, чийто собственик

ните
функционира в Димитровград, бла- можност да присъстват на тържес- 
годарение на ентусиазма на члено- твото. По-подробни информации 
вете си. Именно този ентусиазъм е заинтересованите ще могат да по- 
причината и за участието на бо- лучатна 9 април т.г. от 10 до 12 часа 
йците от Димитровградско на тър- в помещението на ОО на СУБНОР.

60-годи- Засега се знае, че организацията 
шнината от пробива на Сремския няма възможност да покрие разхо- 
фронт което ще се проведе на 12 дите за пътуването и храната, така 
април пред монументалния памет- че заинтересованите да лриъстват 
ник-костница наблизо до град Шид. на тържеството димитровградча ни 
Преди около 60 години в пробива ще трябва да платят по 600 динари. 
.... Сремския фронт са участвали и 
няколко десетки бойци от Димит-

случанжеството по

йгТ°ран Стояиов изтъкна, че в скоро време комисията трябва да утвърди 
Р на помеЩенията и за всяко от тях поотделно да изготви и обяви

общи1ш“„Гбюдж”о"ш„ПтойУЧеНИ П° Т°ЗИ НаЧИН Ще бЪДЗТ ВКЛЮЧеН',*
А.Т.Б. Димитровна

П.Л.Р-
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Дни на балканското стопанство” в 
Крушевац

Влиянието на " 
Южна Сърбия

Кооридора 10" върху икономическото развитие на

Засега са на! 

желаният
У частваха 

тридесетина фирми
~ =7„*р "с'р”“’Въ“1’""

От вторник до вчера стотина стопански дейци от балканските 
страни, представители на Сръбско-българския икономически 
форум и експерти 
обмениха опит

,<а

I &

Г.-\

г -: -.:Ге
Преди два дни в Ниш беше про

ведена среща, на която се разисква 
за влиянието на ”Кооридор 10” 
върху икономическото развитие на 
южната част на Сърбия. На среща- Ниш-Прешево, разбира се след ка- тор на Сектора за развитие на Ди- 

’ ^1г^.т^аНаV^■^тд)пД^,ттV•^^ то тя бъде завършена, ще бъде уве- рекцията за строителство на Сър
ът,.™°РГаИЗаЦИИ УСАИД И ^Хф' личеностри-четири пъти и ще дои- бия, като подчерта, че за Ниш ще 
интернационал, присъстваха пред- ринесе за развитието на много бъде от значение изграждането на 

авители на десет градове от стопански отрасли. Очаква се да ГКПП Прешево и на магистралата 
южна Сърбия - РажащАлексинац, бъдат изградени нови хотели, мо- от Ниш към България, 
мнш, Лебане, Власотинце, Пирот, тели, бензиностанции, търговски Сърбия все още няма отговор на 
лесковац, Медведжа, Прешево и обекти, автосервизи... и да бъдат въпроса как да подсигури два ми- 
ьуяновац- и всички се съгласиха, че открити на хиляди работни места. лиарда евра, колкото са необходими 
стопанството в южната част на ’ В Ниш все още нямаме конк- за изграждането на "нейната част” 
страната съдбовно е свързано с ретни проекти, които да са свър- на магистралата. Очаква се това да 
бъдещата модерна магистрала. зани с ’Кооридор 10”. Очакваме стане по-ясно през май, когато в 

европейското и балканско път- инициативи от местните структу- Белград ще се проведе международ
но направление Кооридор 10 ” от ри”, каза Марко Маркович, дирек- на конференция за ”Кооридор 10”. 
Салцбург до Солун е на дължина от 
2360 километра, 800 от които ми-
нават през Сърбия. Магистралата ЗаПОЧНа ПрОЛвТНОТО "кърпене" 
открива изключително големи Работниците от Предприятието за пътища от Ниш започнаха да 
икономически възможности на запълват дупките на автомагистралата от граничния пункт 
гражданите от общините през кои- "Градина" до Ниш. Този участък на международния път, минаващ 
то минава , каза 1 им Мъдиган, ди- През територията на Димитровградска община, е в окаяно състояние 
ректор на Програмата на ЦХФ и много димитровградчани се оплакват, че движещите се по него 
Интернационал. Беше посочено, че тирове причиняват щети на жилищните и други обекти, 
движението по магистралата

щт
ГТПЯЕЗЯ

на правителствата на Сърбия и на България 
и разискваха как да подобрят деловото си 

сътрудничество. Миналата година външнотърговският обмен 
между фирми от Расински окръг и от България значително е 
увеличен. Фирмите от този окръг са увеличили износа си и сега 
България е на седмо място сред купувачите 

Панаирът бе организиран от Регионалната 
в Крушевац и пловдивската фирмата ”Елиас”.

на изделията им. 
стопанска камара

Общинската дирекция за строителни площи и 
пътища в Босилеград________

Над 17 милиона за 

инфраструктура
Б.Д.

През тази година в общинска- В останалите местни общности 
та Дирекция за строителни пло- на територията на общината, Ди- 
щи и пътища планират много ши- рекцията планира предимно да 
рока дейност отколкото през ми
налата година, когато бяха израз
ходвани 6 728 761 динара.

Според плана ц програмата за

Началникът за стопанство и финанси към ОС в Бабушница Чеда 
Николич за спора с Ниш във вързка с използването на изворите в с. 
Любераджа

ремонтира махленските пътища. 
Очаква се до края на годината да 
бъдат разкарани над 1 000 кубичес
ки метара чакъл и разчистени 
махленски пътища в дължина от 

работа на предприятието, приети от над 200 километра. В 
страна на Управителния съвет, ИО запланувано и 
на ОС и ОС в Босилеград, през тази бетонни канавки за регулиране на 
година ще бъдат изразходвани 17 водите на пътищата, а в Милевци, 
109 000 динара. Средствата ще Белут, Ресен, Бистър, Гложйе и 
бъдат подсигурени от данъка върху Долна Любата ще бъде подсигурен 
заплатите на заетите в общината - 5 строителен материал за изграждане 
700 000 динара, от местното самоо- на водопойни корита за добитък, 
благане - 2 000 000 и от други из- Тази година ще се подсигури мате- 
точници. В Дирекцията разчитат и риал за водопроводи в селата 
на около 5 милиона динара от Бресница, Бистър, Назърица и До- 
Републиката и от донори.

ме р си уредим сметкитенякои села е 
поставянето на

ният мотив за вземането на посоче- мент.'9 По думите на Николич местнотоното решение е уреждането на от
ношенията между местното самоу- самоуправление, т.е. предприятие- 
правление в Бабушница т.е. предп- то "Комуналац” не нека цялото ко- 
риятието ”Комуналац” и нишкото личество вода от изворите в с. Лю- 
предприятие ”Наис”, което години бераджа да остане в Бабушнишка 
наред ползва изворите в бабушни- община, 
шкото село Любераджа за снабдя
ването на град Ниш с питейна вода. този въпрос. Досега всички наши 
Регионалният водопровод Любера- писма, които изпратихме до град 
джа-Ниш е прокаран през 1980 го- Ниш и до предприятието "Нане” 
дуна въз основа на тогавашно спо- останаха без отговор. Това никак 
рпзумение между Бабушнишка об- не е коректно... 
щипа и град Ниш, т.е. нишкото
предприятие ”Наис”. Споразумини- този неуреден въпрос банковата— 
его е изготвено като преходно сметка на бабушнишкото комунал- 
решение за снабдяването на град но предприятие постоянно е блокн- 
Ниш с питейна вода до 2000 година, рана. - Това е в резултат на факта, 

О гборниците на ОС в Бабу- Междувременно "Нане” не е из- че "Комуналац” дължи немалка су- 
шница на последната си сесия взеха пълнил някои задължения, залег- ма на Нане за водата! Стигна се 
решение за условията за ползва- пали в това споразумение. Така до една абсурдна ситуация ние да- 
нето на водите в общината. Според например, не е построена акумула- ваме вода на ”Нанс”, а след това я 
това решение, бабушнишкото нре- ция в с. Любераджа, с която би се купуваме от това предприятие и то 

"Комуналац” занапред покрили загубите от водите и би се на цена, която изобщо не е малка, 
смекчил проблемът с нарушаване- подчертава началникът. Той доба-

/

ганица, ще се възстанови теле
фонната мрежа до Караманица, ще 
се строят мостове за пешеходци, 
вади за напояване, улични осветле
ния и други "дреболии”...

- Въпреки, че тазгодишните при
ходи са по-малки от миналого
дишните, ние планираме много 
по-богата комунална дейност, заяви 
Славица Стоянова, директор на 
Дирекцията. - Надяваме се, да под
сигурим допълнителни средства от 
Републиката, а разчитаме и на фи
нансова помощ от донори. Тя 
подчертава, че разходите до голяма 

Дирекцията е изготвила план за степен ще бъдат намалени, понеже 
работа във всяка местна общност, голяма част от работите ще извър- 
Най-голяма част от средствата ще шат със собствената строителна ма- 
бъдат изразходвани в най-голямата шина, а се водят разговори с Войс- 
МО - Босилеград, където за реали- ката на СЧГ една част от махлен- 
зацията на заплануваното ще бъдат ските пътища да се прочисти с 
похарчени 3 968 200 динара. Пред
вижда се изместването на канализа
ционната мрежа, минаваща близо върди, че са проведени разговори с 
до резевоарите за вода в полето; представители на Войската на СЧГ 
канализационна мрежа по улиците за ангажирането на военна механи- 
"Рисовица” и "Христо Ботев”, как- зация и допълни, че общината ще 
то и в кварталите "Изворщица” и подсигури средства и от донори. Той 
"Краин дол”, да бъде изграден изрази надеждата, че доколкого се 
противпожарен път от Преслап Ло обезпечат повече средства в хаз- 
градските гробища, уреждането на ната на Дирекцията, ще сесъздадат 
кея на Добродолския поток, изг- условия и за асфалтиране на някои 
раждането на 2 чешми в града, да от улиците в града, 
бъде прокарана водопроводна и 
електромрежа 'за обектите край 
Драговищица, монтаж на улично ш 
осветление в Ясиковец, Изворщица,
Орище, Гуйчак и др.

Богата комунална дейност през 
тази година е запланувана и в МО [ ВСИЧКИ ТАКСИ И облагания, 
Райчиловци, където се очаква да които гражданите плащат въз 
бъдат изразходвани 2 775 000 дина- | основа на разни общински 
ра. В плана е включено продължа- решения, се увеличават със 7%, 
ването на изграждането на канали- рошиха отборниците на ОС 
законната мрежа от 1 500 метара, ; Димитровград. Увеличението е 
монтирането, прокарването на съгласувано със 
пътя до махала Люта, монтаж на заплануваната инфлация през 
улично осветление, почистване и 2004 г. 
ремонт на вадата за поливане на | 
градини и пр.

- Ние искаме да разговаряме по

В местните общности Горна 
Лисина, Долно Тлъмино, Долна 
Любата и в Дукат, Дирекцията е 
запланувала по-малко 
активности, през тази година 
подчерта Славица Стоянова. 
Американската
неправителствена организация 
ЦХФ, вече няколко години 
финансира реализацията на 
проекти в тези села.

Николич изтъква, че поради

дприятие
ще да се грижи за изворите, от кои
то се снабдяват с вода жителите на то па природната среда в района, вя, че неуреденият въпрос се отра- 
общината. Началникът за стопанс- откъдето се ползват водите. След зява и върху останалите дейности 
тво и финанси към ОС в Бабушни- 2000 година, отношенията не са на бабушнишкия "Комуналац .

регламентирани с никакъв доку-военни машини.
Кметът Владимир Захариев пот- ца Чеда Николич казва, че оспов- Б.Д.

ЖП гарата в Димитровград

Продължават ра§®1
Реконструкцията на жп гарата в 
Димитровград, най-значителният транспортен 
възел на трасето от Ниш до София, 
продължава с усилени темпове 
Повечето от коловозите са завършени. Остава да 
бъдат завършени подпорните стени откъм магист
ралата.
Вече е завършен перонът между първи и втори 
коловоз. В момента тук се поставят осветителните 
тела.
Макар че гарата е построена още в края на девет
надесети век, всички стари сгради си остават. На 
мястото на стария е изграден нов санитарен възел 
- тоалетна.
На входа на гарата от западната страна е изграден Завършена о и сградата, в коят.о ще бъде поместен 
още един коловоз и кантон, който също в изместен "мозъкът" на електрификацията на гаР®т®'!|!
почти до лукавашката рампа. Тя също е заменена с линията. В момента фирмата Сименс мон р
автоматична, а самият прелез значително е най-съвременна електронна систем
разширен.

П.Л.Р.

Кратко

А.Т.
А.Т.
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Синорите на с. Врабча Пчеларите сигнализират

скайте
овощията 

докато цъфтятПросто човек да не повярва! В димитровградското село Врабча, на 
около 24 километра на югозапад от Димитровград, на няколко десетина 
метра от граничната бразда, са оградени 8 хектара площи. Защо? Да не 
бягат отглежданите там автохтонни свине от породата мангулица. 
Собственикът на площите и на свинете е Илия Найденов, работещ в 
димитровградския "Комуналац”. Той не може да се отдели от Врабча. В 
Димитровград има къща, но постоянно се връща във Врабча. В това село 
живее 80-годишната му майка Тодорка. Тя дава на свинете царевица и 
вода, когато Илия е в Димитровград. За оградата Илия казва: - Оградени 
са и повече от 8 хектара площи, по аз "закръглям” на 8. Оградата 
направих с двама приятели от селото за две седмици и изразходвах 75 
килограма пирони!

Дървената ограда, каквато някои са виджали само

Тези дни овощарите се готвят да защитят овощията 
си от болести и от други вредители. Но поради не
контролираната употреба на пестицидите, пчеларите 
всяка пролет са на загуба. Затова Дружеството на пче
ларите ”Матица” от Ниш със съдействието на Съюза пръсканетр не трябва да става при високи температури 
на пчеларските организации в Сърбия, призова ово- и по ветровито време. Най-добре е да се пръска след 18 
щарите да не пръскат овощията си докато те цъфтят, часа, а овощарите предварително трябва да осведомят 
Пчеларите посочват, че пръскането на овощията по съседните пчелари за времето, мястото и с какви пре- 
време на цъфтенето им не само че не дава същински парати ще третират овощията.

Законът за защитата на билките не позволявавъв филмите, Илия 
е направил преди около 18 месеца, след като от организацията "Натура 
балканика”

резултати, но същевремено страдат и пчелите, които 
пренасят цветния прашец и прашват овощията. В приз- пръскането с пестициди, отровни за^пчелите и по вре- 
ива се подчертава, че овощията, които се опрашват ме на цъфтенето. В противен случай се предвиждат и 
посредством пчелите, дават с 30 до 50 на сто повече глоби - до 9000 динара /за селскостиопански произ- 
добив и ползата от опрашването е сто пъти по-голяма водители/ и до 450 000 динара /за юридически лица/.

Покрай това те са длъжни да компенсират и щетите на

е получил няколко мангулици, набавени от Съюзния 
инстутут за запазването на генетичните ресурси. От няколко мангулици 
Найденов сега има 21 свине и също толкова прасета. Сред прасетата 
полумангулици , защото една свиня се "влюбила” в глиган.

има и
от всички пчелни продукти.

Дружеството "Матица” припомш}, че овощарите пчеларите, 
трябва да пръскат овощията преди те да започнат да 
цъфтят или пък когато вече прецъфтяват. И тогава Перица Стойчев, 

председател на Надзорния съвет на "Матица”

Съветникът в ОС от Дукат Раде Младенов каза, че 
в това село (Горна махала) две къщи все още

у— л |х п ^ нямат електически ток. Той изтъкна, че е подаден
Д03 ТОК В ^ I П0К и иск До тукашното Електроразпределение и

поиска на заседанието на Скупщината да 
присъстват и представителите от тукашното 
Електроразпределение, понеже няма смисъл да се 
търсят отговори на въпроси, когато не присъстват 
компетентните лица от предприятието. Без ток са и 
няколко домакинства в Назърица и Доганица.

Долна Любата

Звучи невероятно, но за съжаление е 
истина. В някои отдалечени планински 
махали в Босилеградска община все още 
няма електрически ток. .

Гащевица и Шипковица са две махали в Долна 
Любата, където за осветление все още се ползва 
газ. На последното заседание на общинския пар
ламент Томислав Атанасов, общински съветник 
от Долна Любата, запозна колегите си с този

но време същите са били откарани и използвани
за монтиране на далекопровод към ретрансла
тора на Тънки рид в Бистър.

Във връзка с проблемите на електрификацията 
председателят на ОС Владимир Захариев каза, че 

проблем и поиска от Скупщината да даде от- ОС ще търси възможности посредством Дирекция- 
говор на въпроса съществуват ли възможности та за строителни площи и пътища и от местното 
за прокарване на електромрежа до споменатите самооблагане да подсигури средства за решаването

на проблемите. "Смятам, че помощ при решаването 
на проблема трябва да потърсим и от УНДП и съм 
убеден, че и тази организация ще ни съдейства в 
решаването на въпроса”, каза Захариев.

Отговор на въпроса потърсихме и в тукашния

Илия споделя, че има намерение да увеличи броя на свинете. "Когато 
ги увелича на 50, ще се оттегля от "Комуиалац”. Не, не че във фирмата ми 
е трудно, но работата с мангулиците ще ми носи по-голяма печалба”, 
чадява се той!

За всека свиня той получава от държавата по 3000 динара. А дър
жавата дава, защото има интерес тези свине да се запазят от изчезване. 
Обезлюденото село Врабча е ьлдорадо” за свинете. За съжаление, не и 
за хората. Там вече няма кой да обработва нивите, така че свинете не 
могат да нанасат вреди. А имат трева, и желъди, и... Илия им дава и малко 
царевица - средно по 1,5 килограма на свиня дневно.

Свинете не пакостят на никого, но на тях им пакостят хората. Стрелят 
по тях с пушки. Две свине на Илия неотдавна са били ранени с куршуми и 
се наложило да ги заколи а други две изчезнали.

- Тези, които направиха това, не са ловци, бракониери и престъп
ници...! казва Илия Найденов. Б. Димитров

махали.
Атанасов подчерта, че в двете махали има 

около 10 къщи. В някои от тях все още живеят 
хора, от другите са се преселили, но всичките са 
готови да подсигурят част от средствата за про- клон на лесковското Електроразпределение. Ше- 
карване на мрежата. По думите на Атанасов, Фът на ”Електричното” Стоил Венков, заяви, че 
допреди няколко години в Долна Любата са били предприятието няма условия финансово да подкрепи 
докарани двадесетина бетонни стълба за проектите, но винаги е готово безплатно да извърши 
м р м м _ ' т монтаж на далекопровода в което и да е село на
електромрежата до Гащевица и Шипковица, но територията на общината, 
според неофициалните му сведения, след извест-

П.Л.Р.

На 1 април в Босилеград Днес в с. Звонци циалното започване на работата на ултразвуковия 
апарат, дарен на местната амбулатория от този 
съюз.

Представителите на българските общини ще 
посетят Суковския и Догановския манастир, а в с. 
Звонци ще се срещнат и с председателя на Об- 

Днес в село Звонци ще пребивават предста- щинската скупщина в Бабушница Петар Йончич.
За населението от Звонския край софийският 

които ще присъстват на тържество по случай офи- фолклорен ансамбъл ”Гоце Делчев” ще изнесе
концерт.

Предимство на екологията Започва да 

работи ултразвукПо традиция и тази година на 1 април в Босилеград бяха про
ведени трудови акции за почистване на града. Заетите почистваха 
дворовете около фирмите и ведомствата, а учениците от основното 
училище почистиха училищния двор.

Някои и сега считат, че в Босилеград е много по-лесно почиства
нето, отколкото да се поддържа чистотата в града.

вители на Съюза на общините на Р България,
С.Н.

А.Т.

Как да възстановим селата в Югоизточна Сърбия (2) панско производство на годишно ниво регистрира увели-
Районът „а Стара планина обилстувава със запазени другсто^анс^ТтрКаа“лОТОУЧеЛИЧвНИеНаДаЛИОТЧИТаНЯК0Й 

елементи на традиционното селскостопанско производство, Селскостопанското производство представлява една от 
което в много отношения изпълнява строгите органични човешките дейности, които до голяма стенен са влияели и 
стандарти. Дългогодишната пък икономическа криза и влияят върху промените на редица екоотстеми и върху из 
наследеният навик да се ползва оборски тор доведе до това в чезването на местонахожденията от значение за оиелява- 
първата. втората и частично в третата зона на Парка на „ето на биологичните видовГселскотГстопанство^шев- 
природата Стара планина почти и да не се употребяват ременнп е селското стопанство същев
изкуствени торове. За жалост, депопулационният процес в човечеството Освен *р ата и Физическото оцеляване на 
района на Стара планина и в редица други спели в гч.пбич човечеството- Освен директното унищожаване на место- 
доведе до изчезване на ценното селскостопанско наследство неконтролиратГупотоеба ^опанство, кое^о се "подпомага” с 
и до своеобразна инвазия на "агресивните" видове интен- оашава^сЗи е»У Р ® химич“ките вещества, зает- 
зивно селскостопанско производство. Именно промоцията Земните и повърхностите3 жизнената сРеда и °“бен0 под'
на органичното селскостопанско производство в светлината личества„а ДИ’ П°ЧВаТа и Др' ГоЛеМИ 'на нейната икономическа и екологична стойност може този какв™ съставки в тези химически вещества,
процес да промени и в планинските райони на Сърбия. Това дите *унги™п^ ТОрОВе’ инсектицидите, хербици-
производство с адекватната подкрепа на държавата и нителните ТТ Родентидидите и ДР-, се намират в хра- 
местните самоуправления, може да се превърне в двигател Именно т^вГ^ГниГе^ед^

нова концепция на селското стопанство, която в различните 
Положението, каквото е днес не е добро и затова трябва к!!?“ На СВета Се наРича Различно: органично, екологично,

да се намерят опциите за неговото преодоляване Първи- оиод™амично и ПР-
чната цел на този текст е на читателите на "Братство” да пя к'ъвРеменните класификации на устойчивото селскосго- 
предоставим най-основните информации във връзка с усто анско производство най-често посочват следните направ- 
йчивото развитие на селското стопанство с особен акцент на ~ НИЯ: интегРалн0 производство, устойчиво селско стопан- 
органичното селскостопанско производство което днес в ж ° капиталовложения, органично селско стопан- 
света се прилага на 22, 8 милиона хектара площи обхваща " биодинамично селско стопанство.
398 хиляди ферми и регистрира оборот между 23 и 28 ми- ~ йР09Ължава -
лиона щатски долари годишно. Органичното

Нова концепция за
■

;

Ь-Ж-;'
г

на развитието на селската икономика в Югоизточна Сър-

I
I Iуд

вя селскосто- Подготвят: Сергей Иванов 
Бобан Димитров'§яза
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' ^ 7Реформата в основното образование 

кръстопът е на
На-Републиканското съревнование на младите цигулари в Белград

Учениците и учителите 

са в неизвесност тава № отстъпи трона
Тя беше най-добра сред 46-те състезатели в своята категория 

лауреатка на това престижно съревнование
Реформата на основното об

разование в Сърбия, 
предложение на 
просветно министерство 
учебна година започна

учебници, новите предмети 
намаления брой 
майчин език и математика.

Министър Чолич подчерта, че 
трябва да се преизучи и въпросът 
във връзка със семинарите. - 
Материалните ефекти 
щта на донорите и кредиторите 
от чужбина са видими, но прог
рамите на семинарите, техните 
съдържания и резултати трябва 
да бъдат преразгледани. Затова 
Правителството на Сърбия реши 
временно да прекрати “комуни
кационните“ семинари, оповести 
тя ”

и за втори път станаи скоято по часове по
предишното 

тази ^Когато започна да свири, ^3 
Надежда беше „малкото 
момиче с голямата цигулка”. 
Междувременно Надето 
порасна и надрасна любимия си 
инструмент. Сега искрено се 
надява, че град Ниш ще й 
помогне да си купи нова и 
^много по-качествена цигулка.^

в първи
клас, е на кръстопът. Докато 
предишният просветен министър 
Д~Р Гашо Кнежевич 
“всичко е

от помо-казва, че
съгласувано с евро

пейските стандарти“, сегашният 
министър Лиляна Чолич твърди, 
че “реформата е започнала без 
необходимите съответни оркестър: на 9-годишна възраст 

тя три пъти участва като 
солистка в тяхната концертна 
програма! Така тя стана най-мал
кият инструменталист, който е 
свирил с нишките симфонисти в

усло
вия за нейното реализиране“.

-Учебното дело в Сърбия се 
намира в извънредно трудно по
ложение и за успешното про
веждане на реформата е необхо- В най-деликатно положение 

са учениците и учителите в стра
ната. Учителите изискват отго
вор на въпроса ще продължи ли 
реформата или не и какви изме
нения планира да направи новият 
състав на просветното минис
терство. Същевременно Синди
катът на образованието в Репуб
ликата поиска да се преизучи 
реформата, като се обяви против 
някои разпоредби в Закона за 
задължителното образование, 
особено срещу тази която налага 
на просветните работници да 
имат лиценз за работа.

дима конкретна студия и ясна 
стратегия, каза министър Чолич 
на неотдавнашната среща с до
нори и кредитори от чужбина. - С 
най-добро намерение да постигне 
възможно повече, моят предше
ственик и неговият екип са за-

дългата история на техния орке
стър!

Надежда Цветкова е известна
на нашата читателска аудитория,

Всяка втора година в Белград пения на Надежда обаче не да но нека да посочим още веднъж 
се провежда съревнование на доха възможност на журито да се няколко данни от нейната биог- 
учениците и студентите по цигул- двоуми - първата награда отново рафия. Родена е през 1993 
ка от цяла Сърбия. Малката, но стана нейна неприкосновена соб- Ниш. На 4-годишна възраст за- 
вече известна цигуларка Наде- ственост. 
жда Цветкова от Ниш за втори

г. в
почнали тежка и комплицирана 
работа. За това свидетелства 
примерът за реформата в първи 
клас на основното училище, коя
то започна с недостатъчно под
готвени учители по новата прог
рама,

почва да свири на цигулка, а вече 
Втората победа на Надежда на 9 години се представя с първия 

път участва на това престижно Цветкова на поредното Републи- си солистичен концерт. С виртуо- 
съревнование и за втори път ста- канско съревнование на младите зните си изпълнения въодушевя- 
на негова лауреатка! На 1 април цигулари е още едно прекрасно ва публиката в Ниш, Пирот, Ди- 
тя беше най-добрата състезател- бисерче в нейната все по-гояма митровград, Белград, Чачак, Со
ка в първата категория (ученици огърлица от награди и призна- фия, Несебър и Слънчев бряг. 
от началните музикални учили- ния. Миналата година тя спечели Понастоящем е петокласничка в 
ща, родени през 1993 и 1994 г.) и първата награда на Фестивала на музикално училище в Ниш в 
така защити трона, на който се музикалните и балетните учили- класа на м-р Игор Алексич и чет- 
изкачи по блестящ начин преди ща в Сърбия, който се проведе в въртокласничка в основното

Чачак, и се завърна като побе- училище “Бубанските герои”.
Цветкова постигна най-новия дителка от международните фе- Вече една година тя се усъвър- 

си успех при твърде силна конку- стивали в Несебър и Слънчев шенства при известната българс- 
ренция. В нейната категория се бряг. В миналогодишния си ак- ка цигуларка Лидия Радионова от 
състезаваха 46 малки цигулари, тив тя записа и трето място на Националното училище за музи- 
които бяха дошли на съревнова- международното съревнование кални таланти “Любомир Пип- 
нието в качеството на най-доб- на цигуларите “Петър Тошков” в ков” в София. Надежда има го
рите представители на начални- Земун. 
те музикални училища от Бел
град, Нови Сад, Кюирия и много та, Цветкова получи своеобраз- авторитетно училище, 
други сръбски градове. Безспор- но признание и от големите си 
пият талант и отличните изпъл- колеги от Нишкия симфоничен

със закъснялите нови

Димитровград: Библиотеката получи ново име

За галерията няма кум две години.
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лямо желание да продължи музн- 
Освен от официалните жури- калното си образование в това■ Щ Р ят«аД -8. 33
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Отборниците на последното заседание на Общинската скупщина 
решиха Народната библиотека в Димитровград да получи името на 
известния писател от с. Пъртопопинци, Детко Петров. Сега пъл
ното й название е Народна библиотека ”Детко Петров”. За новото 
име гласуваха 21 отборници, против бяха двама, а един се въздържа 
от гласуване.

Както вече е известно, предложения за това название на библио
теката има доста отдавна, но поради различни причини това не се 
приемаше. Управителният съвет на библиотеката се съгласи с това 
предложение още на 12 юни 2001 г., което явно бе съобщено на 
литературната вечер посветена на 65-та годишнина от рождението 
на писателя. С предложението тогава се съгласиха и вдовицата и 
•дъщерята на писателя.

И докато библиотеката най-после получи заслужено името на 
Детко Петров, градската галерия и занапред си остава без име. 
Въпреки факта че градът е много по-известен по художниците си, 
отколкото с писатели, и досегашните предложения, някои от чле
новете на съвета на галерията упорито заявяват че не е имало 
конкретни предложения.

На великденските празници в 
Босилеград_______________КИЦ „Цариброд” организира

Международен 

турнир по 

чупене на яйца
Посещение на 

„Софияленд”
По повод великденските празници КИЦ “Ца

риброд”, ще организира на Великден посещение за 
40 деца от Димитровград в забавно-увеселителния 
комплекс “Софияленд". Посещението се органи
зира в съдействие сз,с Столична община София.

След обед децата ще имат пз.зможност да при
ет, стват па музикално шоу е участие на Росица 
Кирилова, Маргарита Хранова, фолклорна фор
мация “Витоша”, циркови артисти и др. Между 
другото децата що могат да участват и в тради- 
циоиитс игри, какаото с кълцаното с варени яйца.

А.Т.

От 10 до 12 този месец в Босилеград ще се 
проведе единадесетият пореден детски Велик
денски турнир по чупене на яйца, на който се 

да участват около 500 състезатели. 
Освен от Босилеград, очаква се да пристигнат 
и деца от Ниш, Скопие, Кюстендил, Дупница, 
Перник и някои други градове от България.

Организатори на този своеобразен детски 
Великденски фестивал са босилеградският фи
лиал на КИЦ “Цариброд”, Столичен общински 
съвет и Столична община София,- семейство 
Димитрови от Босилеград и общините Боси
леград, Дупница и Кюстендил.

Турнирът ще се проведе на 11 и 12 април в 
Голямата зала на тукашният Центъра,т за кул- 
тура. Освен състезанието ще бъдат организи-

както и

очаква

А.Т.

НАКРАТКО:Пленер в Звонска баня Преизбран директорУчастваха 11 художници рани и различни културни програми, 
фоерверк шоу. Според програмата на фести
вала на 10 април ще се проведе и еднодневна 

Рилския манастир, Дупница и

С 19 гласа “за” и три въздържали се отборнищ 
ОС в Димитровград на 31 март т.г. преизбраха Йордан 
Алексов за директор на Детската градина “8 септември”.
На тази длъжност той се намира вече няколко мандата от екскурзия до 
по 4 годили.

Преди заседанието па скупщината Управителният 
съвет па детската градина реши, че освен досегашния 
директор никой друг кандидат не изпълнява условията на 
конкурса.

ите па
На пленера в Звонска баня, който беше проведен на 4 и 5 този 

месец, участваха 11 художници- членове на художественото дружест
во от Бабушница и по един гост от Пирот, Смедерево и от Сремска 
Митровица. След тях останаха картини с мотиви от Звонска баня и 
Бабушнишко, изработени в маслена техника.

Пленерът бе организиран от Съюза на синдикатите в Бабушница, 
а художникът Винко Димитриевич от Бабушница оповести, че през 
юни ще бъде проведено такова мероприятие и в с. Стрслъц.

Кюстендил.
Узнаваме, чс всички участници ще получат 

признания, а за най-успешните са подсигурени
ценни награди.

П.Л.Р.А.Т.Й. Миланов.
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Скупщина на КИЦ "Цариброд" Изложба в Градската галерия в 
Димитровград_____________Избран нов 

Управителен съвет Пиротски и чипрок 

килими и фотограф* За нов председател на Скупщината избран Стефан 
Николов, а за нов председател на Управителния съвет д-р 
Ангел Йосифов

"Нямам
В димитровградската 

Градска галерия във вторник 
бе открита изложба на пи
ротски и чипровски килими.
Организатори на проявата 
бяха Регионалният център за 
жизнена среда в Централна и 
Източна Европа (РЕК), 
относно канцелариите му в 
Пирот и Берковица, мест
ният комитет за изготвяне на 
екологичен-акционен план,
Центърът за културата—
Градската галерия и Крае- 
ведския музей към местната 
Народна библиотека.

Освен 20-тина килими с 
различна големина и шарки, 
бяха експонирани и няколко
десетки фотографии на килими, засенати от лукавча- занимава с килимарство, 
нима Миле Антов. Организаторите на изложбата посредством ви-

Посетителите, които добре запълниха галерията, деозапис предствиха документални репортажи на РТВ 
имаха възможност не само да видят килимите, но и да "Пирот” и Българската национална телевизия за 
научат нещо повече за килимарството. Биляна Ра- килимарството в Пиротско и Чипровско. 
томир и Никола Николов от българдското градче Изложбата в Градската галерия ще бъде открита 
Чипровци им говориха за началото на килимарството още 10-тина дни.

българско гражданство, 
поясни Иванов.

Той изтъкна и ангажи
рането на КИЦ в Звон- 
ския край, където вече е 
открил свой филиал, 
който успешно работи. 
Благодарение на КИЦ в 
с. Звонци вече има улт
развуков апарат, а в 
най-скоро време трябва 
да бъде набавена и мини

намерение 
да се пенсионирам като 
председател на Управи
телния съвет на КИЦ 
"Цариброд” и поемам 
отговорността, че про
веждането на скупщи
ната на КИЦ закъсня, 
но за това има и обек
тивни и субективни при
чини," изтъкна в отчета 
си за работата на КИЦ

Част от експонираните 
фотографии на Миле Антов

1 в Пиротско и Чипровско, заI обагрянето на вълната с
природни бои и др. Етнологът
Драголюб Златкович от пи-
ротския Музей на Пониша-
вието пък говори за вълната и

Ангел Йосифов старопланинското овчарство
светлината на традицията и ет-досегашният председа- лаборатория, която да

тел на УС Небойша Иванов. Той работи в рамките на амбулато- 
посочи

нологията. По случай изло
жбата от Чипровци пристигна 
и Юлка Игнятова, която се

Някои от експонираните килими
че в работата на КИЦ рията. Очакваме да набавим и 

могат да се очертаят два етапа - ЕКГ апарат, оповести досега- 
от откриването му до 5 октомри шният председател на УС.
2000 г. и след това. Той особено В рамките на КИЦ работи и 
изтъкна факта, че КИЦ "Цари- "Теледом Цариброд” като най- 
брод” е бил база за демократи- успешен в рамките на Съюза на 
чните промени в Димитровград, теледомовете в СЧГ. Посредст- 
В КИЦ идваха много хора, много вом КИЦ със съдействие на "От- 
политици от някогашния ДОС, ворено общество” вече се реали- 
от България. Дали това е била зират няколко проекта, но това 
грешка или не ще покаже вре- трябва още да се разширява.

Иванов изтъкна, че КИЦ и мно- 
”3а българското малцинство го х0Ра> които работят в него, са 

били, а и сега са на прицела на ня
кои държавни служби. Но за щас
тие, след 5 октомври "камшикът на 

вори, независимо дали положи- предишна Сърбия изчезна”, 
телно или отрицателно. Едва ли 
има човек от Димитровград и след като има такова отчуждаване 
околията, който не е ползвал ня- сРед млаДите хора трудно е да се

намерят кадри, които с ентусиазъм 
да водят КИЦ напред. Изказвайки 
разбиране за досегашната работа

Б.Д.

Сръбско-българ- 
ско културно 
сътрудничество

Награди и отличия '~~умеШнич/си. СаксиГ' 
и^упки,и}(1 (аифкног' 
ит>йиса]а лпш3.мар~' 

'~1ш{юдо/л. 5о {одина, иуш^ам^г 
додг/идо^

” Змай” даде 

грамота на Геров
мето.

"Стублина" 

ще гостува 

на "Нишан"

КИЦ безспорно е станал инсти-

т&гжк^гу
—1)1 на/г га/Ьа/шосшАШ гашин > 

'-уа)бо/ кдлшЩч код уще—' 
'—и иРмоЯ'мя1С)и/й^'- 

сШкарпоим/ЛАх 
У Бнрлуу.:] млчи.

туция, за която постояно се го-

Художественият съвет и редакцията на литера
турното детско списание "Змай ” присъдиха гра
мота на нашенеца Милорад Геров, който в област
та на детското творчество твори успешно и на бъл
гарски и на сръбски език.

Признанието му е присъдено за успешно сът
рудничество със списание "Змай” и за приноса му в 
развитието на детското творчество и култура, и му 
беше връчено по случай 50-годишнината на 
списанието.

Властимир Вацев изтъкна, че

коя от услугите на КИЦ, от ксе
рокопие, телефонен разговор с

Фолклорен анлабъл. 
"Стублина*’ от Белград ще 
гостува на приятелите си от 
фолклорен ансамбъл "Ни
шан” в Сандански по повод 
великденските празници- 
съобщи ръководителят на 
българския ансамбъл Иван 
Янакиев, като подчерта, че 
гостите от Сърбия ще при
стигнат днес. Инициативата 
е на обменни начала и е 
следствие от дългогоди
шните контакти на

в.

Народна библиотека „Христо Ботев” в Босилеград

Кинги за шш-редовннте читатели
В рамките на инициативата "Март - месец на читателите”, босилег- 

радската библиотека "Христио Ботев” награди с по една книга най - 
редовните си читатели. Тази акция вече е станала традиционна, тъй като 
библиотеката я провежда вече трета година.

Сред наградените са ученици от основното училище и гимназията, сту
денти, работници и безработни. Най-редовните читатели сред учениците 
в основното училище са Спаска Владимирова, Драгана Зарева, Алек
сандра Миланова, Георги Стоичков, Димитър Йорданов и Ирена 
Бойкова, а сред гимназистите Зорица Димитрова, Саня Анастасова и 
Наташа Николич. С по една книга са наградени и студентите Емилия 
Митова, Анелия Тасева и Иван Васев, заетите Благица Стойкова и Данка 
Йорданова, както и безработните Раде Венков, Винка Стойнева, Ва
лентина Иванчева и Наташа Константинова.

Асен Михайлов, директор на читалището, казва, че наградите са при
съдени за активно сътрудничество между читателите и библиотеката. - 
Основната цел на тази инициатива е да се създаде по-голям интерес 
книгата, особено сред младите, подчерта той, и добави, че книгите са от 
различни жанрове - белетристика, детска литература, поезия, научна 
литература и пр.

органи
заторите на "Нишан’* с ко
легите им от балканските
държави. Програмата вкл
ючва представяне на балка
нски мотиви от двете страни 
на площад "България” в Са
ндански съвместно с децата 
от ансамбъл "Ново орман- 
лийче” от село Кавракиро- 
во. Вечерта на Разпети пе
тък всички ще посетят праз
ничната литургия в храм 
"Свети Георги” а утре ще 
посетят Мелник.

През месец август фолк
лорен ансамбл "Нишан" ще 
върне визитата на колегите 
си от Сърбия, като посети 
Белград и околностите.

на Иванов, която често пъти е била 
"работа на индивидуалист”, той 
изказа и надеждата си, че все пак

България или поне да си вземе 
календар. От друга страна на ли
це са фактите, че в полувисшите ще се намерят .млади хора, които да 
и висши училища на Р България работят за оцеляване на малцинст- 
се записват всяка година опре- вото ни.

Никола Цветков изтъкна, че неделен брой студенти от нашите 
краища. В началото бяха само 18, трябва да се пренебрегват и заслу-

_____ гите на много други хора, като под-а през последните няколко го- ун м черта, че става дума за художника
дини са над 30 на година. Не тряб- Слободан Сотиров, който помага 
ва да се пренебрегнат и безплат- колкото може. Цветков изтъкна и 
ните услуги на хора от Димитров- факта, че "много са хората, които 
град и Босилеград в медицински- са получавали услуги от КИЦ, но за 
те заведения в София благода- съ*“е™е гласовете на изборите 

, т за ДСБЮ се броят на пръсти,
рение на факта, че разноските «_р Симе0Рн Васов посочи, че
поема Народното събрание на Р малко са хората, които са имали 
България. Между постиженията храброст да се захванат с откри- 
на КИЦ е и ежегодното летува- ването на КИЦ. Между тях тогава 

по 50 деца от са били и Зденка Тодорова и Марко 
Шукарев.

Приемайки единодушно отчета 
България, помощи в учебни по- за работата на Скупщината и на 
магала и пр. Не трябва да се заб- Управителния съвет на КИЦ, при- 
равя и помощта, която по време светващите избраха нов Управи- 
на ембаргото бе оказана на насе- телен съвет в състав: д-р Ангел Йо- 
лениехо ох Димихро.град на Николайча
стойност от около 70 060 л . емил Иванов, Властимир Вацев, 
КИЦ днес е партньор на Минис- цван Таков, Симеон Васов и 
терството на правосъдието на Р Небойша Иванов. Избран е и нов 
България когато хора от българ- надзорен съвет от три члена, 
ски произход искат да получат

към

П.Л.Р.

Босилеград

Курсове по компютърна грамотност
* Курсистите ще получат свидетелство от 
Народния университет от Враня

Народният университет от Враня, в съдействие на 
тукашния Център за култура, миналата седмица 
започна обучението по компюторна грамотност на 
първата група от 15 курсисти от Босилеград. Курсът# 
провежда в помещенията на компютърния център при 
Центъра за култура и ще продължи 6 седмици. V 
продължение на 80 часа, предимно ще бъдат изучаван» 
оперативните системи за работа в администрацията.

Ръководител на курса е Воислав Божилов, инжинер 
по компютърна техника от Босилеград. Той каза, че 
края на обучението ще бъде организирана проверка 
знанията и оповести, че след първата ще сгартир 
обучението и на втора групажурсисти. П.-Л-

не-зимуване на 
Димитровград и Босилеград в

А.Т.
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разникът Възкресение Христиво е най- ли за Емаус; явил се на апостолите без апостол Тома - 
тт християнски при заключени врати, а след осем дни им се явил от-

__празник. Наричат го празник над празни
ците и тържество над тържествата. Той съдържа 
себе си цялата философия

вел
икият и най-тържественият

ново, но този път апостол Тома бил там, явил им се 
при Тивериатското море и още веднъж по време на 

П1 християнството: “Хрис- вечеря. Явил се и на 500 Негови последователи на-
тос възкръсна от мъртвите и за мъртвите стана на
чало.”

в
на

веднъж.
Празникът Възкресение Христово е най-древният 

от християнските празници. Още през първи век въз
никнал спор кога да бъде честван. Малоазийските 

. на Разсъмване, дойдоха Ма- църкви го празнували така,че той можал да се падне
рия агдалина, Мария Яковата майка и Саломия, за във всеки седмичен ден. Западната църква имала дру- 
да видят гроба на разпнатия Исус и да помажат тялото га практика. На първия Вселенски събор през 325 
му. сто, стана голям трус, защото Ангелът Господен година било взето решение да се следва западната 
слезе от небето, пристъпи и отмести камъка от гроб- практика: Християнтската Пасха, за разлика от Юде- 
ните врата. Видът му бе като светкавица, дрехите бели йската, да се чества винаги в неделен ден, в първата 
като сняг. Ангелът се обърна към жените и им рече: неделя след първата млада месечина след равноденст- 
Не бойте се, зная, че търсите разпнатия Исус. Няма 

го тук. Той възкръсна. Дойдете и вижте мястото, дето

Празникът се изгражда върху евангелската притча 
за възкресението на Исус Христос.

След като мина събота

вие.
Празникът Възкресение Христово в българската 

е лежал Господ. Елате и обадете па учениците му, че традиция навлиза в девети век. Празникът се пред- 
Той възкръсна от мъртвите. Бързайте към Галилеа, шества от великия пост, който продължава четириде- 
там ще Го видите. сет дни _ 0т Бяла неделя (Бели поклади) до Пасха.

Изпълнени с радост, жените се върнали в града и Последната седмица на поста се нарича Страстна - 
разказали на учениците всичко, що видели и чули. посветена е на страданията Христови. Богослужение- 

Като научили за възкресението, апостолите Петър то е много тържествено с подходящи Великденски 
и Йоан се завтекли към скалата с пещера, послужила песнопения. Християните напускат храма със запале- 
за гроб на Исус Христос. Йоан, понеже бил по-млад, ни свещи в ръце и усмихнати лица, които греят от 
стигнал по-рано. Пръв влязал в гроба и видял само великденска радост, 
савана, с който било обвито тялото на възкръсналия.
След него пристигнал и апостол Петър. Видял
и повярвал. А до изчезването на тялото гробът бил ВОСКРЕСЕ - НАИСТИНА ВОСКРЕСЕ”.

От Великден до Възнесение Господне (Спасовден) 
християните се поздравяват с думите “ХРИСТОСсавана

пазен от римски войници. Никой не можел да влезе За Великден, по старата традиция, се боядисват 
червени яйца, които символизират кръвта на Исусаили да излезе.

Възкръсналият Исус първо се явил на Мария Маг- Христа.
ОПЛАКВАНЕТО НА ХРИСТОС. Икона от църквата “Рождество 
Христово“, (1821 г.), с. Арбанаси

далина; явил се и на другите жени мироносици; явил се 
на двамата свои ученици Лука и Клеопа, когато отива- Отец Йоан - Занко Станойков

редставата за бурелските цоцоглавци не би 
била пълна, ако не я илюстрираме поне с една 
от народните приказки за тях. От народната 
приказка “Мачава и цоцоглавци”, която тук

Едън дън мачавата замесила турте от трице и рекла 
на затеченото:

А они казали:
- Кажи че отворим, ама най-напред да донесу злато, 

копринене дрее, сребърне обуче, тъгай че отворим.
Ка чули това, цоцоглавците (караконджите) щипну- 

ще предадем, можем да видим още нещо - колко пъстър, кье и се зачеяло, а мачавата търкольила туртето по ли - отишли да траже све това. Целу иоч тражили злато, 
богат и оригинален е бурелският говор. Говор, който нанадолньището, па изокала: 
вероятно най-автентично представява шопския говор 
изобщо в неговия “най-чист” вид. За това говори и
самият автор на книгата “Бурел”, на когото бурелският дървата и избегала. Девойчето стигло туртето - оно се конджете) се исплашили и избегали. 
диалектен говор е роден говор. “Опитах се, казва Райко бунуло у едну запустелу воденицу и се разломило. 36- 
Любенов, да "преведа” на литературен език една от рало парчетията и се върнуло, ка погледа - нема никой! ни мачка... Оно излезло надвор. А там натрупано злато, 
приказките - нищо не излезе: тя загуби свежестта си, Оно не знаяло путът до дома, а се стъвнило. Девойчето сребро, копринене дрее... Облекло що могло, и пълък,

се уплашило и се върнуло у воденицуту. Запело вратата иълък - оправило се и си отишло дома. Ка га видела

- Айде дидемо у горуту за печуркье и дърва.
Отишле. Гората била далек. Девойчето брало печур-

сребро, коприну. На съвиньало све донели и потропали 
на вратата. Тогай кучето излаяло, мачето измаучало и- У-у-си! Туртето побеже, търчи да га ванеш!

Девойчето се търкнуло по туртето, а мачавата узела петелът изкукуригал - съвнуло се, цоцоглавците (кара-

Съвнуло се. Ка девойчето погледнало - нема ни куче

беше красива в своята диалектна одежда.”
Понеже вече казахме, че същата народна приказка в и седло да вечера. Одеднуш... гледа: до ньега се явили мачавата - тела да църкне.

Царибродско се разказва в друг вариант, вместо за цо- едно куче, една мачка и едън петъл. Кучето излаяло:
цоглавци в нея се говори за караконджи, тези части от “Ау,ау, дай ми залък!” Девойчето му одломило парче от
приказката ще предадем и в царибродския им вариант, туртето и му дало. Мачката измаукала: “Мяу, мяу, дай пели била зависльива и зла, решила да прати там ньо-

ми леб!” Девойчето ву дало. Петелът изкукуригал: “Ку- йньуту черку, та и она да донесе богатство, 
кури-гуу, дай ми трошице!” Девойчето натрошило трое

- Одека украде това?
Детето све ю преказало кико що е било. Тъгай она.

който даваме в скоби.
Омесила турте од бело брашно три путн пресеяно и 

айде у горуту. Отишле на същото место, ама не брал е 
дърва и печуркье, а чекале да се стъвни. Тъгай мачавата 
търкольила туртето, девойчето търгло да га гони, а 
майкьа му си отишла.

Стъвнило се. Девойчето улезло у воденицуту и те ти 
одеднуш се появили кучето, мачката и петелът. Кучето 
излаяло: “Ау, ау, дай ми леб!”, а девойчето му рекло: 
“Бре! Ако на тебе дадем, я кво че йедем?” и га про- 
пудило. Мачката измаучала: “Мау, мяу, дай ми залъче 
леб!” Девойчето узело едну пручку и ю испасало еднуш. 
Петелът: “Кукури-гуу! Дай ми трошичкье!” - она га 
ритнула... Нищо. Лсгли да спу. Посред ноч дошли цо- 
цоглавцитс. Дум, дум, дум!

- Он-троп, мала моме, отвори ни мала врата!
(Посред ноч дошли караконджите и почели да тро-

Приказката гласи така:
“Жената на еднога мужа умрела и он се поженил. и му дало. Навечерали се и легли да спу. 

Имал девойче, а и мачавата довела ньойно девойче. До- Било ли е, не е ли било?веденото обичала, а затеченето мразила и гледала да га
затрие.

Едън пут дала на затеченето църну вълну и га пра
тила на рекуту да ю изпере, та да стане бела. Додек не 
стане бела вълната, да се не върча дома.

Девойчето отишло на рекуту, прало, прало, она въл
ната се си църна. Те ти минул едън старъц.

- Кикво праиш, чере?
- Па ете, дедо, перем църну вълну да стане бела, тека 

заручи мачавата...
- А-а-а! Йела малко да ме попощеш.
- Арно, дедо, арно, съга че дойдем.
Девойчето отишло при старцатога и почело да га по

лите. Това що ване с ноктите: цък, цък - скълца га!
- Кикво кълцаш, чедо?
- У-у-у, дедо, сребро и злато кълцам!
- А ега на сребро и злато да ти стане вълната и да 

стане бела!

паю на вратата:
- Тропам, лопам, девойче, отвори ни вратата, че ти 

мотамо цревата около колата!).
Девойчето се уплашило и рекло:
- Куцо, мацо, кико да говорим?
А они казали:А това бил деда Господ...

Отишло си девойчето дома, ка отвори пульпасът заПуСТелите воденици са любимото обиталище на 
(широк и плитък плетен от пръчки кош, панер - бе- таласъмите, караконджулите и цоцоглавците 
лежка на В.Д.) - оно грейнуло злато и сребро, а вълната 
бела кико снег... Мачавата тела да се пукне от яд:

- Одека украде това?
Девойчето ю казало кикво стануло на рекуту. Тъгай врата!

мачавата изпратила ньойньото девойче на същото мсс- (Посред ноч дошли караконджете и почели да тро- отишли...), 
то. И оно почело да пере. И пай минул сгаръцът и паю по вратата: Чскала мачавата, чекала да си дойде девойчето -нема
гюсакал девойчето да га попоще. И оно почело: кълца - Тропам, лопам, девойче, отвори пи вратата, че ти га... Па се дигла и отишла там. Ка погледала - що да

мотамо црсвата около колата!).
Това били цоцоглавци - опи също су човеци кико нас, 

ама йеду умрели. Пате кига некой умре и опи през почту . насновала и иа пеиджеруту се насмеяла... 
отиду у гробищата, одршо га и га изеду. А били и айдуци:

Ка девойчето си отишло дома, ка отвори пульпасът - обирали човеци по нутищата. 
оио само лайна и говна... Мачавата че църкне! Девойчето се уплашило и попитало.

- Куце, мацо, кико да говорим?

- Сама йела, сама говорила.
И се отраяли. Тъгай цоцоглавците (караконджите) 

искрутнли вратата, заклали девойчето и га изсли.. Гла- 
вуту му турили па пенджаруту, а цревата наплели на 
железата и си отишли... (Главуту му турили на пенджа
руту, а цревата наплели около сълпците на колата и си

Посред иоч се чуло груаньс по вратата:
- Дум, дум, дум! Ол-троп, мила моме, отвори ни мала

види! Па казала:
- У-у-си! Я па мойта черка що направила: све улюдила

; ли кълца!
- Кикво има чере, кикво кълцаш?
• У-у-у, дедо, лайна и говна кълцам!
- А ега на лайна и говна ти стане вълната! (Приказката разказала Еарокия Арсоаа 

от сало Нерслищс, на 81 Юрини)
- Край-
_____ Подготвил: Пенко Димитров
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Инициатива В Общинското сдружение на 
пенсионерите в Босилеград

Сътрудничество на ЦХФ и 
босилеградския Здравен домДа се „върне" Благи 

петък в Желюша Създават условия, за 

да си улесняват живота
С училища против 

бялата чумаСава Минич, дипломиран икономист в пенсия от с. 
Обреновац, община Пирот, тези дни се обади до ре
дакцията на “Братство” в Димитровград с молба да 
обнародваме неговата инициатива да се възстанови 
честването на Благи петък в село Желюша.

За празнуването на този църковен празник след 
Великден писа в нашия вестник Богдан Николов, а 
г-н Минич е бил участник в някогашните празнен
ства. По това време Желюша и Обреновац са били в 
две различни държави и празненствата са били удо
бен момент за среща на хората, роднини преди вси
чко, от двете страни на границата. Нещо като гра
ничните обори след петдесетте години.

Сава Минич е правнук на Мина Минич от Об
реновац, който е бил собственик на известните 06- 
реновски анове. Според думите на Сава, недалеч от 
сегашната сграда на ановете се намирал и турски 
(х)ан. Когато турците си тръгнали, собственикът 
продал на местното население имота заедно с хан
чето за 13,5 ока злато. Между 22-та купили чифлика 
бил и прадядото на Сава- Мина. Сегашната пос
тройка , която се разпада, Мина Минич е строил през 
1883 г. След освобождението от турците със закон е 
забранена работата на турските ханчета, освен тези, 
които са на шосето. Така новоизграденият хан за
почва да работи. През 1888 г. е построена ж.п. линия
та и оборотът в хана намалява, понеже намаляват и 
керваните, защото стоката се превозва с влак. През 
1897 г. Мина Минич прави договор с държавата, с 
който една част от кафенето е отстъпена на мит
ницата в Пирот за три години и наем от 500 тогава
шни динара. Договорът е бил заверен в Министерст
вото на финансите в Белград.

Сдружението на пенсионерите в Босилеградска об
щина през 2003 година е отчело добри резултати. Освен 
в село Райчиловци, сформирани са и местни организации 
в Долна и Горна Любата, Горна Лисина и Долно 
Тлъмино. Набавен е нов цветен телевизор за пенсио- 
нерския клуб в Босилеград, както и радиокасетофони за 
местните организации в Горна и Долна Любата и Горна 
Лисина. Телевизорът в клуба на сдружението в Боси
леград е включен към местната кабелна телевизия.

По думите на Владимир Стоименов, секретар на Об
щинската организация на пенсионерите, през тази го
дина сдружението планира да сформира пенсионерски 
клубове в Долна и Горна Любата, Горна Лисина и Долно 
Тлъмино и да ги обзаведе с необходимите мебели и 
съоръжения. Запланувано е и да се интензифицира сът
рудничеството с пеисионерските организации от Димит
ровград и София.

Една част от тазгодишните средства, събрани от 
членския внос, ще бъдат използвани за сформиране на 
Фонд за солидарност. Планира се тази година във Фонда 
да се съберат около 18 000 динара, а средствата ще се 
ползват за купуване на лекарства и други необходими 
продукти за социално слабите пенсионери.

През тази година босилеградските пенсионери пла
нират да организират екскурзии във вътрешността на 
Сърбия и в България, турнири по шахмат, както и да 
открият кооперация, в която ще купуват стоки на из
годни цени.

Американската неправителствена организация ЦХФ 
съвместно с босилеградския Здравен дом ще реализира 
през тази година на територията на Босилеградска об
щина няколко програми от областта на здравеопаз
ването, с цел борба срещу бялата чума. На състоялия се 
неотдава семинар “За спокойно майчинство и отговорно 
бащинство”, предназначен за медицинските сестри и 
представителите на местната власт в Босилеград е 
предложена програмата “Училище за бременни жени”. 
В рамките на тази програма ще се проведе и “Училище 
за родители”, а ще има и програма за работа с 
подрастващите.

Освен националния координатор на ЦХФ за нашата 
страна Зорка Зеба, на срещата в Босилеград присъст
ваха и представители на училищата, Центъра за социал
ни грижи и на Червения кръст. Договорено е специали
зиран екип, съставен от медицински работници и пред
ставители на местната общност да изготви акционнен 
план. Членовете на специализирания екип подчертаха, 
че в момента липсват средства за реализирането на 
програмата и техника за прожектирането на филмите, 
които ще се ползват при обучението.

Зорка Зеба, кординатор на ЦХФ, изрази своето пъл
но съгласие с програмата и подчерта, че тази органи
зация ще окаже помощ в превъзмогването на финан
совите проблеми.

За координатор на програмата в общината е избрана 
Анриета Николова, медицинска сестра в Здравния дом.

С. Н.П.Л.Р.
А.Т.

Щетшошщрш
и Съставил: Драган Петров

но ри мтОтвесно: 1. Името на френския певец Мон- 
тан. 2. Пръчка за присаждане на дърво. 3. 
Който оре земя. 4. Националната електричес
ка компания (съкр.). 5. Името на актьора Па- 

Водоравно: 1. Изображение на божество или чино. 7. Тържествено шествие на войска. 8. 
светец. 6. Алкохол, който се пие преди хранене. Избрано общество. 9. Идеално място за живот 
13. Голям съд за течности (мн.ч.). 15. Името на според религията 10. Река в Австрия и Гер- 
футболиста Ширеър. 16. Модел руски верто- мания. 11. Човек, завеждащ стопанство; домо- 
лети. 17. Политура 18. Химически елемент. 20. управител. 12. Езеро в Източна Турция. 14. 
Река в Русия. 21. Вид хладно оръжие. 22. Модел Държава в Европа 19. Бивш треньор на на- 
на „Опел". 23. Марка немски автобуси и ка- ционалния футболен отбор на СФРЮ. 20. Сто- 
миони. 24. Мярка за електрическо съпротив- лицата на Сенегал. 21. Графитна пръчица за 
ление. 25. Автомобил за състезание във „Фор- писане. 22. Открито място за обучение на 
мула 1". 26. Граблива птица. 28. Подна постилка, войска. 23. Контролен телевизор. 25. Матема-
29. Машина за произвеждане на електричество, тически двучлен. 26. Град в България. 28. Кару-
30. Тънка подигравка. 32. Идол. 33. Падина. 34. цар, талигар. 29. Отвор на огнестрелно оръ- 
Летец. 35. Лично местоимение. 36. Голям кораб, жие на предния край на цевта. 31. Порода. 32. 
който на борда си носи самолети и има писта за Столицата на Еквадор. 34. Едно от числата. 35. 
излитане и кацане. 39. Подарък. 40. Един военен Дълбока медна паница. 37. Шестата нота. 38. 
пакт. 41. Баскетболен отбор от Солун.

СОът «НЗ
36оо
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О Мента (3) 

Агротехника коренища, които се вземат от на
саждения, които не са нападнати 

п и - ^ от болести и неприятели. Най-доб-
Предшественици. Наи-добри посадъчен материал са

предшественици за ментата са Пълзящите надземни стъбла. Ако
жТанИи следТзНаИетРаауСгаерНИПод0хадя: 0Станат Н03а™ коренища или ждани след заета угар. юдходя ако е Пренасят на далечни раз-

™Г™в3теаЛе,НаГ0В118И- стояния, за да не заеехнат, трябва дове, гъсто засятата царевица за . нямпкпят и ля се ппкпият г 
силаж, люцерната, тревистите да00н'3 покрият с
смеси и дрЛоито освобождават Р°Г^хпанЯВане на посадъчен 
площта рано и дават възможност мате01?ал Когато ментата ше се 
за навременна подготовка на *огато ментата Ще 00
почвата и за навременното заса- Пре3 пролетта' коре™’ждане У щата се вадят през есента и се
Подготовка на почвата. съхраняват, като се нареждат на
Основната обработка на лласт'Дебел с“;
почвата зависи от това, П0криват се с 5-8 см
с каква култура е било влажна почва, след
заето мястото. При пре- това отново се на-
дшественик житни или реждат коренища и
окопни култури след ■ИЙЙРЧЖЙб почва и така до_ 70-80 
прибирането на реколта- тЯ| см височина- Наи-отго
та се оре на дълбочина ре коренищата се на-
25-28 см. При суха и реждат стреховидно и
твърда почва и при лип- се покриват с дебел
са на валежи добре е „ пласт
мястото предварително да се по- пръст-0коло съхранените корени- 
лее. Заедно с дълбоката оран се ща се прави канавка за отточните 
извършва и брануването. води- „„

Непосредствено преди заса- Засаждане. Ментата мож® А 
ждането площта се култивира на 00 засажДа пРез есента и пре.
дълбочина 12-15 см пролетта. Пролетното засаждане

При пролетно засаждане, ако °бачв има много недостатъци- 
почвата е изорана дълбоко през Преди всичко то изисква А0"*" 
есента, през пролетта само се нителни грижи и разходи за й* 
бранува раняване на коренищата, често

Важно условие за получаване времето напролет не позволява 
на високи добиви от ментата е ранно заважДане, а засушванет 
наторяването на площите с 2-3 т през март и април пречат ~ на 
на декар разложен оборски тор малното поникване и развитие" 
който се заорава с дълбоката раотението. Прибирането на пъу 
оран. В случай че няма оборска ваТ? рвколта закъснява, 
тор, площта трябва да се натори с Наи-благоприятно време за-> 
30-40 кг суперфосфат и 20-30 кг саждане на ментата е от 1о ** 
амониева«елитра на декар XI. Тогава растенията се Р и

Размножаване. Ментата се ващат навреме, вкореняват с 
размножава вегетативно като за презимУват добре и напролет 
посадъчен материал се използват почват бърз° да 00 развиваТ'

- Следва-

Слободан Иванов.

илислама

Решение на кръстословица 193 - Водоравно:

1 Висок. 5. Хонорар. 12. Лов. 13. Бод. 15. Комета. 33. Ка. 34. Имения. 36. Кебап. 38. Цитра. 40. Не- 
16 Ат 17 Годеч. 19. Живот. 20. Барабан. 22. Рем. вада. 42. Ас. 44. Киево. 46. Литак. 47. Тиман. 48. 
23 Атол. 25. Кючек. 27. Рид. 29. Орех. 31. Таван. Асо. 49. Кеф.
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Държавно индивидуално първенство--------по шахмат за деца в Плевен

Драган Божилов от Босилеград - 

шампион на България!
щесе проведепрез нощ-Гвр™тТзи год^на^Г^ция"0™

Босилеградската 
надежда Драган Божилов спече-

Тридесетина рмитровградчани! 

на мача България ■ Русия
Тридесетина любители на футбола от Димитровград присъст- 

иа приятелската футболна среща между националните от
бори на България и Русия, която се проведе на 31 март т.г. на 
националния стадион “Васил Левски”. Организатор на пъту
ването на димитровградчаните на мача бе КИЦ “Цариброд”. Фе- 
новете гледаха интересен двубой, който завърши наравно --2:2.

Следващият мач, на който димитровградчани ще имат въз
можност да присъстват е мачът между България и Камерун на 
28 април в София.

шахматно първенство за деца, което ваха
шахматна

“Младост”, чийто член е Драган, 
заяви, че е въодушевен от пос
тижението на сина си. Въпреки 
сериозните подготовки, до пос
ледно не знаехме дали Драган ще 
получи разрешение да участва на 
първенството, каза той и изрази 
голяма благодарност на всички, 
които са дали принос за участие
то на Драган в първенството - ма 
Българската шахматна федера
ция, Държавната агенция за бъл
гарите в чужбина, Посолството 
на Република България в Белг-

ли първото място в категорията 
“момчета до десетгодишна въз
раст” на индивидуалнрто първен
ство на България по шахмат за 
деца, което се проведе от 27 март 
до 2 април в Плевен. От 9 изиг
рани партии Драган е спечелил 8 
точки - 8 победи и само една за
губа. На първенството са участ
вали 63 състезатели, а талантли-
вият босилеградчанин се е със- нма, а„ е роден на 5
тезавал като член на ШК “Осо- август 1994 година в Босилеград.
гово” от Кюстендил. Започнал е да играе шахмат когато „„„ и

- Много съм щастлив Бях уве 6 бил на 4 Г0ДИНИ- Миналата година Ратд’ тукашния филиал на КИЦ 
Щ . уве участва на Държавното първенство Цариброд и ОС в Босилеград, 

рен че имам потенциали за добър на СЧГ в Будва, на Балканското 
резултат, обаче нито един мо- първенство във Варна, както и на

няколко престижни турнира за 
деца и възрастни. Третокласник е в 
основното училище „Георги

изключително силна и за мен все- Димитров“ в Босилеград и е пълен
отличник. Обича да решава задачи, 
да играе видео игри на компютър и 
е голям запалянко за футбола, 

подготвен и във всички партии Особен интерес проявява към 
играх добре, сподели шампио
нът.

ДС.

20 кръг от първенството на НФЗ

Желюшани пак загубиха
ФК „Ястребац-Пролетер" - ФК „Желюша" 3 :1 (2 : 0)

Долна Врежина, 3 април 2003 6), Дончев 5.5, Стефанов 6.5, Ис- 
г. Игрището на “Ястребац”, зри- татков 6. 5, Йованович 6 (Д. 
тели - около 100. Главен рефер - Георгиев -), Минчич 6, Тричков 
Милан Петрович от Първа Ку- 6, Джорджев 7 и Ставров 6.

Играч на срещата: Любоевич 
вич в 10 и 83 и Илич в 73 за “Яс- от “Ястребац” (8). 
требац”, а Е. Иванов в 80 минута 
за “Желюша”.

както и на самите оргнаизатори 
на състезанието.

Пред Драган сега е още едно 
сериозно изпитание. Заедно със 
съотборника си Митко Алексан
дров, той ще участва на Държав
ното шахматно първенство на 
Сърбия и Черна гора, което ще 
се проведе от 9 до 18 април в 
Нишка баня. Драган ще се състе
зава в категорията “момчета на 
възраст от 8 до 10 години”, а 

победил Киприян Бербатов Митко в категорията “момчета 
зов, член на “Лукойл” от Бургас, член на “Виктория” от Благоев- на възраст от 14 до 16 години”, 
който след тази победа е превзел град. По същото време Черкезов Финансовите средства за участи- 
лидерската позиция. В последния е загубил от Даниел Карадалиев ето им в първенството в Нишка 
кръг на Черкезов му е била дос- и така талантливият нашенец се е баня ще подсигури ОС в Босиле- 
татъчна и половин точка, за да закичил със златния медал, а бур- град. 
спечели титлата. От друга стра- газлията се е класирал на второ 
наГза да спечели шампионската място. Бронзовия медал е спече- първенство на СЧГ, Новица 
титла, на Драган му е била нужна лил Теодор Зашев от шахматния Божилов каза, че очаква момче- 
победа, при загуба на Черкезов. отбор “Каиса” от Варна.

След крайно неизвестна бор
ба, продължила три часа, Божи- малкия шампион и треньор в ШК

тина (6). Голмайстори: Любое-мент не съм и помислял да стана 
победител. Конкуренцията беше

Отборът на “Желюша” пре
търпя още едно поражение. Този 

,Ясшребаи~Пролешер”: Фил- пъти желюшани загубиха от 
чевски 6, Антич 7. 5, Пешич 6. 5, по-добрия съперник “Ястребац— 
Михайлович 7. 5, Джорджевич 6. Пролетер” в нишкия квартал 
5, Стойкович 6. 5, Любоевич 8, Долна Врежина. При резултат 2: 
Савич 7, Тодорович 6 (Милоше- 1 за домакините гостите имаха 
вич 7), Илич 7. 5, Пейчич 7, 5 две хубави положения за отбеля- 
(Стоянович 6,5).

»Желюша”: Стоицев 6, Андо- Йованович не бяха достатъчно

ки мач представляваше голямо
предизвикателство. Бях добре

четенето - както самият той ни
каза, през последните месеци е 
прочел 4 книги от тукашната 

До 7 кръг Драган е оглавявал библиотека.
временното класиране, но в 8 
кръг е загубил от Милчо Черке- лов е зване на голове, но Тричков и

Д- с.нов 5. 5, Стеванов 5,5 (Е. Иванов съобразителни.

Футбол

Още едно поражение 

на „Балкански”
Говорейки за предстоящото

тата да постигнат добър резул- 
Новица Божилов, бащата на тат, понеже са добре подготвени.

„Пуковац" - „Балкански" 3 :1 (1:0)
Пуковац, 04.04.2004. Игрището на “Пуковац”, зрители 50, съдия 

Милан Минич от Ниш-6,5. Голмайстори:.Радович в 36 и 88 минута и 
Османович в 60 минута за “Пуковац”, а Стоянов в 73 минута за “Бал
кански”. Жълти картони: Петрович от “Пуковац” и Панайотович от 
“Балкански”

„Балкански”: Станкович 6, Стоянов 7, В. Пейчев 6.5, Павлович 6, 
Христич 6, П. Георгиев 6, Панайотович 6, Рангелов 6.5, Б. 
Глигориевич 6, Д. Глигориевич 5.5 (Ценков-).

Играч на мача: Радович от “Пуковац”.
“Балкански” пак се завърна от гостуване със заслужено пора

жение. Отборът на “Пуковац”, който претендира за първото място, с 
три гола успя да вземе три точки и след една седмица в дерби срещата 
с “Дольевац” на свой терен ще реши кой ще е първенец. От друга 
страна отборът на “Балкански” ще се бори за оцеляване в дивизията.

Д.С.

П. Рангелов

Започна пролетната част на първенството в ПФД

Младост" стартира с победап

* Мирослав Георгиев отбеляза 4 попадения
В първия кръг от пролетната на мача чак с 5:2. През първото по- пролетната част на

първенството в ПФД боси- лувреме нападателят на “зелените" първенството, на 11 април 
леградска “Младост" спечели като Мирослав Георгиев отбелязва три (неделя) „Младост" ще посрещне 

срещу “Джерекарце” в Тър- попадения, а автор на останалите „Кондива" от Жбевац. 
говище със 7:4, две е новият футболист в редовете

Въпреки че домакините откри- на босилеградския отбор Саша Ио- един гол, така че въпросът за 
резултата още в 13 минута с гол ванович. Вторият гол за домаки- победителя вече е решен. До края 

на М Стошич, босилеградските ните е дело на Р. Младенови ч. на срещата играчите от Търговище
футболисти правят пълен обрат и Три минути след подновяването успяват да намалят резултата с 
оешават в своя полза първата част па играта Георгиев отбелязва още попаденията на Б. Стоилковин и П.
1 _________________________ _ Тасич, а крайния резултат оформя-

Саша Йо-

В рамките на втория кръг от

част на

гост

ват

На 17 април 2004 година се навършват 40 ДНИ 
от смъртта на нашата скъпа и непрежалима 
майка, свекърва, тъща и баба

ва вече споменатият 
ванович стретото си попадение ми
гове преди последния съдийски сиг- п1||

Атлетика

Подготовки за кроса на РТС кал.
ПАВЛИНКА ПЕТКОВА 
(1928 - 2004) 
от Долна Любата

Каним роднини, съседи и приятели на пани
хидата, която ще бъде отслужена на 17 април 
(събота) от 11 часа на долнолюбатските гробища. 

Твоето място в сърцата ни завинаги ще остане 
пълно с обич и мъка по теб. Прости ни за всичко, което не успяхме да 
ти дадем за твоята безкрайна обич, доброта и трудолюбие.

С дълбока признателност се прекланяме пред светлата ти памет! 
Опечаленото семейство

Треньорът на босилеградския 
отбор Георг и Георгиев изтъкна, че 
е изключително доволен от играта 
на своите футболисти 
похвали добрите изяви 
Дамнянович и Саша Йованович, 
които в този мач дебютираха в зе
лената фланелка. Двамата 
нападатели са станали членове на 
“Младост” преди подновяването на 
първенството. В босилеградския 
клуб казват, че Синиша Дамияно- 
вич е изявен футболист, който в 
кариерата си е играл за “Динамо 
от Враня и за още някои отбори, 
които се състезават 
ранг.

На 24 април в 150 града в Сърбия ще се проведат квали
фикации за учениците от основните и средни училища за тра
диционния крос на РТС. На същата дата ще се проведат :::: 
лификациошш кросове и за децата на граждани па Сърбия в 
чужбина. Най-добрите от тези съревнования ще участват във 
финалния крос в Сремска Митровица на 1 май, И тази година 

I кросът на РТС в Срсмска Митровица ще бъде покровителстван 
от Министерството ма просветата и спорта. Сигналът за старга 

I ще бъде даден посредством радиовълните от министъра на обра- 
правитслството на Сърбия г-жа Лиляна Чолич в 10

и особенокип на Синиша

опитни

: зоваиието в 
1 часа и 15 минути.

Очаква се общо тази година в кроса да вземат участие между 
! 150 и 300 хиляди ученици. Рекордът е поставен през 2000 година, 

участваха 518 700 ученици от цяла Сърбия.
От предварителните кросове по три първокласирани зами- 

Сремска Митровица. Най-успешният град-домакин 
ще получи преходната купа и бронзова статуетка 

“Белградския победител”, а най-упешното училище ще 
лучи НЮ (XX) динара. Най-успешният състезател също получава 

| малка статуетка на “Белградския победител”.
Съорганизатори на кроса са Спортният съюз на Сърбия, 

| общинските спортни съюзи и Съюзът за спорт в училищата,
Д.С.

Тъжен поменв ио-висш На 13 април 2004 г. се навършват ДВЕ 
ТЪЖНИ ГОДИНИ от ненадейната смърт на 
пашата скъпа майка, свекърва и баба
ИВАНКА ПОРОВА - ВАНА 
(1938-2002) 
от Димитровград

На този ден ще посетим вечната й къща, за да й 
благодарим за любовта, която ни даде. 
Опечалени: синове Владая и Горан, снахи 
Надпие и НеИта и внучки Ивана, Мая и Мана.

„Младост”: П. Гашевич, Д. За- 
рев, С. Пенев, Д. Йованович, Б. Во- 
ипович, В. Захариев, М. Георгиев, 
Д. Мицов, С. Йованович, С. Дам- 

В. Владимиров.
Джсрекарис”: С. Анджелкович, 

И. Павлович, С. Злагкович, М. Сто- 
3. Станоевич, С. Стошич, Б.

! когато

панават за 
състезанията!; на

.: няповичи110-

111ИЧ,
Колич, Р. Младепопич, Б. Стойко- 

Н. Михайлович и Г1. Тасич.вич,
П.Л.Р.
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Ало, Марко, синко\, 
Виж, няма нужда и 
по-нататък да носищш 
ЧЩезиц^айги...

Иамврм штуйем и да молим бабу ми за 
шарене перашкье. Л

Ючера срето Срету и се зао- 
ратимо за Великден, за козуня-[ 
ци, па и за перашкье. Каза му я * 
кво све съм доживеял зарад ша- 
ренете перашкье ко дете, а он се насмея и ме

Еве стиже и Великден. Незнам защо, ама кита 
наближи тия празник, мене ме вана некиква 
грозница.Ем ме разтриша на мило, ем свите 
свивци ми отмалею, па кока съм слънчосал, 
чекам само ка че се суринем негде. После 
разбра: мило ми йе оти много убаве работе съм 
слушал кико се йе некига празнувал. На нас 
беоше забранили да празнуйемо и недай боже 
некойе от децата да донесе перашку на училище. 
Баш тия стра ми одузимал свивците.

Е, нийе не би били деца, ако не си тражимо 
белюту и ако не се снайдемо да прайимо бъш 
това що йе забраньено. Кутайомо преашкьете 
по кьошетията на чиновете, а на междучасията 
скришом се кълцайомо. Требе стайете да су се 
умирисувале на варена яйца, ама млодзина от 
учительете се правеоше дека нищо не виде, ни па 
осечаю.

Я па бео се мераклисал на шарене перашкье* 
Кига баба ми седне да чини яйцата, я станем ко 
свеча до ню и гьу молим: “Бабо, учини и неколко 
шарене перашкье!” Баба ме погледа изкосо, ама 
я не се маньуйем: “Млого обичам шарене пе
рашкье...” Е, тува она не издържа: “Рано йе да 
мислиш на шарене перашкье, сине! Еве че учи- 
ним у луковинье, че учиним и неколко цървене, 
алеве, пембаве, може и зелене и синье...”

Питуйем я майкьу ми защо баба се сърди кига 
вой споменем шарене перашкье да учини , она се 
поусмине и рече:”Питай бащу ти!” Я га и ньега 
питуйем, а он ме погледа пак под око и ме 
пита:”Ти куде си чул за шарене перашкье!?”

Много по-късно, кига вечимка ми беоше на
боли мустаци, разбра дека “шарене перашкье" 
се окале онея лъкьете жене...Я престадо да пи-

пита:
-Ти, бре Манчо, толкова свет си минул и видел, 

чул ли си дека има и мушкье “шарене пе
рашкье”?...

-Айде-де, те ти йоще йедно триста!
-Триста ли су, илядо или неколко иляди, ама 

има!...
-Па по кво се познаваш, ако има? - питуйем га

я.
-По кво ли? Я че ти кажем само йедно, ама има 

йоще млого работе по койе се познаваш...
-Нека йе и йедно, ама да чуйем!
-Е, кико дойде най-новото време, кажи ми 

колко партийе у нас има?
-За държавуту се орати дека гьи има къмто 

триста, а при нас су дваестина!
-Е, има ли теквия що сменяваш партийете 

кико циганин клюсетия?! Час су жълти, час цър- 
вени, ютре синьи, па зелени... На кво ти личи 
това,а?

-На “шарене перашкье”! - йедва се уздържа да 
не окнем.

-Видиш ли, по-рано само за жене думаоше 
“шарене”,аса мужетеизгледа сугьи престигли!

-Туя годин че кажем на бабуту да чини само у 
луковинье! - реко я - Я и по-рано щом кажу за 
некою дека йе “шарена перашка”, бегам кико 
гьавол от тамян, ама са че отварам четвори очи 
кига решим да си избирам приятелье!

Манча

Мт. кШт
тънък. Ето едно сполучливо 
решение за проблема: наро
ден заем за хагските бедняци!

К. Г.

Бог Отец, Бог Син и Све- поди, моля те, направи така, 
тият дух се отегчили от едно- че този проклет камион да 
образния си живот в Рая. За- тръгне! 
това веднъж Св. Петър им 
предложил:

- Слезте на Земята, за да се бината и подкарва возилото, 
поразтушите!

- На моите години! - възму- него и мърмори:
- По дяволите! Какво ста

на? По дяволите!* * *
Двама свещеници обсъ

ждат качествата на една от хо-

Злободневка

Новинарски 

салон за 

хубавило
Изведнъж повредата изчез

ва. Шофьорът се мята в ка-
Нови избори - стара 
дилема

На 13 юни ще гласуваме 
президент на Сърбия, а 
всъщност пак ще избираме 
миналото или бъдещето.
Търговия

Попът гледа стъписано след Няма нужда
В с. Смиловци започнаха 

пролетните работи в полето и 
градините. Питали един сми- 
ловчанин защо не излиза да 
сади лук.

-Защо да садим, кига цело 
село сади! -отговорил той.
Обяснение

тил се Бог Отец. - Да не си 
полудял!

- Аз вече бях веднъж там,
Компроматите, клеветите 

и другите гадости, които се из
ливат всекидневно върху гла
вите на политиците, карат 
неосведомените да подозират, 
че журналистите черпят вдъх
новението си от градската ка
нализация.

Това обаче не е така.
Когато пишат за някой от 

политиците, новинарите оби
кновено йскат сведения за не
го от онези, които го познават 
най-добре, т.е. от политичес
ките му приятели. Те обаче 
изсипват такива гадни приказ
ки, че редакциите са прину
дени да ги подложат на ма
саж, фрикции, сресване, мани
кюр, мазане с кремове и мас
ла, пръскане с дезодоранти и 
спрейове и други подобни 
вълшебства на журналисти
ческото разкрасяване, за да 
отстранят най-зловредните 
им съставки.

Така че помиите, които се 
изливат върху политическите 
глави са всъщност истинско 
благоухание в сравнение с 
онова, което говорят един за 
друг самите политици.

но хич не си прекарах прият
но! - отказал и Бог Син.

- А пък аз - добавил Све- ристките в църковния хор. 
тият Дух - не мърдам оттук, 
докато на Земята не забранят прекрасно? 
лова на гълъби!

Освен президентските из
бори, ще имаме и референдум 
за нова Конституция. Избо
рите за президент ще бъдат 
успешни, понеже е махнат 
цензът от 50%, но за референ-

- И ти казваш, че тя пее

- Не съм казал такова не- За връщане на старото име 
дума не се знае знае ли се. Цариброд имаше предложе- 
Затова някои казват, че упра- ния още отпреди 5-6 години, 
вливащата коалиция ще пред- за библиотеката също. 
почете печелившата комби-

що! Казах, че тя е прекрасна♦ * *
Богат и беден отиват в цър- певица...* * *квата, за да се помолят на 

Бога. Седи бай Пешо Мераклия- 
■ - Господи, имам дълг от пет та на пейката пред къщи и 
хиляди евро, помогни ми да го вижда задаващата се Мара. 
изплатя! - моли се бедният.

- Ето ти пет хиляди евро - ляваме. 
дава му парите богатият - и не 
ми пречи да поговоря сериоз- нала съм да паля свещ в църк- 
но с Бога за повишаването на вата.

-Ами защо чак сега ги при-
нация радикалски президент - еха? 
успешен референдум! -За да могат сегашните об

щински управници да спече
лят предстоящите местни из
бори!

- Ела, Марче, да се позабав- От народа за героите
За да защити националните 

герои в Хага, Сърбия трябва
- Не ми е ’,о това сега, тръг-

А.Т.

Но след няколко мига Мара —-] . .
: Щялата ни младеж е мобилизирана. Всички 

момичета имат мобифони.
рС3 Щелта оправдава средствата. Само че ние не знаем 

каква е целта ни.
Сц? Жакво тече по нашите вени, та вършим толкова много 

смени.

курса на акциите... 
* * * момчета исе връща:

Знаеш ли, размислих. 
Пред него шофьор се върти Църквата няма да избяга, а на 
около повредения си камион и теб може да ти дойде друг

Един поп върви по улицата.

акъл... 
* * *крещи:

- По дяволите! Какво ста-' 
на? По дяволите!

- Вместо да кълнете, по- принадлежите?
- Към никое.

X__ >Нямаме такъв талантлив скулптор, който да изработи
тЬ Паметник на нашата глупост.

Же е всичко в месечната заплата. Има нещо и 
ЗГ контейнерите.

гй Машите политически ТВ-манекени непрекъснато 
лансират нови тенденции в модата. Най-новият им 

. моден хит е... гол народ!
^ 1 Милорад Геров

- Към кое вероизповедание

вмолете се на Бога и колата ви 
ще тръгне! - съветва го по- - Но не е възможно да ня

мате някакво предпочитание. 
- Предпочитам да минавам

път.
- Глупости! - отсича шофьо-

но все пак добавя: - Гос- далече от църквите.рът, Н. н.
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