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Заседанието на парламента на Президентът на Сърбия н 

Сърбия и Черна гора, на което Черна гора Светозар Марович 
ще бъдат обсъдени промените в съобщи, че след политически 
Съвета на министрите на държа- консултации с представители на 
вната общност, ще се състои Сърбия и на Черна гора ще пред- 
днес, съобщи председателят на ложи нови лица за членове 
парламента Зоран Шами. Съвета на

Първоначално
беше насрочено за вторник, 13 
април.

Досегашният шеф на 
дипломацията на държавната 
общност СЧГ Горан Свиланович 
е дал оставка на този пост.
Преди него оставка подаде и 
досегашният министър за 
международни икономически 
отношения Бранко Луковац,

Подновено 
издирването на 
изчезналите децана

министрите на дър- 
заседанието жавната общност. За министър 

на отбраната е предложен Пър- 
вослав Давинич, нов шеф на 
дипломацията трябва да бъде 
Вук Драшкович. а негов замест
ник Предраг Бошкович, докато 
Предраг Иванович трябва да ог
лави Министерството за между
народни икономически отноше-

Съвместни
~~ " екипи в

района на 

р. Лим1
Н11Я. 1 Спасителните екипи от Гра

жданска защита подновиха изди
рването на двете изчезнали деца 
в района на река Лим. Метеоро
логичните условия са неблагоп
риятни, а видимостта е лоша. Ус
ложнената обстановка затрудня
ва работата на екипите. В акция
та участват 15 спасители на Гра
жданска защита, 12 от Национал
на служба "Противопожарна и 
аварийна опасност” и 5 сръбски 
спасители. Седем български во
долази и алипинисти, съвместно 
със сръбските си колеги, работят 
в река Лим.

16-годишният Светослав Ко
лев и 14-годишната Антоана Ев
тимова до набирането на вестни
ка все още не бяха открити.

>»—•••••

С откриване на 
представителна 
документална изложба под 
наслов "Воля за съзидание" 
вчера след обед в Народното 
събрание в София започнаха 
честванията по повод 125 
години съвременна 
българска държава. 
Изложбата бе открита от 
шефа на парламента Огнян 
Герджиков.

Маркович прие 

представители на 

малцинствата
(На 2 стр.)

Тримата спасители ще 

получат български 

паспорти

Признание
Посолството на Република 
България в Белград изразява 
своето дълбоко признание на 
всички граждани, които 
изразиха солидарност и 
съболезнования в траурната 
книга, която на 8 април 2004 г. 
беше открита в Посолството и 
които по такъв начин споделиха 
огромната болка на България 
заради загиналите й деца.

Председателят на сръбския парламент Предраг Маркович 
прие представители на националните съвети на малцинствата в 
Сърбия, сред които е и българското. Останалите са тези на Сло
вакия, Румъния, Унгария, Босна и Херцеговина, Украйна и Хър- 
ватия, както и буневачкото, руското и ромското малцинство. Гс 
оцениха позитивно промените в изборния закон и премахването 
на ценза от 5% за влизане в парламента. м

Представителите на националните съвети посочиха, че мал
ките малцинства” все още не са застъпени никъде. Маркович 
заяви, че сътрудничеството и партньорските отношения със наци
оналните съвети на малцинствата в Сърбия са в интерес на дър
жавата.

От началото на годината до края 
на март вицепрезидентът Ангел 
Марин е подписал укази, с които 

граждани па Сърбия и даВа българско гражданство на 
Черна гора, участвали в спасява- 1436 лица и възстановява 
пето на българските деца след българско гражданство на други

14. От това число от Сърбия и 
Чорна гора са 50. От пожелалите 
да бъдат освободени от 
българско гражданство са 

Есад Кощрсба, Сасеб Баличс- подписани укази за 513 души. 
вич и Изудип Пушия вече са

В знак на благодарност три
мата

българският посланик в Белград 
Яни Мнлчаков ще им връчи и 
български паспорти. Тримата 
спасители бяха приети лично от 
президента на България Георги 
Първанов, който им благодари.

катастрофата на 4 април, когато 
автусът им падна в река Лим, ще 
получат български паспорти.

отличия. След като се върнаха от 
предложени за високи държавни България>те катаха,че „а24 май

Бабушница На 11-тия турнир по чупене на 
Великденски яйца в 
Босилеград_________________

□

Участваха 500
ирйяи! деца от три държави

(Стр. 5) '
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МВФ за реформите в Сърбия и Черна гора "Лукойл" 
ще назначи 
на работа 

двама 
спасители

Положителна оценка
125 г. съвременна 

българска държава
Реформите, проведени в Сърбия и Черна гора между 2001 и 2003 

година са оценени позитивно в доклада на Международния валутен 
фонд, който бе представен във Виена.

Постоянният представител на МВФ в Белград Джош Чаръб 
изрази тревога заради неизвестността на понататъшния ход на
реформите, както и за това, дали политическите структури ще 
куража да предприемат непопулярните мерки.

Според МВФ, на СЧГ й предстои още работа в рекоструирането 
на големите предприятия, намаляване на обществената консумация, 
както и с реформите в пенсионното и здравното осигуряване.

(От 1 стр.)
Честванията се провеждат под патронажа на президента Георги 

Първанов, почетното председателство на председателя на Народното 
събрание проф. Огнян Герджиков и на министър-председателя Симеон 
Сакскобургготски. показани са ценни оригинали на протоколите от 
закриването на Учредителното събрание и на Търновската конституция.

В Клуба на народните представители са показани портрети на първите 
държавни глави след 1879 г., на политици и държавници, които полагат 
основите на възстановената българска държавност.

Снощи и във Велико Търново беше отбелязана 125-годишнината от 
приемането па Търновската конституция. "Предизвикателствата пред 
българския конституционализъм 125 години след приемането на 
Търновската конституция” беше темата на дискусията, състояла се в 
сградата на уредителното събрание. В дебатите участваха 
вицепремиерът Пламен Панайотов, депутати, преподаватели и студенти 
от Великотърновския университет "Свети Кирил и Методий”.

имат

Петролната 
”Лукойл България” предло
жи да назначи па работа 
двама от гражданите на Сър
бия и Черна гора, които учас
тваха в спасяването на бъл
гарските деца, чийто автобус 
падна във водите на река Лим 
на 4 април.

В съобщение на компа
нията се посочва, че Есад Ко- 
щреба и Сасеб Баличевич 
могат да си ищберат работно 
място в системата па "Луко
йл” на територията на Сър
бия и Черна гора. Решение за 
това е взел валентни Златев, 
който е представител на "Лу
койл Русия” за Югоизточна 
Европа.

Третият от спасителите - 
Изудин Пушия, който също 
така много активно е участ
вал в спасяването на 22 деца и 
16 възрастни, работи на бен
зиностанцията на "Лукойл” в 
Приеполе.

По време на великденски
те празници тримата спаси
тели бяха в България, къде- 
то бяха сърдечно посре
щнати от домакините си в 
София и Сфищов.

компания

СЧГ и евроинтеграциите

Няма политическа воля
Функционирането на две отделни митнически територии 

пречи на диалога за присъединяване към ЕС
В Сърбия и Черна гора не съществува политическа воля за ус

коряване на процеса на интегриране на държавния съюз в евроат- 
лантическите структури. Това е оценката на сръбския правителствен 
секретар отговорен за евроинтеграцията Радмила Миливоевич. Спо
ред нея, отношенията в държавната общност са от голямо значение 
за процеса на интеграция в Европейския съюз. Пренебрегването на 
този проблем предизвиква негативно отношение не само към Ев- 
росъюза и процеса на присъединяване към него, но и към самия 
подход, допълни тя.

Радмила Миливоевич предупреди, че в момента в СЧГ функцио
нират две отделни митнически територии, което е неприемливо за 
ЕС и пречи на диалога за присъединяване.

Георги Първанов: Първанов в Кербала?
Върховният главнокомандващ 
БА Георги Първанов заминава за 
Ирак, за да даде лично кураж на 
българските бойци в Кербала.

Няма
ждг-»г»'| тж пттп Това о6яви самият той пред

ЛЛ НС журналисти в Президентството.
"Искам на място да се запозная

от Ирак с обстановката", заяви 
президентът. От съображения за 
сигурност той не уточни датата 
на визитата.Президентските избори в Македония Българският президент Георги 

Първанов се обяви категорично 
против изтеглянето на българския 
контингент от Кербала и завръща
нето му в България. Той призова 
парламентът да преформулира 
мандата, с който контингентът бе
ше изпратен в Ирак. Първанов 
уточни, че евентуалното ново ре
шение на парламента не бива да об
съжда въпроса за връщането на 
батальона, а да огледа нормативна
та база между българската страна и 
нейните съюзници. Оценката на 
държавния глава за случващото се 
в Кербала е, че съпротивата там е

Цървенковски и Кедев 

във втория тур
Сегашният пре

миер на Македония, 
социалдемократът 
Бранко Цървенковс
ки и кандидатът на 
опозиционната пар
тия ВМРО-ДПМНЕ 
Сашко Кедев се кла
сираха във втория 
тур от предсрочните 
президентски избори 
в страната. Цървен
ковски е спечелил 
доверието на почти 
43% от гласувалите, 
а Кедев - около 34%.

Балотажа ще се 
проведе на 28 април.

Министър Расим 
Ляич в Рим

СЧГ иска 
Италия да 

екстрадира 

Шишич

Около 15 души са подали 
рапорти за напускане на 
българския контингент в 
Кербала, уточни министърът на 
отбраната Николай Свинаров.
Той участва в оперативно 
заседание на НДСВ в централата 
на партията.

от качествено нов характер и от 
"просадамова” се е превърнала в 
антикоалиционна. Първанов при
зова за допълнително военно при
съствие в зоната за отговорност, в 
която е разположен българския ко

нтингент и за ускоряване работата 
по предислокация извън Кербала.

Семействата на българските 
войници, които участват в умирот
ворителната мисия в Ирак, поис
каха от президента Първанов да 
осигури безопасността на българ
ския батальон. Представители на 
семействата на войниците се 
срещнаха с президента, на който 
предадоха петиция, с която искат 
батальонът да бъде преместен на 
по-сигурно място.

Министърът 
права на Сърбия и Черна гора Ра
сим Ляич поиска в Рим от ита
лианските власти да бъде разре
шено пилотът от бившата Югос-

на човешките

Смяната на министъра на отбраната на СЧГ лавска народна армия майор 
Емир Шушич, да излежи при
съдата си от 15 години лишаване 
от свобода, дадена му за сваля
нето на хеликоптер на Европейс
ката общност, при което загинаха 

Кандидатът за министър на отбраната на СЧГ Първослав Давинич петима европейски дипломати, 
каза, че смяната на ръководството на Министерството на отбраната не Сърбия и Черна гора, 
трябва да доведе до промяна на отношението на САЩ и на НАТО към 
това министерство и към армията на Сърбия и Черна гора.

Давинич каза, че досегашният министър на отбраната Борис Тадич 
има авторитет в САЩ и НАТО, но посочи, че промените не бива да се влезе в сила, съществуват правни 
смятат за решаващи за сътрудничеството между държавите. Той смята, основания Шишич да излежи при- 
че смяната на ръководството на Министерството на отбраната няма да съдата си в Сърбия и Черна гора, 
повлияе на способността на държавата за противодействие срещу тъй като сме страна по Европейс' 
тероризма, който идва от Косово. ката кшшенция за екстрадиране1

заяви Ляич.

БСП иска референдум за АЕЦ "Козлодуй”Това не бива да промени 

отношението на НАТО Защита на българските 
интересив

вместо в * Централата отговаря на европейските изисквания за 
безопасност

БСП отдавна е заявила желанието си за референдум за АЕЦ "Коз
лодуй и сега просто продължава тази идея, заяви Румен Овчаров, за
местник-председател на Висшия съвет на БСП. Българите вече са 
компетентни и са наясно, че проблемът с АЕЦ е само политически. Това 
става абсолютно ясно след експертните оценки от ЕС и не би било лошо 
този въпрос да се реши с референдум. Правителството не прави 
необходимото, за да защити българските интереси, допълни Овчаров.

Формулировката на референдума ще бъде решена в началото на 
сесията на Народното събрание. Това е единствения начин да накараме 
правителството да проведе политика в защита на българските интереси. 
БСП не поставя под съмнение въпросът за приемане на България в ЕС. 
Няма разумна причина за спирането на АЕЦ "Козлодуй", централата 
отговаря на всички европейски изисквания за безопасност, допълни още 
Овчаров.

Италия.
- Смятаме, че щом присъдата

Трибуналът в Хага
Милошевич предложи 
1631 свидетел на 
защитата

говарял по време на войните в бивша Югославия. В 
списъка са Бил Клинтън.Тони Блеът, Мадлин Ол- 
брайт...

Ако някой от тях откаже да свидетелства, за
щитата ще поиска съдебният състав да издаде за- 

бив_ поведи, въз основа на които те ще бъдат длъжни да В Смолян делото за 
загиналите деца

Списъкът на потенциалните свидетели на
шия президент на СРЮ и на Сърбия Слободан Ми- се явят в Предстои съдебният състав да реши 
лошевич пред Трибунала в Хага съдържа 1631 име- колко от предложените свидетели ще одобри, 

в които са изложени фактите и Очаква се техният брой да не бъде по-голям от 
броя на свидетелите на обвинението, които бяха 
298.

Главният прокурор е изпратил в Смолян делото за смъртта на 10-те 
деца, загинали при катастрофата в Сърбия и Черна гора. Това съобш" 
директорът на Националната следствена служба Румен Георгиев. Делото 
ще се наблюдава от смолянската окръжна прокуратура по постоянното 
местожителство на шофьора на автобуса Илия Измирлиев, който е с 
30-дневно полицейско задържане.

на, а материалите, 
обстоятелствата, по които те ще свидетелстват, са 
изложени на 4 700 страници.

В списъка на потенциалните свидетели са по- 
водещи западни политици, с които е пре-

Делото срещу Милошевич трябва да продължи 
на 8 юни.

вечето
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Воислав Кощуница:

Петгодишнина от трагедията в Гърделишка 
клисура______Косово е гнездо 

световния тероризъм
•Албанският тероризъм цели етническо !/•,,„
прочистване Косово е в примката на

на Възпоменателна плоча 

за жервите на НАТО
Член на Сръбското правителство Велимир Илич на 12 април

Гърделишка клисура 
възпоменателна плоча на убитите в натовските бомбардировки 
па тази дата преди пет години. Международният влак Белград - 
Солун тогава беше улучен с четири проектила, които убиха 
няколко десетки пътници, много души бяха изгоряли, така че 
точният брой на жертвите не е утвърден.

Министър Илич каза, че на моста над Южна Морава са убити 
невинни хора, пътници и железничари.

”Не смеем да забравим семействата на жертвите, особено 
децата, на които трябва да помогнем. Нека завладее разум, а 
такава катастрофа да не се случи никъде и на никого”, поръча 
Илич.

В памет па жертвите в бомбардировките делегации на 
парвителството на Сърбия, Прищинския корпус на Войската на 
СЧГ, ОС в Лесковац, на железничарите и семействата на 
пострадалите, положиха венци на мястото на трагедията.

откри на железопътния мост в
Премиерът на Сърбия Воислав К 

ви, че Косово се организираната престъпност
Политическата криза след вълната от насилие в 
Косово в средата на март отвлече поне за малко 
вниманието от все по-ясните знаци за това, че 
покрайнината е стегната все по-силно в примката 
на организираната престъпност.
С наближаването на парламентарните избори 
края на октомври тази година, все по-чести стават 
обвиненията в корупция. Депутатите на 
Демократичната партия на Хашим Тачи обвиниха 
председателя на парламента Неджат Даци, който е 
от Демократичния съюз на Косово, че се е 
облагодетелствал с 500 000 евро от комисионни за 
ремонта на сградата на парламента.
В средата на февруари излизащите в Прищина на 
албански език вестници съобщиха, че 
международната полиция е арестувала близък 
сътрудник на президента Ибрахим Ругова, след 
като у него били намерени 15 килограма 
наркотици.

ощуница зая- 
превръща в гнездо на световния 

тероризъм, докато мисията на НАТО 
инината е на ръба на провала.

- Албанският тероризъм има ясната цел да про
веде етническо прочистване, подчерта сръбския 
премиер. Той добави, че това

в покра-

в
е разликата между 

него и терористичните акции в САЩ, Испания и 
Русия. Според Кощуница, силите на ЮНМИК не са
изпълнили задачите, с които ги е натоварил 
Съвета за сигурност на ООН. По думите на сръбс
кия премиер, те са съзнавали колко тежка и опасна 
е ситуацията в покрайнината, но повече са се 
вожили

тре-
за собствената си сигурност отколкото за 

безопасността на жителите на Косово.
Воислав Кощуница изрази увереност, че Ал 

Кайда също се е активирала в Косово и Метохия.

Положението във
Продължи процесът за убийството на ВВС е ТревОЖНО 

Джинджич

В специалния съд в Белград

Разследването няма 
да се възобновява
Сръбският министър на 

Град във вторник продължи вътрешните работи Драган Йоцич 
процесът срещу обвиняемите заяви, че разследването на

убийството на премиера Зоран 
Джинджич няма да бъде 
възобновено. Йочич добави, че

5 милиона БМ за 
убийството на 
Джинджич
Синът на бившия югославски 
президент Слободан 
Милошевич, Марко Милошевич, 
предлагал 5 милиона германски 
марки на мафиотски структури 
за убийството на Зоран 
Джинджич, малко след 
събитията на 5 октомври 2000 
година. Това е заявил 
свидетелят по делото Зоран 
Вукоевич, цитиран от АФП.
През октомври Марко 
Милошевич е напуснал Сърбия и 
до момента неговото 
местоживеене е неизвестно.

В Специалния съд в Бел-

за убийствиото на премиера 
на Сърбия Зоран Джинджич.
Във вторник показания даде към главния заподозрян за

атентата Милорад 
Лукович-Легия, който е обявен 
за национално издирване, 

Миладин компетентните власти ще се

първият свидетел-сътрудник 
Зоран Вукоевич, а в сряда 
показания 
Сувайджич.

За убийството на Джинд
жич са обвинени 13 души, а 
главният обвиняем Милорад се укриват, така че ще им се 
Лукович-Легия и още 7 души съди задочно.

даде
отнасят според законовите 
разпоредби.

Командващият Восиио-въздушнитс сили на армията на Сърбия и 
Черна гора генерал Владимир Старчевич заяви, че положението във 
Военно-въздушните сили е много тревожно и предупреди, че са 
застрашени моралът, но също така и животът на пилотите поради 
дългогодишната липса па авиационно гориво и резервни части.

На 24 април
Първо 
заседание на 
Националния 
съвет

От 1 април въздушното пространство на СЧГ вече не се защитава от 
истребители на армията, защото поради техническа неизправност и 
остарелите самолети Военно-въздушните сили и 
Противовъздушната отбрана не разполагат с нито един изтребител - 
прехващам, който може да противодейства на евентуален неприятел. 
На 1 април беше изваден от употреба последният от няколкото 
сравнително модерни изтребители МИГ-29, останали след 
нападенията на НАТО през пролетта на 1999 г.

На 24 април в Димитров
град щс се проведе първо ре
довно заседание па Нацио
налния съвет на българското 
малцинство в СЧГ. На засе
данието трябва да бъде приет 
Правилника за работа па 
съвета, предложение за изу
чаване па български език в 
училищата, както и за начи
на на изучаването на исто
рия, география, изобрази
телно и музикално изкуство 
с елементи па националната 
култура, съгласно законите 

Сърбия. Ще бъдат сфор
мирани и комисии за образо
вание и култура. Членовете 
на НС ще обсъдят и реше
нието на ОС по повод рефе
рендума за връщаме старото 
име на града, както и редица 
други въпроси.

Заседанието ще се прове
де в залата на хотел “Балкан 
” е начало от 11 часа.

Старчевич каза, че Военно-въздушните сили са на колене и като 
причина за това посочи многогодишното икономическо ембарго, 
постоянните ограничения на количествата гориво и липсата на

часовете за полетирезервни части, в резултат на което са намалени 
на пилотите и те са недостатъчно обучени.

”Ако не ни бъде давано достатъчно гориво, пито мога, нити имам 
право в качеството си на командващ да разрешавам такива полети , 
каза Старчевич.Сръбски автобус

нападнат с камъни 

в Косово
Звонци

Сдружение на 

граждани „Дерекул"
на

От 11 февруари 2004 година в звонскня край започна да работи още 
едно сдружение па граждани. Това е Сдружението “Дерекул”.

Целта па сдружението е да съхрани българската култура , езика и 
самобитността на българското население от този край. Между другото, 
то ще се занимава и с организиране иа различни културни и спориш 
мероприятия и ще поддържа културни и други връзки сьс съсед» 
общини от България. Тьй като през Звонски край тече една оз * 
чистите реки в Сърбия - Ерма, сдружението ‘ Дерекул пктнш10 ще № 
занимава с опазването па водослива на реката, преди в ^ ^
гична гледна точка.

Група косовски албанци са замеряли с камъни автобус, с 
който 30 сърби, съпроводени от КФОР, са се връщали от 
Гораждевац в Кралево. Едно момче е получило леки 
наранявания по лицето от разбитите стъкла на автобуса.

Според думите на пътничката Милена Радосавлевич от 
Кралево автобусът в Рудник бил посрещнат от 
албанци които хвърляли камъни, без да обръщат внимание 
на конвоя на КФОР.

петима
А.Т.
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Маршичанин е 
кандидат-президент Тадич

Семинар за представители на малцинствените НС
Подписи заИкономическия напредък 

положително влияе върху малцинствата Кандидат-президент на Сърбия, издигнат от 
управляващата коалиция е заместник-предсе
дателят на Демократичната партия на Сърбия 
Драган Маршичанин и настоящ министър на 
икономиката в правителството на Сърбия. Та
кова решение беше взето в сряда вечерта на 
среща на ръководствата на партиите от така 
наречения демократичен блок, посветена 
бора на кандидат за предсстоящите президент
ски избори в Сърбия.

В Белград и в другите сръбски 
градове на 13 и 14 април гражданите 
даваха подписи в подкрепа на Борис 
Тадич, кандидат-президент на Де
мократическата партия (ДС) на 
насрочените за 13 юни избори.

Подписвайки кандидатурата си 
пред помещенията на ДС в Белград 
Тадич каза, че на президентските из
бори ще победи съперниците си. 
Той добави, че по мнението на него
вата партия, новата Конституция на 
Сърбия трябва да съдържа регули 
за пряк избор на президента, но това 
все пак зависи от бъдещото устро
йство на държавата.

В началото на този месец в Белград се 
проведе семинар за представители на нацио
налните съвети на малцинствата в Сърбия, 
организиран от Центъра за изследване на ет- 
носите (ЦИЕ). Основната тема на семинара 
бе: Прилагане и модернизация на избира
телната система в Сърбия и делотвориото 
участие на представители на малцинствата в 
обществения живот.

От името на Националния съвет на бъл
гарското малцинство на срещата присъства 
Михаил Иванов от Димитровград.

В рамките на темата са проведени няколко 
сказки. Проф. д-р Вучина Васович говори за 
демокрацията и изборите, като особено наб
легна върху общите принципи на изборите. 
Според него, избирателната система в Сър
бия трябва все повече да се хармонизира с 
международните стандарти. Що се отнася до 
малцинствата, Васович счита, че трябва да 
бъде премахнат ценза за събиране на 10 хи
ляди подписа за малцинствата ( което вече е 
направено). Той също е на мнение, че глоба
лизацията допринася за разширяване права
та на малцинствата. Най-важното за малцин
ствата според него е икономическото раз
витие, понеже по-високата степен на иконо
мическо развитие намалява възможностите 
за конфликти в обществото.

За опитите на държавите от Югоисточна 
и Централна Европа относно участието на 
малцинствата в обществения живот, говори 
м-р Горан Башич. Той посочи примерите на 
Унгария, Албания и Македония, които не 
предвиждат никакви облекчения за малцинс
твата, но за сметка на това им гарантират 
участие в обществения живот. На малцинст
вата в Хърватско предварително е гаранти
рано място в парламента, където и избирате

лните списъци са направени според нацио
налната принадлежност на гласоподаватели-

на оз-те.
Д-р Воислав Стаиовчич говори за делот- 

ворното участие на националните малцин
ства в процеса на решаване на регионално и 
локално равнище. Според него за стопанс
кото развитие не е толкова от значение 
демокрацията, колкото правовата държава. 
Положителни опити па съседите трябва да се 
следят и да се прилагат, каза академик Ста
иовчич.

Всички представители па НС са се съг
ласили с факта, че материалното положение 
на националните съвети па малцинствата 
непременно трябва да се реши, защото от 
това зависи дейността им. Отделно внимание 
сред участниците предизвика изложението 
на народните представители Омер Байрамо- 
вич и Есад Джуджевич, които говориха защо 
предложения амандман на Закона за бюд
жета не бе приет в Скупщината на Сърбия. 
Онова, което за Байрамович и Джуджевич, 
както и за всички представители на малцин
ствата и особено за българското е изненад
ващо, е факта, че за амаидмаиа не са гласу
вали нито депутатите от българското мал
цинство в редовете на ДСС и Сръбската ради
кална партия. Какви представители на мал
цинството са те? - пита се Иванов. Според 
него, положителни промени в осъществява
не правата на малцинствата все пак има, а се 
очакват положителни промени в и Консти
туцията, и в Закона за правата на малцинст
вата. Според Иванов, нерешаването на проб
лема с финансирането на работата на НС 
блокира работата на съветите.

Николич официално 
кандидат

Томислав Николич официално се съгласи да 
бъде кандидат-президент от редовете на Сръб
ската радикална партия (СРС) на предстоящите 
президентски избори в Сърбия.

Николич изрази уверение, че ще победи "по
неже Сърбия няма друг. избор”. Той още каза, 
че ще води демократична кампания с единст
вена цел да привлече колкото се може повече 
гл асопода вател и.

”Ние ще спечелим, въпреки всички, които 
сплашват гражданите на Сърбия, че нашата по
беда означава изолация, санкции и войни. Ние 
никога няма да бъдем причина за каквото и да 
било наказание срещу Сърбия”, изтъкна То
мислав Николич.

Николич не е 

непобедим
Кандидатът за президент на Сър

бия, издигнат ор Сръбската ради
кална партия Томислав Николич не 
е непобедим. Така смята Лиляна Ба- 
чевич, която е от Института за об
ществени науки в Белград.

Сръбският премиер Воислав Ко- 
щуница предупреди за негативните 
реакции на международната общно
ст при евентуална победа на прези
дентските избори на кандидата на 
радикалите Томислав Николич. Ко- 
щуница припомни, че международ
ната общност не оцени позитивно 
подкрепата на СПС, когато трябва
ше да бъде избран кандидат рефор- 
мист за поста председател на парла
мента на Сърбия.

- При положение, че мъждунаро- 
дната общност и демократичният 
свят повдигнаха въпрос за тази кан
дидатура, бихте могли да си предс
тавите какви ще бъдат техните реа
кции при евентуалната победа на 
президентските избори на кандида
та на радикалите, предупреди Кощу- 
ница.

00 на СРС в Босилеград
Председателят на ОО Иван Алексов заяви, 

че е присъствал на заседанието на Централното 
отечествено управление, на което единодушно 
е подкрепена кандидатурата на Николич за пре
зидентските избори в Сърбия. По думите му ОО 
в Босилеград е взел участие в събирането на 
подписи за подкрепа на кандидатурата на Ни
колич, а тези дни ще бъде сформиран и изби
рателен щаб, който ще координира дейностите 
на партията на територията на общината. Ще 
бъдат определени и представители на партията, 
които ще се включат в избирателните съвети 
във всяка избирателна колегия, при което 
приоритет ще имат местните жители.

П.Л.Р.А.Т.

Разговор с Анелия Найденова, член на няколко НПО

НПО ■ крачка към цивилно общество
Димитровградчанката Анелия Найденова членува в много неправителствени организации. За 
нея те са начин да се включи пълноценно в цивилното общество

Едва ли някой димитровградча- В едни от тях проявявам по-голяма, които има оръжейни сггълкнове- 
а в други по-слаба дейност. ния. Символът на организацията -

черният цвят - е избран като знак 
на съпричастие със страдащите от 
войните и другите видове на наси
лие. Черният цвят представлява 
предупрежедние, че опасност от 
война има все докато същестува ми- 
литаризъм.

“Астра“ е организация, която се 
бори срещу секс-трафика, т.е. сре
щу много разпространената и опас
на търговия с хората, което е един 
от най-екстремните видове на нару
шение на човешките права. АСТРА 
е член на тима за борба срещу тър
говия с хората, в който са и някои от 
министерствата в Сърбия и Черна 
гора.
* С какъв мотив се ангажирате в 
толкова неправителствени 
организации?.

- В неправителствените органи
зации може да се включи всеки чо
век. Аз нямам сръбско гражданст
во, въпреки че в Димитровград и в 
Сърбия, живея повече от 20 години. 
В неправителствения сектор няма 
никакво значение фактът кой ка
къв е и откъде е. Всички имат една
кви права и възможности. Членст
вото в НПО за мен представлява 
начин да се включа пълноценно в 
цивилното общество. Неправителс
твените организации са сдружения 
на граждани. Те са непрофитни и 
нямат политически амбиции. Зани- 
мават се с ежедневните проблеми 

в залата на хотел “Балкан” с начало от 10 ■ на хората, като действат бързо и 
А. Т. ефикасно. Членойете на организа

циите са волонтери. Целите на

нин членува в повече неправителст
вени организации (НПО) от Ане
лия Найденова. По професия е хи
мик-лаборант. Родена е в българс
кото село Радуил, отдалечено 10— 
гина километра от курорта Боро
вец. В Димитровград живее от 1982 
година, а в неправителствените ор
ганизации членува от години. Заед
но с колежките си и колеги от НПО 
“Жените в черно” е участвала в 
множество антивоении манифеста
ции в Белград и в други градове в 
Сърбия по време, когато в просто
рите на бившата СФРЮ се водеха 
войни, и когато военната психоза 
преборваше здравия разум 
“Жените в черно”, Анелия членува 
в още няколко НПО и точно това 
беше повод за разговор с нея.

* Какво бихте казали за „Астра!' 
и „Жените в черно" ?

- В организацията “Жените в 
черно” съм от 4 години. За своята 
дейност тази организация през 2001 
г. получи престижната “Милениум- 
ска награда за мир”. През същата 
година организацията бе номинира
на и за Нобелова награда за мир. 
“Жените в черно” се борят за мир, 
разоръжаване, за афирмация на чо
вешките права, премахване на пат- 
риахалния манталитет, премахване 
на всеки вид дискриминация и на
силие.

Организацията обучава гражда
ните, организирайки семинари за 
всички заинтересовани лица, без 
оглед на социалния им статус, ве
роизповеданието им, възрастта им 
и т.н. Тя организира международни 
конференции и събрания, оказва 
помощ на разселените лица и вси
чки страдащи хора в територите, в

НПО са подобряване качеството на 
живота на гражданите, защитаване 
техните права, помагане на жените, 
децата и застрашени групи хора, 
както например инвалидите, съби
ране и раздаване на хуманитарна 
помощ на социално застрашени хо
ра, грижа за жизнената среда и т.н. 
Именно за тези цели смятах, че си 
струва да се боря и аз, и затова се 
ангажирах в толкова много НПО.
* Как се отнасят органите на 
месното самоуправление към 
неправителствените 
организации?

. Освен в
“Център за културна афирмация на 
младите”.
* Как тази организация 
допринесе Димитровградска 
община да стане по-добра среда 
за живеене и работа ?

- Ами, ние организирахме няко-
т- _______ лко културни и спортни манифес-

У х-ггггч0 подкРепят тации, след това връчихме хумани* 
д иност на НПО. тарна помощ на димитровградския

* А какво е отношението на Дом за стари и пенсионери, разда*
жителите на Димитровградска дохме множество брошури и листо- 
община към НПО? вки с едукационен характер. Благо*

- Моето желание е повече ди- даРенне на сътрудничеството*' 
митровградчани да се включат в ра- нашата организация и Центьг
ботата на тези организации и да 33 култура по РТВ "Цариброд ° 
имат по-активно отношение към ха излъчени и се излъчват еДУ|< 
наболелите въпроси в тЪзи среда нпи клипове- ЕДИН телескоп,

получихме като награда за де'^ 
стта си, подарихме на ОУ “М° 
Пияде”.

* Г—жа Найденова, в кои 
организации членувате?

- Членувам в няколко НПО - 
“Жените в черно”, АСТРА, “Асо
циация за женска инициатива” и др.

Непрофитния сектор организира в Димитровград

Семинар за мениджъри-волонтери
Центъра за развитие на непрофитния сектор от Белград, канцела

рията за неточна Сърбия от Княжевац, организират в петък на 23 април, 
^ Димитровград семинар под название “Мениджъри-волонтери”, Се
минара е част от проекта “Засилване на институциите на цивилното 
общество - изграждане на регионална мрежа на неправителствени орга
низации в Сърбия”.

Семинара ще се проведе

в

* Членувате ли в някоя местна 
НПО?

- Да, членувам в организациятачаса. Б. Димитро®
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В_!!Целмледерфабрик" в Жйпкз...а
В Бабушница е сформирано сдружение на 
частницитеОт загуба до 

Европа По-ефикасно 

срещу проблемитеКазват, че в желюшкото предприятие ”Кожа- 
ра . което от неотдавна официално 
"Пелцледерфабрик”, се нарича 

се влиза трудно. Уверих се, 
че капията наистина е заключена, и че доб
рожелателните хора там все пак влизат без проб- 
леми. Директорът на фирмата Топлица Джордже- 
вич беше в един от цеховете, в рамките на който 
сега се прави нова лаборатория.

но В Бабушница тези дни бе сфор- камара на Сърбия и с Републиканс- 
мирано сдружение на частните кия фонд за развитие, 
предприемачи. За председател на Сдружението още няма помеще- 
Сдружеиието и на Скупщината му е ние за работа, така че и този въпрос

Едни машини поправят, други купуват
"Ето, тук ще строим нова

се максимално

лаборатория. Старата - 
директорът - е рухнала много и не е годна за 

употреба. Той пояснява, че в "Кожарата”, пардон 
Пелцледерфабрнк , много влагат. Едни машини се 

ремонтират, други купуват. Тези дни са купили т. нар 
"хашпнд за боядисване на пелцвелура. Платили са го 
100 хиляди динара.

зеленчуци ще използваме в бъдещия стол на завода”, 
оповестява директорът и се надява, че ще станат ис
тинска европейска фирма.
Продукция за западните пазари

Продукцията изцяло се пласира па Запад. Фабрп- 
ката постоянно посреща партньори от чужбина. Едни 
идват, други си отиват... Наскоро там очакват и ми
нистъра Маршнчанин и синдикалния лидер Смнлянич. 
В момента има 42-ма работници. Директорът казва, че 
спешно трябват още 10. Производството надава ско
рост. Но не всичко върви според очакванията. "Тру
довите норми се изпълняват само 60-70 на сто. Тези 
норми са определяни според старите нормативи, от 
времето, когато фирмата беше обществена”, изтъква 
той и добавя, че от средата на годината заплатите ще се 
определят според труда.

Работниците казват, че когато Топлица Джор- 
ждевич за първи път пристигнал в тогавашната 
'Кожара” спокойно могло да се снима филм па ужа

сите. Днес вече е друга работа. Пет хиляди динара, 
колкото е средната заплата, наистина е малко, но през 
изминалия период малко са работили. Трудно е, казват 
тук, когато се тръгне от нулата, а още по-тежко, ко
гато се тръгне от минуса и загубите.

казва
в

избран Саша Стаменкович, собст- ще бъде разискван. Частниците са 
веник па фирмата “Юг-инженери- запланували едно лице да приемат 
иг”, а за подпредседател Небойша на щатна работа.
Панич, собственик на фирмата 
“Арт-пласт”. Освен Стаменкович и 
Панич, в Скупщината на сдруже
нието са още 9 частници: Сокол 
Кръстич (СТР “Соко”), Югослав 
Благоевич (“Неимар-”), Любиша 
Аитич (Кафе-бар “Елита”), Бобан 
Богдаиович (“Срем-промет”), Зо
ран Цолич (автопревозвач), Родол- 0ВОО 
юб Илич (СТР “Клас”), Гордана *
Ристич (СТР “Гоца”), Горан Нико- 
лич (селскостопанска аптека “Ни- 
колич”) и Милян Чирич (СТР 
“Брод”).

За председател на Изпълнител
ния съвет на сдружението е избран

Б. Димитров

На Сърбия 
202 милиона

Топлица Джорджевич: Там ще бъде градината

”Ето, онази машина е единствена от този вид в стра
ната. Ще я поправим и нея, ако е толкова ръждясала”, 
споделя директорът. Вижда се, че складове са пълни с 
химически вещества за кожарската промишленост. 
Казват, че цялата ”химия” се купува в чужбина. Ко
жите пък се набавят на домашния пазар. Имат ги 
достатъчно.

В конфекцията се работи усилено, в цеха за пър
вичната преработка на кожите също така. Складът с 
готовите изделия е пълен. Един механик поправя пар
ния котел, един майстор, пристигнал от друг град, 
поправя други машини. В двора на фабриката, една 
работничка не изпуска лопатата. ”Там, където тя ра
боти ще засадим рози”, обяснява директорът, и добавя: 
” Е-е-е-й, там пък изорахме, за да засадим домати, 
картофи и други зеленчуци. Сега торим тази площ. Ще 
видим как ще бъде тази година. Ако се ражда, надо- 
година ще изорем по-голяма площ, а произведените

Б. Димитров
Директорът на Европейската 
агенция за реконструкция за 
Сърбия Адриано Мартине 
оповести, че тази агенция на 
Европейския съюз през тази 
година за програми в Сърбия ще 

т, отпусне 202 милиона евро.
нГл^Ко^гич (ТО ПаРИТ6 03 33
Членове на ИС са Синиша Гюрич 
(СТР “Ласта”), Сърбислав Йовано- 

(“Проксима”) и Предраг Гвоз- 
денович (адвокат).

Частниците заявиха, че па пър-

Кратко
На 25 май бордът на директорите на Световната 
банка ще реши дали ще бъдат одобрени 
последните два транша по сключеното през 2001 
година споразумение със Сърбия и Черна гора. 
Говорителят на белградкото бюро на Световната 
банка Весна Костич каза, че единият от траншовете 
за Сърбия, който е предназначен за сферата на 
транспорта, е в размер 55 милиона долара, а 
вторият, който е предназначен за кадастъра, е в 
размер на 30 милиона долара.

програми в областта на 
държавното управление, 
изграждането на стопански 
обекти, общественото развитие, 
гражданското общество и за 
граничното управление. 
Най-много от донациите-121,5 
милиона, ще бъдат похарчени в 
областта на енергийната 
система, инфраструктурата и 
съобщенията и в частното 
предприемачество.

вич

вото си следващо заседание ще 
приемат статут на организацията 
си. Те смятат, че сега, когато имат 
свое сдружение, по бързо и ефикас
но ще решават проблемите си, и се 
надяват, че ще установят по-добро 
сътрудничество със Стопанската

Ниш създава проблеми наЗащо водопроводът Любераджа - 
бабушиичани?____________ _____
Непрецизното самоуправително 
споразумение захлажда отношенията През фотообектива

между “Наисус” и “Комупалац” в във връзка с цената па водата п 
преотстъпването па продадената 
вода па гражданите па Ниш“. През 
периода от 1986 г. до 2000 г. е имало 
проблеми между тях. ио те части
чно са били решавани. Те все пак пе 
са влияели съществено върху рабо
тата на бабушнишкия Комуна- 
лац”, както това е случая днес, ко
гато, заради блокираната си байко
ва сметка, това предприятие е изп
равено пред трудности.

През изминалите почти 24 годи- 
“Наисус” пе е построил споме

натата акумулация. В Бабушница 
казват, че с изграждането па водоп
ровода Любераджа-Ниш са ощете
ни предимно младите поколения в 
Бабушнишко, защото през горещи
те летни дни пе са имали кз»де да сс 
разхлаждат. Застрашена е и жизне
ната среда, тз.й като след изгражда
нето па водопровода водата от 
изворите в с. Люберажда, тече 
принудено - отдол у-п а горе, докато 
известният надалече Комарчески 
вир е обречен на изчезване.

Компетентите 
самоуправление в Бабушница и а 
предприятието “Комупалац” са 
уверени, не законът е на тяхната 
страна. Ако проблемът стигне до 
сьдебпите органи, епилогът ще е 
ясен, коментират те. Но те се 
надяват, че всичко ще се реши на 
зелената маса.

Учените казват, че през този век 
ще се водят войни за питейната Бабушница но отношение па унас- 
вода Между Бабушница и Ниш тието в разходите в производството 
днес не се води война, но има остри па водата и вграждането па водо- 
разпри във връзка с ползването на мерите. Сключен е и купопродажеи 
този жизненоважен природен ресу- договор. Освен изграждането на 
рс Всичко започна през 1980 годи- обектите за водоснабдяване сьс 
на когато тогавашният директор споразумението с било предвидено 
на’"Наисус” в Ниш Йордан Стан- и изграждане на други обекти в 
кович задвижил инициативата за територията на МО Любераджа, да 
решаването на проблема с недоста- се осигури вода за Бабушница и още 
тънното количество питейна вода някои селища, като при това мини- 
за гражданите на Ниш. малиото количество па водата във

По това време изграждането на водопровода е трябвало да бъде 120 
регионалния водопровод Люберад- литра вода в секунда, Споразуме- 
жа Ниш се е смятало за преходно иието е сключено, договорът също 
решение. През юни 1980 г. е соло- така, но е било нужно да сс долу и 
чено “Самоуправително споразуме- водностопанско съгласие. Такова 
пие за каптирането па изворите и съгласие е получено от тогава- 
изграждането на главен водопровод шната Регионална СОЙ за водно 
за снабдяване на Бабушница, Бела дело в Нишки регион-'С™а“етс3 
паланка и междуфазно снабдяване било валидно до 2000 МИ - 

град Ниш с вода до 2000 година”. - да бъде дадена акумрш ия и 
С него са регулирани отношенията местността Модри ками. .'Сь.ла 

у 7 * сне обаче не е дал един дру» важен
орган - Републиканският комитет 
за селско, горско и водно стопанст
во, което фактически означава, че 
не са
условията за употреба на водопро
вода.

ни

Когато започна реконструкцията на жп линията всичи в 
Димитровград се надяваха, че този път нещата ще вървят бързо и 
качествено, понеже се контролират от страна на Европейската 
банка, която финансира проекта. Така и стана докато се строеше

на

Кратко самата линия.
Всички съпътстващи работи обаче са не само извън нейния, а 

май извън всеки други надзор. Да не споменаваме разбитите и 
засипани с прах и кал улуци. Последният “бисер” е и тази голяма 
купчина камъни-чакъл, разтоварени до средата на улуца “Найден 
Киров” още преди Нова година. Както се вижда на снимката, 
чакълът все още си стои без да се използва за нещо, а само пречи

ио улицата. Досега не е

на местнотоДнес в Босилеград пристигат 
представители на МОБТЕЛ, с 
които заинтересуваните 
потребители ще имат 
възможност да сключват 
договори за намалени цени на 
разговорите. След това 
авторизиран представител за 
нашата община става частното 
предприятие „Ибер" от
Босилеград.

били изпълнени някои от

Проблеми в отношенията между 
Бабушница и Ниш възникват през 
1986 година. Тогава Изпълнителни
ят съвет на ОС в Бабушница приема 
“заключение за регулираме 
отношенията между 'Наисус' от 
Ниш и “Комупалац’ от Бабушница

па движението и се разнася навсякъде 
реагирала пито една от общинските инспекции!па

А.Т.Б.Д.С.Н.



От сел0 за селолтящш
Васка Рангелова от Горна Лисина35 години богата активност на гораните в Димитровградско

Залесяването секна финансова стойност е -1 613 760 000 
динара. За общината и държавата 
това е значима сума, а също така и 
за собствениците на залесените 
площи.

И днес интересът на население
то към залесяването е значителен, 
понеже в залесяването се вижда 
шанс изоставените от обработване 
и некачествените площи пак да 
бъдат “активирани”. Но и държа
вата, посредством своите институ
ции, трябва да се ангажира и с 
финансови средства да подпомага 
залесяването. Очаква се активнос
тите да бъдат засилени и годишно 
да бъдат залесявани стотина хекта
ра. В това отношение не бива да не 
се включат и отделните стопански 
субекти, които с финансови средст
ва да помогнат защитата на окол
ната среда и залесяването.

Йордан Марииков-Дапча

Активностите на Движението 
гораните в Димитровградска об
щина започва през 1965 г., когато 
ученическата горанска организа
ция е залесила около 5 хектара 
площ с борови фиданки. Оттогава 
до 2000 г. са залесени общо 3.962 
хектара площи, от които с борови 
фиданки 3.522 ха, с акации 340 ха и с 
тополи - 100 ха. От 48.333 ха, 
кото заема Димитровградска общи- 
на, разни видове гори се простират 
на 21 189 ха, което е 
вината от територията на община
та. Предимно те са дъбови, букови, 
габерови и останали широколист-

Посочените 
от гораните (ученици, синдикат, се
ляни) - 1 521 ха, земеделската коо
перация “Сточар” (на собствени 
площи) -1 210 ха, горското стопанс
тво (собствени площи) - 763 
трудовата организация “Ерозия” от

Ниш - 468 ха.
От 2001 година насам залесява

нето изостана поради недостиг на 
средства за набавка на фиданки. 
Въпреки че движението на горите 
предлагаше сътрудничество на ня
кои организации, представляващи 
се че настояват за здрава еколо
гична среда, те не се включиха в 
програмата по залесяване, с което 
значително можеше да се подобри 
не само околната среда, но и да се 
повишат материалните стойности 
които не са незначителни. На зале
сените площи с борови фиданки 
(3522 ха) със среден принос от 8 м3 
дървесина, целокупната дървесина 
се увеличава с 26 896 м3 на година. 
При цена от около 2000 дин/м3 (на 
място) годишното увеличение на 
дървесината възлиза.53 792 000 ди
нара. Ако всичко това се пресметне 
за 30 години, количеството на дър
весината възлиза 806 880 м3, докато

на

кол-

почти поло-

Сама се грижи за овцете си
Шестдесетгод и ш пата 

Рангелова от Горна Лисина се 
различава от другите животно
въди в селото, а може би и в об
щината. През зимата тя самотно 
живее на чифлика си край река
та, а около Герговден се изкачва 
в махала Разцепеница, и изкарва

брат ми, около тридесетина години 
почти сама се грижа за овцете, спо
деля нашата събеседничка.

Васка Рангелова съжалява за 
времето, когато в Горна Лисина е 
имало много овце и по простран
ните пасища на Валози са се чували 
овчарските песни и веселите звуко
ве на кавалите им. Сега това време 
вече го няма. В селата останаха пре
димно стари хора, които нямат вече 
сили да отглеждат добитък. На 
пръстите на една ръка могат да се 
изброят домакинствата, които отг
леждат повече от десетина овце.

Както и другите животновъди в 
Босилеградско и тя не е доволна от 
ниските цени, които за агнетата и за 
овцете предлагат изкупчиците, как
то и от липсата на организираното 
изкупуване на добитъка. Затова, 
казва тя компетентните трябва по
вече да се заангажират и да защитят 
интересите на животновъдите.

Въпреки ангажимента с овцете, 
Васка намира време и за четене. 
Освен, че е редовен абонат на 
всички издания на “Братство”, в чи
талището в Горна Лисина казват, че 
тя е сред най-редовните читатели.

П.Л.Р.

ни. Васка
площи са залесени

ха и
Долно Тлъмино

Излезе поредният брой на бюлетин „Натура 
балканика" Крава с четири 

телета
стадото си на паша по хълмовете 
на планина Валози.

Тези дни я заварихме със ста
дото си в местността “Милтени- 
ца”, недалеч от зимната й коша
ра. Тук беше и кучето и Балкан, 
за когото казва, че е много от
говорен пазач на стадото. В мо
мента Васка отглежда около 25 
овце. Казва, че почти всички са 
се обагнили и че сред агненцата 
има и няколко близнаци, като 
пояснява, че стадото й представ
лява единственият извор на при
ходи.

За здравата храна
* Телците и кравата са 
умрели, така че радостта е 
изостанала

Миналата седмица кравата на 
Винко Христов от босилеградс- 
кото село Долно Тлъмино е оте
лила 4 телета, но за съжаление 
всичките телета и кравата са 
умрели.

По думите на собственикът, 
кравата родила две мъртви те
лета и починала, а след това из 
утробата й извадили още две. 
Христов казва, че три от теле
тата са били мъжки и едно женс
ко. Той пояснява, че кравата би
ла на четири години, купил я в 
Лесковац, а по времето докато 
била стелна тя нямала никакви 
особени проблеми.

Животновъдите в Босилег
радско не си спомнят крава да е 
била стелна с четири телета.

П.Л.Р.

Мартовският брой на бюлетина на димитровградското природоза
щитно дружество “Натура балканика” излезе от печат тези дни. В 
най-новия брой на бюлетина пише за дейностите ма “Натура балканика” 
през изминалия период. Той предлага на читателите няколко специални 
теми, каквито например са компостирането в органичното селско 
стопанство, преработката на месото от специалната порода свине - 
мапгулица, и няколко други полезни съвети.

Публикацията се занимава и с една тревожна тема - убиването на 
мангулиците в Димитровградско от страна на бракопиерите.

- Трудно е човек да се занимава с 
отглеждането на овце, но аз съм 
свикнала да живея така. Въпреки, 
че живея заедно със семейството на

Димитровград

Активистите на ЧК на два семинара
Активистите на Общинската организация на Червения кръст от Ди

митровград тези дни присъстваха на два семинара. Червеният кръст на 
Сърбия, Министерството на здравеопазването и Институтът за транс- 
фузия, организираха семинар във Върняшка баня за секретарите на об
щинските организации на тема “Мотивации и комуникации при кръво
даряването.

Вторият семинар се проведе на Митрово поле край Александровац 
Жупски. Целта на семинара бе обучение на кадри на Червения кръст за 
сформиране на общински бригади за действие при злополуки и природни 
бедствия.

От Димитровград на този семинар присъстваха 12 души. Освен тях 
участваха и активисти от Бела паланка, Бабушница, Власотинци и Гад- 
жин хан. Организатори на семинара бяха Червеният кръст на СЧГ и 
Червеният кръст на Сърбия.

Кратко:
Цената за един килограм 
агнешко живо тегло тези дни в 
Босилеградско възлиза 120 
динара. Овцевъдите в общината 
не само че са недоволни от 
ниските изкупвателни цени за 
агнетата, но и от липсата на 
организирано изкупуване. Затова 
изкупчиците и матрапазите, и 
сега кръстосват селата.

Вадата под моста при входа в СЦ Парк

Народната поговорка "Там където вода е текла, пак ще тече " не 
важи за вадата в Димитровград, която беше прокопана за 
някогашната електроцентрала. Мнозина обещаваха, че ще върнат 
водата във вадата, но тя и сега е "суха". Затова повече от над десет 
години тя е сметище за по-близките до нея домакинства.
Днес почти никой не протестира за сметището, дори и 
природозащитниците. П.Л.Р.А.Т

Д.С:

Как да възстановим селата в Югоизточна Сърбия (3)

Класификация на селскостопанското пн <
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ността, ефективното ползване на производствените потен
циали, относително малката стойост на капиталовложения
та отвън. Социалните пък критерии са: широко прилага
щата се справедлива сестема на подпомагане особено между 
дребните фермери; сигурността, че има достатъчни 
чества храна, принос за трудоустрояването на по-голям 
брой хора, прилагане на традиционните знания, постижения 
и технологии в производството и др.

Органичното селско стопанство представлява една 
жизнена философия и начин за производство на високо
качествена биологична храна. Това производство не засяга 
жизнената среда, понеже ползва технологиите, които се ба
зират на природните цикли и гарантират запазването на 
природното равновесие. Като модел, философия и прак
тика, органичното селско стопанство не смущава природ
ните процеси. Напротив, то се стреми да се провежда в 
съответствие с тях.

Органичното селско стопанство се провежда и в съот
ветствие с унифицираните стандарти, каквито например са 
Основните стандарти на ИФОАМ и Заповедта на Евро
пейския съюз за растителното и анималното производство. 
Този вид селско стопанство се реализира в регистрираните 
производствени единици - в органичните ферми и органи
чните преработвателни цехове. Качеството на изделията се 
гарантира чрез стриктните системи за контрол, след 
чрез системите за сертифициране и акредитиране,

Интегралното Производство се отличава по рационал
ната употреба на съвременните производствени методи, ма
лката употреба на пестицидите, отхвърлянето на вредните и 
перзистентни пестициди, употребата на подбрани, твърде 
малко токсични, неперзистентни биолигически и химически 
вещества, които не навреждат на полезните видове. Тази 
система само частично допринася за установяването на био
логичното равновесие на агреоекосистемата.

Устойчивото селско сотоПанство с малки капиталов
ложения (съкр. ЛИСА) се харакеризира с това, че прилага 
екологичните методи в селскостопанското производство и 
не спазва стриктно стандартите. С други думи, при устой
чивото селскостопанство с малки капиталовложения, до оп
ределена степен може да се употребяват изкуствените ми
нерални торове и пестициди, които не навреждат в голяма 
степен на жизнената среда. Този вид селскостопанско прои
зводство спазва няколко екологически, икономически и со
циални критерии. Екологическите критерии са следните: 
запазването на разнообразието на генетичните ресурси, 
ефективното използване на водните ресурси и енергията, 
уравновесеното използване на хранителните материи в 
почвата, както и органичните материи, минималните отри
цателни’ефекти върху жизнената среда 
питаловложения отвън. Икономическите критерии, които 
спазва този вид селскостопанско производство са: устойчива 
система за оцеляването на фермерите, конкурентноспособ-
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чрез установяването на пазарни марки и етикети на орга
ничните продукти.

Освен че допринася за запазването на местонахождения
та и оцеляването на дивите видове, органичното селско сто
панство се опира и върху автохионните генетични ресурси 
на домашните животни и селскостопаски култури, сиреч на 
видовете, породите и сортовете, на които най-много отго
варят условията в конкретен район.

~ продължава —и минималните ка-

Подготвят: Сергей Иванов 
Бобан Димитров

това 
както и
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изпращане на рисунките е 30 май тази година. 
и?в1Сп,ЕТ° На Участниците в конкурса ще бъде:жяг!7515‘»" —•й :й№ггкгйг
откриване на изложбата, която през месец юли 
ще бъде открита в София. Организаторите на 
^УРса предвиждат екскурзия в България за 
всички наградени малки художници, както и 
много други награди.

та’ които желаят Аа участват на конкурса, 
трябва да изпращат рисунките си на адрес:

Държавна агенция за българите в чужбина, 
булевард „Дондуков" - 2А,
София 1000, България
/за конкурса „Детска рисунка"/.

Ще се върне ли старото име на основното 
чилище в Димитровград?___________

РСия : 9 ВИзложбата ще бъде 
открита през юли
обявила награден' конадсзадетски р^унки под

са участвали над 600 деца и юноши от 14 
държави.
На конкурса могат да участват деца от всички 
български общности по света. Всеки малък 
художник може да изпрати най-много по две 
рисунки с размери 35/50 сантиметра а пои 
рисуването може да се ползва всякаква техника - 
акварел, темперни бои, пастели, графики 
флумастер, молив, колаж и прочие. В конкурса е 
посочено, че на обратната страна на всяка

и в него

Състезание нгуллади рецитатори в Кппипт-рЯд Даскалите не искат 

Христо БотевУ ^*^Сж_1Х]М.жж Л. С мираха стихотворения на българ-
** ски език.

продължават напоенА г^ спечели Александра Миланова (I),
* Довечера в Сурдулица ще се проведе окръжно състезание С-2"я ПеТР?“ (1|)' а тРето '
на рецитаторите от Пчински окръг Стефан Тончев (III). Сред ученици-

те от 5 до 8 клас първо място спе-
Миналата седмица в помещения- ва и Митра Симеонова, преподава- чели Оля Стаменова (V), второ 

та на Народната библиотека ‘ Хрис- телкн по сърбски език в гимназията Саня Динова (VI), а трето - Райка 
то Ботев в Босилеград се проведе и Снежана Апостолова, начална Ивкова (VII). 
общинско състезание за млади ре- учителка, провъзгласиха по три Най-успешни декламатори сред 
цитатори. Състезанието беше орга- най-успешни рецнтатора от всяка гимназисти са Анита Стоилкова 
ннзирано от Центъра за култура; категория. Тези ученици ще участ- (IV), Лидия Костадинова (III) и Дан- 
библиотеката, основното училище ват на окръжното ревю на рецита- иел Стойнев (II). 
и гимназията. торите, което ще се състои дове- Народната библиотека възна-

Рецитаторите се състезаваха в чера в Сурдулица. За отбелязваме е. гради с книги класиралите се за ок- 
три категории: ученици от 1 до 4 
клас в основното училище, ученици включен нито един преподавател Центърът за култура организира 
от 5 до 8 клас и гимназисти. Жу- по български език, въпреки че го- малък коктейл за всички участници 
рито, съставено от Златка Николо- ляма част от състезателите декла- в състезанието. П.Л.Р.

Отколешното предложение на ДСБЮ, Основното училище ”Моша 
Пияде” в Димитровград да получи старото си име - Христо Ботев, тези 
дни е поткрепено и от малцинствения ни Национален съвет.

По всичко личи, обаче, че това няма да стане скоро или ще стане много 
трудно, защото и учителският колектив се разцепи по въпроса. Във 
връзка с това Нацоналният съвет отправи открито писмо до и.д. директор 
на училището

“По повод настояванията на мнозинство от заетите в колектива да се 
осуети връщането на старото име на училището - Христо Ботев, На
ционалният съвет на българското малцинство заявява, че това е пореден 
опит да се продължи със старата практика на системно денационали- 
зиране на сънародниците ни тук и да продължи неговото асимилираме. 
Смятаме, че отдавна трябваше да се смени името, понеже то ни напомня 
за трагедията, която изживяхме по време на резолюцията на ИБ. Никога 
няма да забравим страданията в Голи оток. Няма никаква дилема, че 
точно "другарят Моша Пияде” е бил един от инициаторите за тази 
трагедия не само на българското малцинство, но и на всички народи и 
народности от бившата СФРЮ.

Каква е целта на авторите на дилемата дали да се върне старото име 
или училището да се нарече “Свети Сава”? Националният съвет смята, че 
дилемата е съвсем излишна и, че един път завинаги, трябва пред цялата 
общественост ясно да изтъкнем, че училището преди всичко е 
малцинствено. Има ли нужда да напомняме кой е Христо Ботев? Той е 
поет, интернационалист, в чиито стихове, искреното и патриотично чувс
тво получава универсално значение... Той постави въпроса за едино
действието на народите в борбата срещу тиранията и се обяви за Бал
канска федерация.

Националният съвет на българското малцинство смята, че предло
жението училището в Димитровград да понесе името на великия поете в 
духа на добрите взаимоотношения между двата народа и връща 
достойнството на българското малцинство в СЧГ. НС предлага и ще 
съдейства да се направи бюст на Христо Ботев, който да бъде поставен 
пред входа в училището. Всяко друго решение още повече ще усложни 
обстановката в общината и няма да бъде в духа на интеграционите про
цеси на обединена Европа”, се казва между другото в писмото, подписано 
от председателя на Съвета Ангел Йосифов.

в което се казва:

че в състава на жюрито не беше ръжното състезание ученици, а

В ОУ в Звонци по случай трагичните събития в Косово и Метохия

Децата искат мир си знаят. Албанците убиват техните родители. Те ос
тават сами, без подкрепа. Това, което сега се случва в 

Във връзка с неотдавнашните трагични събития в Косово е голяма несправедливост. Но аз не съм тук да 
южната сръбска покрайнина Косово и Метохия, съдя. Аз просто бих желала да помогна на тези деца, 
учениците от звонското основно училище “Братство” които сега страдат. И те имат правото на спокоен жи- 
получиха задача по време на часовете по сръбски и 
български език да напишат съчинения по темата “Де
цата към децата в името на мира”. Съчинението на 
ученичката от шести клас Сандра Станкова, бе про
възгласено за едно от най-добрите. Сандра пише след- живот. Те не са виновни за нищо, кое го сега се случва 
ното. там. И аз, както и тези деца, се надявам, че светът ще

“В света има много деца. Всички те не живеят един и отвори очите си и ще види кой е виновен. Аз само бих 
същ живот. Разлика между тях може би нямаше да има, поръчала на всички хора да им помогнат. А па тях бих 
ако всички хора на този свят имат добро сърце и ако не казала, че не трябва да губят надеждата, защото може 
се водят войни. би някой ще им посочи истинския път и може би ще

Какво сега изживяват децата в Косово, това само те дойдат но -добри времена за тях. Кой знае ? Б. Д.

вот.
Тези събития прекъснаха тяхното детство. Те прес

танаха да идват на училище, не могат да си играят 
спокойно и да си мечтаят. Те заслужават по-добър

А.Т.

В рамките на акцията „Сърбийо, помогни" 
в Босилеград ______________________Димитровград
Хуманитарен концертЕдин от най-голямите християнски празници - 

Великден, в Димитровград бе отпразнуван 
тържествено.

В рамките на хуманитарната акция “Сърбийо, помогни”, на 9 
април Центърът за култура в Босилеград организира собствена кул
турна програма, а парите от продадените билети са предназначени за 
помощ на разселените и изгонени сърби от Косово.

Славка Накева, директор на Центъра, заяви, че събраните 6 900 
динара са дадени на ОО па ЧК в Босилеград, който е организатор на 
хуманитарната акция в общината.

В програмата бяха включени първият и вторият състав на фолк
лорния ансамбъл при Центъра, както и членовете на музикалната 
секция. Пред босилеградската публика се представиха и най-ус
пешните рецитатори от неотдавнашното общинско състезание на 
млади декламатори.

Множество хора присъстваха на 
■ празничната литургия в

П1 димитровградската черква, където
двамата свещеници, за големия празник 
говориха и ученици от гимназията.

ЗмГ Между посетителите на литургията тази 
1Ц година имаше и доста млади хора. Инак 

тазгодишния празник църквата посрещна 
3^*0 нови врата на главния вход. А.Т.

освен

П.Л.Р.п
А Довечера в босилеградския Център за култура
ю Изложба „Симфония на космоса,,о “Земята трябва да стане достойна база на хората,В I (ентъра за култура в Босилеград довечера ще 

б-Ьде открита изложба на Александър Стояноанч, конто ще пътуват към звездите. Защото, живот не 
художник ог Ниш, чиято сбирка “Симфонията на съществува само на Синята планета, но и в 

“ „ключва 47 картини и която е посветена на безбройните саетоне, конто едновременно са толкова 
43-годишнината от първия полет на човека в космоса, далече, и безкрайно близо до нас“, каза Сгояновнч 

Най-напред като моделист, а сетне като художник, оповестявайки най-новата сп експозиция. . 
Стоянолич продължава да пресъздава па картините сн Стояноанч е имал досега три самостоятелни

кораби и космоса, да -гарси п открива жби, последната от конто приключи неотдавна в 
Картините от Свърлнг. Босилеградските любители на изооразите- 

художествената му сбирка "Симфония па космоса“, в лното изкуство ще могат да разгледат картините му до 
някои от които е “открил“ пони звезди, планети и други 24 април, 
сне зове в космоса, са изработени с темперни бон.

о
космоса

О изло-
космическите

днес сиетонс.донепознати

Велигденските празници бяха най-весели за децата, 
помежду си изпочупиха купища шарени перашки

В.Б.кото
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Представители на Съюза на българските общини пребиваваха в Звонци На 11-тия турнир по чупене на 
Великденски яйца в Босилеград

Да забравим 

границите и 

раздялата
Участваха 500
деца от три държави
* Наградата за най - здраво яйце спечели Никола Стоименов 
от Босилеград

От 10 до 12 април в Босилеград 
бе проведено единадесетото поред
но Великденско състезание по чу
пене на яйца. Състъзанието беше 
организирано от КИЦ “Цариброд”
- филиал Босилеград, Столична об
щина и Столичен общински съвет в 
София, общините Босилеград, Дуп
ница и Кюстендил, както и семейс
тво Димитрови от Босилеград.

Тази година състезанието полу
чи международен характер. В Бо
силеград по случай великия хрис
тиянски празник пристигнаха деца 
от България, Македония и Сърбия.
Децата от Ниш и Алексинац бяха 
общо 37, а покровител на тяхното 
пътуване бе Скупщината на град Победителят Никола Стоименов 
Ниш, Детския парламент - едно тя
ло при скупщината, Дружеството за гата културна програма в Култур- 
защита и усъвършенстване на мен- ния дом> какхо и фоерверк шоу. 
талното здраве при децата и неп- На 12 април бе финалния етап на
равителствената организация От- Турцира в голямата зала на Култур- 
ворен клуб. Дружеството “Босилег- 
радско” от Скопие бе покровител 
на пътуването на 
участници на състезанието. От Со- ловци. Второто място спечели Гео- 
фия, Перник, Дупница, Стара За- рГИ Вангелов от Раднево, Бълга-

* Дарения за амбулаторията и училището
Представители па Сдружението на българските об

щини, между които кметовете на гр. Гоце Делчев и 
Мездра - Владимир Москов и Иван Аспарухов,'както и 

директор 
Гинка и

изпълнителният Даренията за училището в Звонцина сд- 
Гавдарова г 

пребиваваха на 9 април в Звонци. г
Сдружението на българските об- ИщЩ) 

щипи подари ултразвуков апарат на ,
амбулаторията в с. Звонци, който ;ла,0. | 
при тяхно присъствие в миналия пе
тък официално започна да работи.
С това начинание на хората от Де- 
рекулски край значително се облек
чава контролирането на здравослов
ното им състояние, понеже те за та
кива прегледи досега отиваха в Ба- 
бушннца или Пирот.

След амбулаторията гостите от 
България обиколиха църквата в се
лото, която е в окаяно състояние и

ружението
гото гостите дариха множество кни
ги за училищната библиотека, спор
тни пособия, касетофон и една 
гайда.

В училището се проведоха и раз
говори с представителите па МО на 
с. Звонци. Поздравлявайки гостите, 
кметът на селото Ценко Величков

1

изтъкна желанието па местното иа- 
■ф селение и па Бабушнишка община
|«-'х . да си сътрудничи със Сдружението

па българските общини, понеже в 
: Звонския край значително число от 

населението е от български произ
ход. Той запозна гостите с иконо
мическото положение в този край, 
като отправи молба да помогнат 
колкото могат.

Председателят на Националния 
съвет па българското малцинство 
Ангел Йосифов изтъкна, че Сдру
жението на българските общини 
сътрудничеството си с този край 
осъщестява с дела, какъвто е улт
развуковият апарат. То настоява да 

набави още мини лаборатория и ЕКГ апарат. Йосифов 
подчерта, че Бабушнишка община има потенциали, с 
които да бъде партньор на българските общини и 
изрази надеждата си, че така ще стане.

Кметът на гр. Гоце Делчев - Владимир Москов, 
изтъкна, че това е скромно начало и обеща, че Сдру
жението на общините ще се ангажира и занапред в 
решаването на проблемите в Звонския край. Той обе
ща, че членовете на сдружението ще лобират пред 
българските институции, за да се осигури помощ. Йор
дан Колев от Агенцията за българте в чужбина изтък
на, че примерът със Звонци показва, как представи
тели на високи държавни институции трябва да дойдат 
при хората, които имат нужда от помощ и как могат да 
си подадат ръка и да се разберат. “Да забравим гра
ниците и раздялата, а основно да е общото между нас”, 
подчерта той.

Изпълнителният директор на Сдружението на бъл
гарските общини Гинка Чавдарова изтъкна , че “бал
канският инат е нещо общо, което ни сдружава и обе
динява. И не само това, а онова, което всички ние 
носим в сърцата си, е усещането, че сме част от една 
общност.”

По време на престоя в Звонски край гостите от 
България посетиха и Суковския и Погановски манас
тири.

Згсъ,-

която жителите планират да ремон
тират. Гостите обещаха да съдейс
тват поне с минимални средства за 
поправка на покрива на храма.

В с. Звонци навремето бе постро
ен сравнително голям обект, пред- ----- =-------------------------—----------
назначен за цех за обработка па дър- Д'Р Йосифов демонстрира пред 
во. След строежа нищо друго не е кмета на Гоце Делчев и гостите 
направено. Представителите на сд- Ра6отата на ултразвуковия апарат

:
; ;; ния дом.

Всеобщ победител на турнира 
12-те деца, стана Никола Стоименов от Райчи-

Първанов изпрати 
честитка
Президентът на Република България, Георги Първанов в писмото 
си до Иван Николов, председател на босилеградския филиал на 
КИЦ „Цариброд“, сърдечно благодари за поканата да присъства 
на десетия международен Великденски празник в Босилеград. 
След като изтъква, че предварително поетите ангажименти не му 
позволявали да дойде, в писмото той казва:
„Поздравявам Ви за осъществяваната благодарна инициатива.
Историята ни е дала достатъчно основания високо да ценим 
единението на здравия християнски морал на нашия народ със 
съзидателната сила на искреното приятелство, родено в 
атмосфера на игри и веселие. Чудесно е, че вече цяло десетилетие 
в светлите дни на православния Великден давате възможност на 
стотици деца от Сърбия, България и Македония да сътворят в 
Босилеград вълнуващ празник.
От все сърце честитя Великденските празници на организаторите 
и на участниците във фестивала. На многая лета, пожелавам ви да 
посрещнете Воскресение Христово с радостни сърца и усмихнати 
детски очи".

Владимир Москов, Гинка Чавдарова и Иван Аспарухов 
в училището в Звонци

ружението обещаха, че ще подпомогнат помещенията 
да бъдат активирани цялостно или частично. За какво 
обаче ще се ползват засега не е уточнено.

Представителите от България бяха съвсем конк
ретни когато посетиха основното училище в селото. 
Директорът на училището Павел Панич истински бе 
изненадан от подаръците, които получи. Между дру-

Георги Първанов,
йрезиденш на Република България

гора, Раднево, Самоков, Радомир и рия, на трето място се класира Але- 
Благоевград, пристигнаха 97 деца. ксандра Стойнева, от Босилеград и 
За втори път участваха и 33 деца от на четвърто - Силвия Василова, пак 
бистърското училище, с финансова от Босилеград. Освен купи и меда- 
помощ от ОС в Босилеград. Гости- ли победителите бяха наградени 
те бяха настанени в босилеградски със спортни велисопеди, ролери за 
семейства. трето и четвърто място, играчки,

Наградния фонд на тазгодишно- сладкиши... Най-голямата награда 
то състезание бе 11 000 лева, подси- на разиграната томбола - спортен 
гурени от многобройните спонсори велосипед спечели Бояна Георги- 
в лицата на Столична община град
София, общините Дупница и Пер- Първите четирима състезатели 
ник, както и почти всички частни спечелиха и шестдневна почивка в 
предприятия и магазини от Боси- курорта Кушадаси, Турция. Тази 
леград. Също така награди за побе- награда е подсигурена от “Детския 
дителите бяха подсигурени и от парламент” от град Ниш. Пари- 
администрацията на Георги Първа- чните награди за победителите бяха 
нов - президент на Р. България, дарени от Изпълнителния отбор 
които изпрати и поздравително пи- при на ОС Босилеград, за първо 
нието° организатоРите на състеза- място 4000 динара, за второ 3000 и

А.Т.

Карикатуристът 
Перица Илиев 
предлага:_____

Поетическо кътче
Владимир Александров
Мъртва капкаДа се установи 

награда с 
името на Моня

СватбаВ гнилата река 
аз съм мъртва капка.

Вълните на живота 
отнасят ме далеч от 
бреговете.

Въпреки че съм скитник 
те ми липсват.

ева.

Песен.
И игра.
И ехо.
Обръчът от хора 
се разширява и събира 
на площада.
Песен 
и игра, 
и ехо:
любовните нощи 
дохождат.

Известният димитровградски ка
рикатурист Перица Илиев - Перо 
предлага “Братство” да обяви кон
курс за хумореска под название 
“Момчило Андреевич -Моня”.

Илиев тези дни получи покана за 
участие в конкурса за 
карикатури в Белград. Темите са: 
„Железницата и пътешествията" 
и„Необикновените спортове".

Както е известно Моня беше из
вестен димитровградчанин, който, 
освен с библиотекарство и актйьо- 
рско майсторство, се 
твърде успешно и с писане на хумо
рески. Доколкото се приеме 
циативата му и наградата бъде ус
тановена, Перо смята, че тя трябва 
да се присъжда по време на тради
ционното димитровградско “Про
клело лято”. А.Т.

за трето и четвърто.по 1500 динара. 
За най - оргинално яйце награ- 

участваха общо 502 деца от трите дата получи Никола Йованович от 
държави. В навечерието на празни- Ниш, а за най - красиво изрисувано 
ците на 10 април участниците в със- яйце спечели Виктор Божиновски 
тезанието обиколиха Рилския ма- от Скопие.
настир, Дупница и Кюстендил, Същевременно за децата и въз- 
където беше организиран концерт растните бе изпълнена богата кул- 

еликденски спектакъл”. На 11 турна програма, организирана от 
април се приемаха заявки за уча- Културния отдел “Събития и про- 
стие и всяко дете получи по една грамил на Столична община гр- 
тениска с надписа на състезанието. София. Освен танцови състави от 

фициалното откриване се състоя София в програмата участваха и 
в училищния двор, където, за фи- певци и танцьори от Кюстендил, 
нала се класираха 64. На отпадна- както и балетен състав от Благоев- 
лите състезатели бяха

Във Великденското състезаниеВечер
Слънцето е заклано 
и кърви.

Селото сънува 
Със сън от сено. ■

Ауната се смее 
с лек вятър.

В песента на чешмата 
търся твоите очи.

(Стихотворенията са ой2 
бъдещия сборник избрани 
творби на йоеши оис 
нашето малцинство, коййю 
Издателство "Братство" 
ще издаде на три езика: на 
български, сръбски и 
английски)

занимаваше

ИПИ-

раздадени град. 
утешителни награди. Вечерта за 
състезателите беше изпълнена бо- С.Н.
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Банатските българи «застрашени от тихо

Вой води на е длъжна да 

поДпомогне тяшго оцеляване
предимно в седем банатски села. * Тяхно?!'пмоте^Р?тЪЛГарспалчани’ коит° и сега живеят 
Чипровци недалеч от София. * От векомто^а™ «0 6 БългаРия. по-точно мястото 
на францисканците. е това място е 6ило център на мисионерска дейност

Тяхната съдба е била тежка.
След Чипровското въстание през 
1688 г. българите-католици от този 
край биват принудени да напуснат 
родните си места\ Най-напред се за
селват в околността на Крайова,
Влашко, откъдето през 1738 
нават в Банат. С декрет на Мария 
Терезия от 1741 г. град Винга 
днешната румънска част на Банат 
става първият свободен български 
град. Вече през 1742 г. банатските 
българи получават училища 
български език. Оттогава те мина
ват през много изпитания, но все 
пак успяват да запазят национална
та си идентичност и самосъзнание.

По времето на Франьо Йосиф 
много българи биват преселени 
Южен Банат, където работят върху 
мелиорацията на мочурливите пло
щи. Така например през 1868 г. в 
село Иваново край Панчево прис
тигат българи от Старо Бешеново 
(днес в румънската част на Банат).

След Берлинския конгрес през 
1878 г. започва процес на връщане 
на банатските българи в новосъз
даденото Българско княжество.
Така се формират селата Бърдарс- 
ки герам, Драгомирово, Асеново в 
българското Подунавие, в по-ши
роката околност на Плевен в Се
верна България. Тъй като след 1918 
г. Банат бива разделен на румънска 
и югославска част, днес имаме мно
го редък случай една малка етниче
ска общност да живее в три дър
жави. Около 60% от банатските 
българи днес живеят в Румъния 
(където имат л представител в ру
мънския парламент), 15% от тях са 
във Войводина, докато 25% живеят 
в България, където също са мал
цинство, понеже голямо мнозинст
во от българите са православни, а

Българска митология

Рало
В съответствие с предназначението му - да оре земята, ралото 

се асоциира с мъжкото начало и има символика. Затова 
ритуалното заорване с рало е съществен елемент от кукерските 
игри и моминските обредни гадания за женитба. В тези случаи 
използването му има оплодителна семантика.

Българите се отнасят към ралото с почит. Никога не се оставя 
вън на двора непокрито. Старо рало и ярем не се горят в огън, за 
да не боледуват стопаните и впрегатните животни.

В деня на първата оран или първата сеитба ралото се обикаля 
ритуално от стопанката, която държи жар. На ралото се раз- | 
чупва обредният хляб и вурху него се коли жертвеният петел. | 
След изорвапето на първата бразда сеячът пали върху ралото | 
гергьовденската свещ и го полива с вино. На Бъдни вечер сто- ■

но в седем банатски села. Най-го- 
лям брой от тях живеят в с. Иваново 
край Панчево (35%), с. Бело блато 
край Зренянин, където са към 20% 
от общия брой жители на това село, 
и в с. Скореновац край Ковин 
(15%). В местата Банатски

Българите в Банат са 
езика си, както и латиничното си 
писмо, напук на 
асимилационните процеси в 
еДин доста дълъг период. Днес 
обаче те са малобройни и тъй 
като обществото не им оказва 
необходимата помощ, процесът 
на тяхното изчезване 
продължава безспирно. Не е 
приет апелът им към 
просветните власти на 
Войводина и Сърбия да 
създадт възможност да учат 
български език поне един 
седмично и затова опазването на 
националната им идентичност е 
сведено до фолклор, песен и 
игра. Само по този начин обаче 
те не могат да оцелеят. 
Необходимо е в покрайнинските 
и държавните институции да се 
разбере цялото значение на 
факта, че и те ще бъдат виновни 
за изчезването на банатските 
българи. А без тях етническата 
мозайка на многонационалната 
Войводина няма да е тъй хубава. 
Защото те са неразделна част от 
нейното битие, те са част от 
мечтания цивилизационен модел 
за толерантна и просперитетна 
Средна Европа.

запазили

г. ми-
двор

(Дзвърняк), Капак, Модош (Яша 
Томич) и Стари Лец българите са 
около 5% процента от населението.

Освен поради неблагоприятните 
демографски процеси, българите- 
католици във Войводина са застра
шени от тихо изчезване и затова, 
защото са напълно пренебрегнати 
от държавата. От 1944 г. в пито едно 
държавно училище във Войводина 
не е проведен пито един час по бъл
гарски език. Този език не е изуча
ван и факултативно. Затова през 
последните години банатските бъл-

в
панинът кади трапезата с ралника и запазва част от горелия през 
коледните празници бъдник. От треските на бъдника изработва 
“ушите” на ралото, през които стопанката прекарва семената за 
посев, за да е богата житиат? реколта. На Водици задължително 
се измиват в реката ралото и ралникът.

Върху рало се правят поливки на “завързан” младоженец.
С рало, изработено от дърво-близнак се извършва ритуалното 

заорване на селището против болести и демони. Не бива да се 
изработва рало от “дяволско дърво”(например от брекина - горс
ко дърво от рода на крушите), защото на впрегатните животни 
ще им бъде много тежко да го теглят.

Ралото е един от основните символи върху обредните коледни, 
хлябове.

на
им

час

в

гари се организират, за да създадт 
условия за опазването на национал
ната си идентичност. През 1997 г. 
българите в Бело блато създават 
сдружение “Трандафер”, чийто 
председател е Никола Калапиш, а 
през 2001 г. е учредено сдружението 
“Иваново 1868* в Иваново, чийто 
председател е Стоян Василчин, 
който същевременно е и председа
тел на Местната общност в Ивапо- 
во. Банатските българи имат само 
един свещеник, който служи миси 
на български език. И това е всичко.

Следователно тяхното положе- 
ърде деликатно. Председа

телят на “Иваново 1868" Стоян Ва
силчин обаче казва, че банатските 
българи, въпреки че над 300 години 
живеят вън от праотечеството си. 
нямат право на изчезване и са уве
рени, че и за тях ще има място в 
многонационалната Войводина и в 
мултикултурната Средна Европа.

великденски и гергьовденски

В родния край на Великден 2004 г.

Празниците, децата, 

възрастните...
менна, но времето се удължи. До
като дочакам пенсия, ще си изле
зе цял живот, но и животът е вре
менен, нали?”, мъдрува Никола.

Зорица с децата си е пристиг
нала от Белград при родителите 
си Деско и Русимка. Преди годи
ни и те живееха в големия град и 
са между малцината, които се 
върнаха в своето село да прека
рат пенснонерските си дни. И тя 
почти всяка пролет или лято на
вестява своето Пъртопопинци - 
да види родителите си и да се на- 
диша чист планински въздух. Тя 
ни пита ще дойдем ли вечерта 
насред село,пред Кооперативния 
дом, където се събират да слушат 
музика. На нашето учудване тя 
отговаря, че неколцина души 
сформирали духов оркестър и се 
учат да свирят старите хора и ре- 
чъници. Нима е възможно!? Съ
щата вечер, на Великден, ги ви
дяхме и чухме... Наистина се 
учат, но най-важното е, че един 
друг Никола, не "германеца”, а с 
него и Иван, Лозан, Асен упорс
тват.

Наистина е прекрасно чувст
вото когато дойдете в родното си 
село и на улицата срещнете ”бул- 
юк” деца, а почти във всеки двор 
по един или повече автомобили! 
За съжаление от години вече та
кава картина може да се види са
мо по време на празниците. Едно 
време те бяха истинска радост за 
младо и старо. Празниците бяха 
шанс за почивка от ежедневната 
тежка работа, по-обстойно да се 
почистят домовете и дворовете, 
да се "извадят” новите дрехи, да 
се излезе на хоро насред село. За 
младите празниците бяха и нещо 
повече - да се срещнат, да си по
говорят, да се влюбят.

"Сине, едно време празници
те, соборйетс и ората беоше ва
жни и затова да не се забравимо. 
Сречамо се с роднинс от друга 
села, децата нн по-добре да се за- 
позиаю, да не се случи да се залю- 
бе, а роднина су, 
резил”, разказваше преди години 
една от бабите.

В нашите краища селата са 
почти обезлюдени. Останали са 
малко души, които броят земни
те си дни. За тях празниците и 
сега са радост, по преди всичко 
заради това, че тогава идват де
цата им и внуците от градовете.

Така беше и на Великден 2004 
г. в с. Пъртоцопинци най-напред 
срещаме нет-шест деца. На въп
роса чии са едни отговарят на 
сръбски, другите на майчин език, 
третите се смеят н нищо не каз
ват... Възрастните се "държат”, 
никой не е забравил родния си 
език където и да живее. Никола е 
на временна работа в Германия, 
но навестява родния си край вся
ко лято, понякога и по време на 
пролетните празници. Разбира 
се, че знае и сръбски, и немски 
език, но в родното си село при
казва пииаги на майчин език. С 
него се шегуваме за термина 
"временна работа”. ‘'Казват вре-

банатските българи се различават 
от тях и в езиково отношение, за
щото техният палчански говор се е 
развивал отделно от съвременния 
български език.

Според преброяването на насе
лението от 1991 г. във Войводина е 
имало 2363 граждани от българско
то национално малцинство, а спо
ред най-новото преброяване от 2002 
г. - 1658 българи, живеещи предим-

ние е тв

Горан Игич

Землячески срещи: Райчо Василов, икономист от Скопие, по 
потекло от Ярешник__________________________________

У

Тези дни в Босилеград се срещнахме с нашинеца Райчо Василов, който вече тридесетина 
години ж!ве? и работи в Скопие. Той е един от многоброините преселници от нашият 
край в македонската столица.

Райчо е роден през 1954 година 
в босилеградското село Ярешник.
Основно училище и гимназия е 

село и в Боси-

оглед, че никой от нас вече дълги 
години не живее в бащината къща, 
аз с голяма радост и удоволствие 
дохаждам тук и много се радвам па 
всяка нова среща с родния си край 
и със своите роднини и близки.

Преди две години е починала 
майка му Цветанка, а баща му 
Иван сега повече живее при него п 
при братята му в Скопие.

Нашенецът казва, че редовно 
поддържа контакти с преселиици- 

Босилеградско в Скопие. 
Каза пи, че особено се радва, ко
гато нашенците-в но-голям брой 
се срещнат на свадби и други тър
жества далеч от родния си край.

- Много съжалявам, че Босиле- 
градска община дълги години се 
обезлюдява и икономически изос
тава. Убеден сам, че много пресе
лени от нашия край биха искали да 

вземат участие в акциите, с коиго да се подобри 
обстановката и улесни животът на хората тук. Сми
гам, че от Босилеградско има много изявени спе
циалисти от различни области, които би могли да 

цепна помощ на нашия край.
Едно от големите желания на Райчо Василов е да 

публикува книга за фамилията му. - По този начин 
бъдещите поколения ще имат възможност да знаят 
корените си и никога да не забравят своя произход, с 
гордост изтъкна Василов.

па да излезне

учил в родното си 
леград, а след това е завършил 
Икономическия факултет в Ско
пие. След дипломирането си през 
1979 година е работил като ико
номист в скопското предприятие 
“Скопско поле" и в Завода за 
съдебни.вещи липа, а от 1992 го- 

собственик на “Бирое-

Тяхната история не е радушна. 
Работели в димитровградските 
предприятия, които пропаднаха и 
затова сега са повече в село, от-
колкото в града.

"Лесно ви е на вас в по-голе- 
мите градове, имате си много ра
звлечения. На нас в село вечерно 
време ни скучно беше. Играехме 
карти, но и това не става безко
нечно. Затова решихме да пра
вим духов оркестър, повече за со
бствено увлечение и разтуха, а 
доколкото се малко усъвършенс
тваме още по-добре - ще "падне ^ 
някой динар", споделя "шефът 
на оркестъра Никола;

С него не искахме да спорим 
кому е лесно или по-лесно... Най- 
важното е да се съберем от време 
на време на "огнището". Да не се 
забравим!

дина става 
кономик”, фирма за счетоводст- 
вени и финансови услуги.

- Моята фирма се занимава с 
оказване на счетоводствени, реви- 
зорни и други видове услуги от 
областта на финансите, казва Ва
силов. Освен мен, в момента в “Би- 
роекономик” работят още 4 лица, 

които са икономисти, а 
и със

те от

Райчо Василов

грима от

| кажа, че работата ми върви добре, сподели

'"'Райчо е оженен с Виолета, с която има два сина, 
| Иван и Боян. Въпреки че живее далеч1 от родния си 

край Василов често идва както в Ярешник, така и в 
Босилеград, където има много роднини и приятели.

- Всеки човек никога не трябва да забравя ба
щиното си огнище и мястото, където е прекарал 

I детството си. В семейството ми бяхме 8 деца, грима 
1 братя и 5 сестри. Две от сестрите ми сега живеят в 
! Сърбия, а ние останалите сме в Македония. Без

иа-

окажат

П.Л.Р. е. Момнр Тодоров• V-



ТЕГаприл

Из историята на проучванията на Слънчевата система

Мистериозните планети и спътници
Астрономите неотдавна откриха 

малко ледено небесно тяло на око
ло 10 милиарда километра от Зе
мята, за което вярват, че е десета 
планета на Слънчевата система. 
Това откритие обаче едва ли ще 
бъде прието като окончателно ре
шение на старата загадка за мис
териозната десета планета. Защото 
новоткритото тяло, наречено Сед
на, е много малко (диаметърът му е 
изчислен на 1700 км) и затова най- 
вероятно ще бъде обявено за плане- 
тоид.

Марио Молита от Лондонския уни- трономите са използвали погрешна 
верситет. Независимо един от друг, формула за изчисляване орбитите 
те доказват с помощта на компю- на набесните тела. 
търка симулация, че непозната пла- Учените Джон Чемберс и Джек 
пета, голяма колкото Марс, се дви- Лисауер от НАСА са автори на хи
жи по орбита на 9 милиарда кило- потезата, че по петата орбита око- 
метра от Слънцето и с гравитация- ло Слънцето в далечното минало се 
та си разчиства споменатото прост- е движела друга планета, а не Юпи

тер, който сега е петата планета на 
Ако съществува, десетата пла- Слънчевата система. Обяснявайки 

нета едва ли ще бъде открита ско- аномалиите в развитието на Слъи- 
ро, защото поради голямата си от- чевата система, двамата учени са 
далечеиост от Слънцето получава установили, че всички метеорити, 
много малко светлина и се движи паднали на Луната, са на една и 
твърде бавно. съща възраст: 3,9 милиарда години.

ранство.

Хипотезата за тайнствената де
сета планета, наречена Планета X, 
датира от 19 век и е довела до от
критието на планетата Плутон през 
1930 г. Учените са предположили 
нейното съществуване въз основа 
на орбиталните отклонения на пла
нетите Уран н Нептун. Изчисления
та са показали, че Плутон е много 
малко небесно тяло, за да може да 
предизвика тези отклонения. Зато
ва астрономите са предположили, 
че съществува и голяма десета пла
нета, чиято силна гравитация пре
дизвиква това явление. Нов аргуме
нт, подкрепящ хипотезата, се поя
вява към края на XX век, когато 
астрономите установяват, че в т. 
нар. Куйперов пояс няма ннто един 
обект на разстояние от над 1500 ми
лиона километра зад Плутон. Като 
че ли “някой” е разчистил това про
странство, но кой? Мистериозната 
Планета X? Положителен отговор 
на въпроса дават през 2002 г. Ад- 
риан Брунини от Аржентинския на
ционален университет в Ла Плата и

Ден на космонавтиката пера и го нарекъл Неит. Към края равна на 17% от масата на Луната, 
на 19 век обаче астрономите са до- “върти около себе си толкова го- 
казали, че той всъщност не е от- лям спътник? 
крил спътник на Венера, а е видял

На 12 април 1961 г. се сбъдва изконната мечта на човека да полети 
към безпределните космически пространства. Съветският

перигей (минимална отдалеченост) 181 км, той изминава път от 41 ш слепяг вт0Рата плапеТа "а Слъ“' " е от 1985 г и пои Г000 км чевата система. съществуване е от 1У»о г. и принад-
Земята има още едил спътник, лежи па Даниел Витмир и Дон Ма- 

много по-малък от Луната, твърдял тезе от Университета Лиузиана 
през 19 век директорът на обсер- (САЩ). За да обяснят защо живо- 

Според тях, преди 4,5 милиарда го- ваторията във френския град Тулуз тът на Земята се затрива в еднакви
Фредерик Пети. Този спътник ни- интервали от около 30 милиона го- 
кога не е открит, но през 1956 г. е дини, те твърдят, че съществува 
доказано, че на неговото място звезда, наречена от тях Немезис, 

орбитата й била нестабилна, плане- наистина има нещо: два облака от която именно в споменатите интер- 
тата започнала да се сблъсква с прах, които със Земята и Луната об- вали наближава Слънчевата систе
мното бройните астероиди и накрая разуват равностранен триъгълник, ма. Тогава тя минава през Ортовия 
била привлечена от Слънцето, а Спътникът Кзрон, които е сате- облак, от който вали дъжд от ко- 
околните небесни тела били заляти лит на планетата Плутон, е много мети и други небесни тела. Някои 
от астероидни “дъждове”. голям в сравнение със “своята” пла- от тях падат на Земята и предиз-

Италиапският астроном Джова- пета. Той е по-голям от половината викват катастрофа. Хипотезата не 
Алберт Айнщайн е доказал, че пре- ни домеиико Касини обявил през на Плутон. Ето загадка: как мал- е доказана, но не е и отхвърлена, 
ди теорията за относителността ас- 1672 г че е открил спътник на Ве- ката планета Плутон, чиято маса е

Накрая ето и една мистериозна
че е глав-

Денят на историческия първи полет на човека в космоса е 
определен за Международен ден на космонавтиката. А. С.

Но Планета X не е единствената дини наистина е имало планета, ко- мистериозна планета, която е въл- ято се е движела по орбита межДу
чувала астрономите Наблюдава- м и астероиден пояс. Тъй като 
ики аномалиите в орбитата на Мер- 
кур, френският математик Ирбан 
ле Верие предположил през 1860 г., 
че между тази планета и Слънцето 
съществува още една планета. На
рекъл я Вулкан, но тя никога не е 
открита, а ето и защо. През 1916 г. •

I ! Л *) 4 I 1Ш \ I П(Т| ДПУ Отвесно: 1. Белградска фабрика за пиво. 2.
Склонност, желание. 3. Просто оръдие от 

Съставил: Драган Петров дърво за оран. 4. Защитник във футбола. 5.
Името на актьора Пачино. 6. Състезание 

Водоравно: 1. Сражение, бой. 6. Първата нота. между двама. 7. Ястие от пържени яйца. 8. 
8. Препдолагаемо крайно разредено вещест- Ек, екот. 9. Телекомуникационен апарат. 10. 
во, изпълняващо вселената. 11. Германски Който не вярва в Бога. 12. Марка чешки 
шампион във „Формула 1". 13. Войскова част. автомобили. 16. Австрийски футоблен отбор. 
14. Плешивост. 15. Руско име. 18. Лично мес- 17. Човек, пренасящ съобщения, писма и пр. 
тоимение. 19. Пощенска пратка. 21. Гръцка 19. Ездитно животно (мн.ч.). 20. Изделие от 
буква. 22. Река в БиХ и Хърватия. 24. Роднини, плетен плат. 23. Дума, с която обикновено се 
25. Преминаване на автомобили, хора, стоки отрича. 24. Планина в България. 26. Името на 
и пр. 27. Втората нота. 28. Марка бразилско димитровградската шахматистка Накова. 28. 
кафе. 30. Монах, калугер. 31. Широко и равно Популярен стил в обличането и пр. 29. Ал- 
място с трева. 32. Столицата на Китай. 35. кохол. 31. Малък кръгъл хляб. 33. Къса горна 
Закрила. 37. Летец. 38. Името на актьора Мар- дреха без ръкави. 34. Съзвучие. 36. Попа- 
вин. 39. Войскова част. 40. Клисура, каньон. 41. дение във футбола. 37. Куче. 38. Преследване 
Най— малката част на молекула. 43. Шестата на дивеч. 40. Дума, с която обикновено пот- 
нота. 44. Името на сръбския светец Сава пре- върждаваме. 42. Лично местоимение. 
ди да стане монах. 45. Планинска върба.

«лщш жтсотм ш- Ш964
00 КГ NV---- СУ

■ I?о Мента (4)
Грижи за насажданията: По- най-важната болест. Причинява 

чвата в ментовите насаждения преждевременно облистване на 
трябва да се поддържа рохкава и растенията. Благоприятни усло- 
чиста от плевели. За да се улесни вия - голяма влажност и висока 
поникването, се бранува напречно температура на въздуха, 
на редовете с огъваеми брани с 
тъпи и къси зъби, за да не се из- с0,5% разтвор на пероцин (аспор). 
важдат коренищата. През вегета- Първото се извършва преди поя- 
цията тя също се окопава, като вата на първите петна от ръжда- 
първото се прави когато ментата та, а следващите две - в интервал 
поникне и редовете се очертаят. В от 10 - 12 дни. 2. Накисване на 
зависимост от заплевеляването и ментовите коренища преди заса- 
валежите до жътвата се правят ждането в продължение на 10 мин

в 1%-ов разтвор на розеншприц- 
мител.

Б о р б а: 1 .Трикратно пръскане

Ча .■"("ТоТ-.ГТ
В

6 7 8
още 2 -3 окопавания.

Най-добри резултати
в борбата с плевелите Ветрилийно увяхва-
дава хербицидът сим- не (УегйсПНит а1Ъо-а1гит
бар (тербасил). Употре* Кеш. е1 Веп.) Заразените
бява се в доза 200 г, растения са недоразви-
разтворени в 70л вода ти, с къси междувъз-
на декар. Насаждения- Лия. Листата са събра
та се третират през есе- ни по върховете и имат
нта или рано напролет, неравномерен растеж,
след валеж, когато по- а горните придобиват
чвата е влажна. " виолетовокафяв и ба-

За да се получи повече листна къренокафяв цвят. 
маса, ментата трябва да се подх- Б о р б а. 1. Здрав посадъчен ма- 
рани два пъти. Първото се извър- териал. 2. Избягване на обработка 
шва при първото окопаване, а вто- на почвата с машини и оръдия, из- 
рото - при появата на 3-то или 4-то ползвани в заразени насаждения, 
разклонение, с по 15 кг амониева 3 Да не се засажда след захарно 
селитра на декар. Най-добри ре- цвекло и картофи, 
зултати се получават при подхра- Къдравост на ментата Причи- 
нване на ментата с 50 кг птичи тор ните са от вирус. Листата се наб-
тппДпя^0ИпИ СЪС 100 кг обоРски ръчкват и добивът намалява. тоР| разтворени във вода. Борба. Единствената пред*
пиа «аппаоГТе климатични усло- пазна мярка - здрав посадъчен ма* 
вия напояването на ментата е на- териал
тпГлИ0ТаеЛгН=,0'.оаЙ'Вечеследюни-То Неприятели. Най-големи загу- 
впрмр ИЗВЪРшва в хладно би причинява ментовият акар (Еп*
Бппят Г“Д°беД или вечер- °РьУе5тепЛашв). Нападнатитера- 

р пт те 6 в зависи' стения се обезлистват рано и оьЧ
Кппо^а°УШВаНИЯТа' ветията се деформират.
Болести и неприятели Б о р б а. 1. Здрав посадъчен ма

Ментата се напада от много бо- териал. 2. Пръскане със сист°яд 
лести и неприятели, които предиз- или с паратион в концентрация в 
викват значителни загуби. - 100 г на 100 1 вода. Неопбходии1’

Ръжда по ментата (Риссти шс- са 3 - 4 пръскания в интервал от 
шНае Регз) Това е икономически 10 ДНИ. - проръпжвв

| -1 ■■
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Решение на кръстословица 194 - Водоравно:

1. Икона. 6. Аперитив. 13. Варели. 15. Алан. 16. 28. Килим. 29. Динамо. 30. Ирония. 32. Кумир. 
КА. 17. Лак. 18. Торий. 20. Дон. 21. Меч. 22. 33. Валог. 34. Пилот. 35. Те. 36. Самолетоносач 
" Пасат". 23. "Ман". 24. Ом. 25. Болид. 26. Сокол. 39. Дар. 40. НАТО. 41." Арис".
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Първенството на Н<ьз . 21 кръг

ПФД - втори кръг в пролетната част на 
първенството

Първенство на СЧГ за 
млади шахматисти в 
Нишка баня________

Край в 70 минута!
»К - «к „Свърлиг" ■ , ,0 „„„„в

г,.“::?фТ-с™гс»г, дут-.- «•» »

Ценков 5. - ^аНГелов 5>- Ста»хов 5, Б. Глигориевич 5, 5,

ФК .Рвърлиг": ^ Николич 7, Антониевич 7. М. Антич 7 5 Ве 
лович 7, Ристич б, 5 Миленкович 7, М. Николич 7, Савич 7 Кръст,ш 
8, Първулович 7 и В. Ранджелович 7,5. ръс™ 1

Играч на мача - Кръстич от “Свърлиг” (8)

М.шич направи скандал! когатов 70 мм>^Н«^ив|||^з,^н(^а 
за гостуващия тим, след като едни от играчите на “Свърлиг” се 
спъна. Футболистите на “Балкански” обиколиха съдията и ^сд „ал-

за;ви’че в сум"с б-л «■ 
Гостуващите състезатели не се нуждаеха от такава “помощ” за-

щото бяха подобри и вероятно и без измисления наказателен удар 
щяха да спечелят мача.

Минимална победа на 

„Младост”
Участва и 
Анита Накова

На 9 април в хотел 
„Сърбия" в Нишка баня 
започна шахматното 
първенство на СЧГ за млади, 
което ще приключи на 18 
април. Участват около 200 
шахматисти и шахматистки 
в категориите до 10,12,14, 
16 и 18 години. Сред тях е и 
димитровградската 
шахматистка Анита Накова.

Освен състезанията по 
шахмат, провеждат се и 
състезания по ускорен и 
бързоходен шахмат, както и 
състезания по решаване на 
шахматни проблеми.

В рамките на вторият кръг П. Гашевич, Д. Зарев, С. 
от пролетната част на първе- Пенев, Д. Йованович, Б. Вой
нството в ПФД, босилеградс- нович, Й, Григоров, М. Гео- 
ка “Младост” спечели като ргиев, Д. Мицов (Г. Глиго- 
домакин с 1:0 срещу “Конди- ров), С. Йованович (Д. На- 
ва от Жбевац. сев), С. Дамнянович и В. Вла-

Домакините бяха много димиров (И. Василев), 
по-убедителни и напълно зас- “Кондива

С. Димовски, А. Илич (Б.лужено спечелиха новите три 
точки. Свободно може да се Стойменович), С. Нисич, Д. 
каже, че през цялото време на Томич (Н. Димитриевич), И. 
мача гостите не успяха да съз- Стоянович, Н, Трайкович, И. 
дадат ннто едно сериозно го- Стошич, С. Томич, Д. Спасич, 
лово положение пред вратата Г. Андреевич (получи червен 
на зелените, докато домаки- картон в 65 минута) и И. Ни- 
ните пропуснаха да реализи- колич. 
рат няколко шансове. Единст- ---------

П.Л.Р. Д.С.
Първенството на НФЗ - 22 кръг

Пътна злополука в Моинцивеният гол в срещата отбеля- 
за Мирослав Георгиев в 39 
минута. След добре изпълнен 
ъглов удар, той вкара топката 
зад гръба на вратаря Димов
ски.

Хандбален резултат Един загинал
ФК „Ястребац-Пролетер" - ФК „Балкански" 9 : 4 (6 : 2).

Долна Врежина, 10 април 2004 вич), Стойкович, Любоевич 
г. Игрището на “Ястребац-Про- (Стоилковнч), Савич (И.Тодоро- 
летер , зрители - около 100. Гла- вич), М. Тодорович, Илич и Сто- 
веи рефер - Владица Голубович янович. 
от Алексинац (7). Голмайстори:
Любоевич в 7-та, 14-та и 29-та, М. (Д. Пейчев), Н. Георгиев, Живко- 
Тодорович в 15-та, Г. Илич 
20-та, 26-та и 90-та, Стоянович в тич, Панайотович, Ценков, Стан- 
54-та и Н. Стойкович в 65-та ми- ков (Анджелкович), Раигелов и 
нута за “Ястребац-Пролетер”, а Б. Глигориевич.
Б. Глигориевич в 18-та и В.
Пейчев в 36-та, 67-та и 70-та ми- от “Ястребац-Пролетер”. 
нута за “Балкански”. Жълти кар- Черната поредица на “Балкан- 
тони: Антич от “Ястребац-Про- ски” продължи и в този мач. До- 
летер” и Ценков и Павлович от макините се представиха като си- 
“Балкански”.

ФК ,Ястребац-Пролетериграха без няколко титуляра, 
Филчевски, Антич, Пешич, Ми- които отсъстваха поради конту- 
хайлович, Райкович (Милоше- зии и наказания.

На 7 април на пътя от Висок към Димитровград, близо до село •' 
Моинци, се случи тежка пътна злополука, в която на място загина 
Петар Игиятов- Гята (68) от Димитровград.

Покойният Петър с компания е прекарвал камъни с трактора ; { 
си. По неизяснени засега причини, тракторът тръгва с некон- | 
тролирана скорост по надолнището и на един завой ремаркето се ]

И този път най-добър на 
терена бе новакът в редовете 
на босилеградчани, халфът 
Синиша Дамнянович, който 
умело организираше играта 
на Младост.

,Младост":

ФК .Балкански”: Станкович

откачило от трактора и се обърнало. Петър паднал от ремаркето, ^ 
затрупвали го камъните, и той загинал на място.

вич, В. Пейчев, Павлович, Хрис-

Макър и собственик на трактора, в момента на злополуката 
тракторът е бил каран от друго лице. А.Т.

Играч на срещата - Любоевич
В рамките на акцията 
„ И аз сам звездаш"

Тъжен помен
На 17 април 2004 година се навършват 6 ГО

ДИНИ от смъртта нашата скъпа и непрежалима 
съпруга, майка, тъща и баба
РАДА ТАКЕВА 
от Босилеград 
(1945 -1998)

Вечно в сърцата си ще пазим от забрава хуба
вите спомени за теб, за твоята любов, нежност и 
добрините ти.

Поклон пред светлата ти памет!
Ойечалсни: съйруг Зоран, дъщери Руска и Весна, 
зетьове Новшш и Винко и ануиише ши.

Деца от 
Босилеград 
гостуваха на 
ФК „Цървена 
звезда"

лен и сплотен колектив. Гостите

Желюшани изпуснаха трите точки
Деца от основното училище, 

общо 55 миналата седмица гос
туваха на Футболния клуб “Чър- 
веиа звезда” в Белград. Децата 
бяха приети от представители на 
ръководството на най-трофе- 
йния тим в СЧГ, посетиха тро
фейният музей на клуба и при
състваха па мача между “Църве
на звезда” и "Железиик”. Вси
чките деца са получили членски 
карти и сувенири на “Звезда”.

Разноските за транспорта па 
малките феновс до Белград под
сигури ИО па ОС, който отпусна 
14 900 динара, а фирмата за спор
тно обзалагаме “Моцарт” е обез
печила сандвичи за децата, би
лети за посещението им на зоо
логическата градина в столицата. 
Децата бяха придружвани от 
представители па ОУ и на ОС.

П.Л.Р.

ФК „Напредък" - ФК „Желюша" 2 : 2 (1 : 2)
Алексинац, 13 април 2004 г. Игрището на “Напредък , зрители - 

, 200. Главен рефер - Марко Милкович от Ниш (7). Голмайс- 
- Йованович в 45-та и Спасич в 47-та за “Напредък , а Йо-

Тъжеп помен
На 16 април 2004 г. се навършват 

ДВЕ ГОДИНИ от смъртта на нашия обичаи
СИМЕОН СТАВРОВ

Живеем с мъката и болката по теб. Липсваш ни 
безкрайно много!

Съйругаша и депата.

около 
тори
ванович в 17-та и 40-та минута за “Желюша . Жълти картони: Белич 
от “Напредък”, Крумов и Дончев от “Желюша .

ФК „НайредъкМилоевич 6, Китич 6,5, Милошсвич 6 (Спасич 6), 
Пешич 6, Занулович 6,5, Белич 6, Радойкович 6 (Станимирович 6,5), 
Земляк 6,5 (М. Йованович -), Ивкович 7, Д. Йованович 7, Иовичич 6. 

ФК ,Желюша": Стоицев 7, Дончев 7, Джунич 7, Пениш 7 5 Кру- 
7,5, Н. Басов 7, 5, Йованович 8, Минчич 7, Тричков 7, 5 (Джорд- 

жев 7,5), Момчилов 7- „
Играч на срещата - Милош Йованович от Желюша ( ). „
В рамките на първенството футболистите на "Желюша пока

чаха, че са по-добрия отбор, но не успяха да реализират шансовете 
си. Те отидоха в Алексинац, за да вземат всичките три точки, но се 
завърнаха само с една. В 70-та минута съдията отмени регулярен гол 

желюшани, което предопредели крайния резултат. ос1И1с ст
иаха до равенство след очевидна засада. ___

В неделя от 16,30 часа “Желюша’ гостува в Кнез село, къдезо ще
се противопостави на “Раднички .

Тъжен помен
Ма 16 април 2004 се навършват ДВЕ ГОДИНИ 

от смъртта па нашия мил и непрежалим
СИМЕОН СТАВРОВ 
от Димитровград

Ти си отиде, сине, а ние останахме с голямата 
болка. Но ти всеки момент си в нашите мисли и в 
нашите сърца.

Твоите вечно ойечалсни лели: Добра, Роса и 
Виолета със семействата си

мов

на

_Г
На 23 април се навършват 

10 години от смъртта на майка
*

Атлетика

Гогов и Владимирова във Видин пи
МАРИЦА ЗАРКОВА 
от с. Вълковия 
(1916 - 1994)
и 5 години от смъртта на таткосг. етк: у

наха на 15-дневни под сезон. Първото състезание, па което ще участват Щ
град Видин. димитровградските атлети е международния мити- Г

- Решихме във Видин да проведем подго г о- ^ “р|ои старТ” в София в началото па май. 
вките, защото там има зала, която е оборудена

1Ш

.= V I ПЕРЧА ЗАРКОВ 
‘Ъ-г I (1914- 1999)

Поклон пред светлата им памет. 
Дъщери Милени и спи Циреи със семействата са.

Д. С.
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г :
ли вой травицу, трице, моруз 
или жито... А1 *

-Стани малко, олаби, защо се 
каже кълцанье, а не чуканье, а?

-Чукаю се гърснице, чука се 
васуль... А яйцата се кълцну...

-Айде, йоще нещо че те питам, ама немой да ми 
одговараш по точкье: първо, второ, трето... Айде 
кажи ми защо тъгай се каже счукаше ни, а не 
скълцаше ни, а?

-Защо ли? Па главете се счукую, а яйцата се

-Дедо, кико йе по-правилно да се каже: къл- 
цамо се с яйцата или чукамо се с перашкьете? - 
дотърча при мене на вторият дън на Великден 
унукат.

-Па сине, правилно йс и йедното, и другото
-Правилно йе да се каже :”кълцамо се с пе- 

рашкьсте” - не изтърпе бабата и она се умеша.
Унукат погледа къмто мене, я му кьимну с гла- 

ву, дсмек одобрявам това що рече бабата, и он
доволан юрну на вратата, а у джеповете с рукье „очну^к^

све стране, и тека те очукаю, да заборавиш и 
кико ти йе име! Е, текова чуканье нийе търпимо 
толкова године... Очукаше ни от све стране, та

!...

придържава перашкьете. Я чека он да се 
поодалечи и поче да петним бабуту.

-Ти ма, у сваку манджу сакаш да си мерудия.
Мене ли пита детето или тебе? Затова ли сино- 
чка грабну ногуту на петлатога, а? (Оно ние за нийетуя годин дочекамо Великден с петла, а нес 
Велигден закламо гьерестотога петла). Затова ягне, кико му йе редат, а надогодине може и с 
ли не може да премълчиш? пилушку да га не дочекамо...

-Първо, ако некой не може да премълчи и да -Бабооо, я млъкни, Добър дън ие, нечу са 
затаи нещо, каже се дека йе йел от кокошку ногу, политику да ми прайиш! 
а не от петла. А второ, кига йе дума за яйца, я съм —Е, Манчо, ватил си се дали яйцата се чукаю
ти затова кико доктур. Могу бре, на вакултет три или се кълцаю, а не видиш дека от годину на 
дъна да оратим за йедно яйце и да не се повторим годину и кълцаю и чукаю и обираю - дибидуз

испоснемо и затънумо! Не ти праим политику, а 
-Айде-де, да не си от девойкьу научила коя ти оратим кико требе да буде, а ако почнем да ти 

киква су яйца? Па айде, кажи ми, кико че поз- разпраям кико се йе чекал, посречал и изпрачал 
найеш коя су по-твърда, а коя су по-мека, а? Великден, може и да се разровеш...

-Първо, ако ме питуйеш и си мислиш за това Първо, за кълцаньето и чуканьето и за яйцата 
що йергьеньете търчеоше по мене, а я слепка се не питуйем я, а унукат пита, а второ, кико би ти 
залепи за тебе, теквая яйца несъм препипувала! рекла, знам я коя су твърда, а коя мека яйца, кой 
А второ, дали су по-твърда или по-мека яйцата има и кой нема яйца, защо се боядисую тека или 
зависи от това от кво су, от кокошку, пловку, онака, и трето за счукуванье и скълцуванье нека 
гуску или от кюрку... му мисли народат. Чуканьето по главете отам и

-Чекай ма, я под стари дни не мислим да идем одовам може и за добро да йе, може и да пораз-
мърда чутурете!

имюмюшва

Нс1шенс1си|исто|Ш11ис11 с думе!

Вражалица билки брала...
На празника Св. Йоан Бильобер преди 40 години две вражалици от 

с. Ясенов дел тръгнали да берат билки. Едната била вдовица на 
50-годишна възраст, а другата била 30-годишна и имала мъж, който 
бил на работа в чужбина. Отишли в една ливада до границата и 
започнали да берат вражалските травки и да копат разни корени.

По едно време се появил на кон един селянин от Бучи дел, който 
закупил ливадата за коситба от Горското стопанство в Пирот. 
Когато видял разровената ливада и стъпканата трева, той се ядосал 
много и се спуснал към вражалиците да ги пречука. Тогава 
по-възрастната вражалица почнала да го моли да не ги бие и му 
казала, че има начин как да решат проблема. Ти и моята приятелка, 
предложила му тя, ще отидете в онзи храсталак и там тя ще ти пребае 
срещу всякакви магии и болести. Вучиделецът се колебал известно

на вакултет...
-И трето: зависи с кво раниш пернатуту, даваш Манча

Адам и Ева се разхождат из Рая.
- Обичаш ли ме? - пита Ева,
- А коя друга да обичам! - отговаря Адам.№

време, но накрая се съгласил.
Дълго време двамата не излизали от храсталака, а когато се поя

вили, вучиделецът яхнал коня и весело запял: “Юнак язди през го
рица, па си срещна млада вражалица...”

Двете вражалици си тръгнали вкъщи и по пътя младата вража
лица си тананикала: “Вражалица билки брала, билки брала и на юнак

Й. Миланов

Адам пита Господ:
- Господи, защо си създал Ева толкова 

хубава?
- За да я харесваш. ЩШШШк
- А защо си я направил толкова глупава? Щ. V*
- За да може тя да те харесва.

Я
баяла, баяла и го милувала...”

Хумореска - Риск уои, Ь1оос1у 1арз!
- Кой каза това? - сърдито пи

та учителката.
Сузуки вдига ръка и казва:
- Генерал Мък Артур през 

1942 г. в Гвадалканал.
От дъното на учебната стая 

отново се чува полугласна псув-

Адам се оплаква на Ева:
- Ега ти и моя късмет!
- Защо?
- Господ ми дал жена, която тръгва с 

първия мъж, когото срещне!

Час по
американска
история ■

* * *
ня: Момченце и момиченце гледат картина, 

на която са изобразени Адам и Ева в 
първите дни от своето създаване.

- Кой от тях е мъжът? - пита моми
ченцето.

- Откъде да знам? - отговаря момченцето. 
- Те нямат никакви дрехи на себе си.

Първи учебен ден в едно аме
риканско средно училище. Учи
телката представя новия ученик 
Шакиро Сузуки от Япония и след 
това казва:

- Сега ще видим колко добре 
знаете американската история. 
Кой е казал “Свобода или 
смърт!”?

Мълчание. Само Сузуки вдига 
ръка и казва:

- Патрик Хенри през 1775 г. 
във Филаделфия.

- Много добре. А кой е казал: 
“Държавата е народът и като та
кава никога не може да умре”?

Пак единствено Сузуки вдига

- Духай ми го!
Учителката се изнервя до кра

йни предели и крещи:
- Кой идиот каза това?
Сузуки:
- Бил Клинтън на Моника Ле- 

вински във Овалния кабинет на 
Белия дом гюез 1997 г.

Трети ученик се провиква:
- Сузуки е лайно!
Сузуки:
- Валентино Роси по време на 

мотоциклетното рали за Голяма
та награда на Бразилия през 2002

има много нахалници...
* * ** * *

- Вярно ли е, че Ева е изневерявала на 
Адам?

- Вярно е! Иначе как ще си обясните

•5? Ева се подготвя за маскенбал.
- Адам, кое листо повече ще ми отива:

кленово или лозово? ___ „^ ~ произхода на човека от маймуната...- Сложи си копривено! Там вероятно ще *

Себеотрицание и наблюдателностБурен смях и силни викове 
разстръсват учебната стая, учи
телката губи съзнание и пада на 
пода, а на вратата се появява ди
ректорът на училището:

- Ай путка майчина, никога не 
съм видял такъв хаос!

Сузуки:
- Премиерът на Сърбия на за

седание на Народната скупщина 
в Белград през 2003 г.!

Известният клиницист Йохаи Шьонлайн често пата, а след това облизал пръста си: - Ваш ред е, 
казвал на студентите си:

- Всеки лекар трябва да притежава себеотри
цание и наблюдателност!

ръка:
- Абрахам Линколн през 1863 

г. във Вашингтон.
драги студенти!

Бедните студенти един след друг показали, че
катоУчителката строго поглежда 

останалите ученици и казва:
- Трябва да се срамувате. Су

зуки е японец, а знае американс
ката история много по-добре от 
вас.

притежават необходимото себеотрицание,
За доказателство той разказал как са постъп- потопили пръстите си в урината, а след това ги 

вали старите лекари, които, когато изследвали за- облизали. Накрая Шьонлайн допълнил: 
харта на урината на пациентите си, потапяли пръст - Да, притежавате себеотрицание, но ви липсва 
в чашата и след това опитвали с език сладостта на наблюдателност! Иначе щяхте да забележите, че 
урината. аз потопих в урината показалеца, а облизах среД'

- Сега и ние ще направим като старите лекари! - ния си пръст! 
казал професорът, пъхнал пръст в чашата с ури-

Тогава ученик от последния 
чин тихо подхвърля: Н. Т.
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