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Издирването 

ма изчезналите 

учеимци 

продължава

Президентите и премиерите на страните от Процеса 
рудничество в Югоизточна Европа 
върдиха готовността си за
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срещата в Сараево пот- Рна
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ЩЗТЯСНО сътрудничество при В’ I 
изграждането на един стабилен, сигурен и икономически раз- | Л 
вит регион. Срещата на върха бе посветена на регионалното 
сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност, Ц 
както и на

& ^ • V 1
сътрудничество в областта на транспорта, визовия I 

режим, телекомуникациите и енергийния сектор.
Деветима държавни глави и премиери приеха в сряда съот- (. 

ветната
Специализирани екипи на 

Пожарната бригада на Биело 
поле заедно с гребците и во
долазите от България про
дължиха издирването на те
лата на двата изчезнали бъл
гарски ученика. Командирът 
на пожарната бригада Зоран 
Пулетич заяви, че с падането 
на нивото на реката с около 
метър са създадени условия 
за продължаване на издирва
нето.

шдекларация на 7-та среща на върха на Процеса за 
сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮЕ). В деклара- I 
цията се осъждат етническите сблъсъци в Косово от миналия I 
месец. Албанският премиър Фатос Нано обеща активна роля 
на страната си при диалога между косовските албанци и сър- ^ 
бите.
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Марович и Драшкович в Сараево

Д-р Ангел Йосифоф, председател на НС: Вук Драшкович за БНР:

Все пак има пари
У неиици-пешеходци

В регионалното сътрудничество ще работя за изпълнението на
един идеал - да се премахнат митниците и визите и да се пътува и
търгува свободно, а границите да съществуват само на географската 
карта. Това каза в интервю за предаването "Преди всички на БНР 
Вук Драшкович, министър на външните работи на СЧГ. За Косово 
ще се застъпваме за децентрализацията на областта и властта в нея и

Ь:;максимално повишаване нивото на самоуправление на местните
районите, където живеят сърби, добави Драшкович.власти в

|>Л5*Дни на френската култура в Ниш
Председателят на Скупщината на Сърбия Предраг маркович с 
представители на националните съвети на малцинствата (ЙишршгетаПредседателят на Народната скупщина на Сърбия Предраг 
Маркович миналата седмица прие председателите на нацио
налните съвети на десет малцинства в Сърбия, между кои го и 
д-р Ангел Йосифов, председател на Националния съвет на 
българското малцинство. По този повод питахме Йосифов с 
каква цел ги събра председателят на парламента?
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Народната библиотека в Димитровград

1

(На 3 стр.) -ШШ
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Гад

Над 1600 нови 

публикации
Гимназията в Босилеград

След 6 го ДеянГюров- 

всеки ден полумаратон
В април и май - 4 

празнични дни
Правителството на Сърбия съобщи, че на 27 април и на 1,2 и 
3 май няма да се работи, понеже са празници.

понеделник на 3 май. ...... _____
(Стр. 5)(На 7 стр.) —ш
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IV
Ново разширяване на Европейския съюз

(От 1 стр.)
В рамките на срещата в Сара- България 

най-близо до ЕС
Първанов

ево президентът на Сърбия и ^гтаголапп 
Черна гора Светозар Марович се иДл^И ПА
срещна последователно с прези- МапОКИЦ 
дента на България Георги Пер-
ванов и с президента на Румъния Президентът на България Георги ще бъдат обсъдени 
Йон Илиеску. Както беше съоб- ПъРванов благодари на стите за ускоряване на изгражда-

_,гж го%3с'вветозаНрМаровичИзавРНа "ет0 ,,а ^истралата София-
С 1Г Марович и Първанов са подкрепата на местните жители Ниш и други въпроси от взаимен 

разговаряли за регионалните 33 спасяването на българските интерес.
деца в катастрофата в каньона Срещата на президенти и пре-
на р. Лим. Това стана по време миери па страните от Процеса на
президентитео^Процоса^а сътрудничество в Югоизточна

нарастване на стокообмена, как- сътрудничество в Югоизточна Европа започна с отдаване на 
то и ангажирането с проекти от Европа (ПСЮИЕ) в Сараево. почит към паметта на трагично
взаимен интерес и по-специално загиналия македонски президент
изграждането на магистралата като е ИЗТЪК11ал> че страните от Борис Трайковски.
Ниш-София. Първанов е пред- Региона трябва да провеждат 
ставил на Марович инициатива еД,шиа политика, когато става участваха също представители 
за дипамизиране на културното дУма 33 защита на културното на ООН и НАТО, както и на 
сътрудничество на Балканите, няследство и по-специално в Ко- различни институции на ЕС.

сово.
Българският президент Геор

ги Първанов покапи президента 
на СЧГ Светозар Марович да 
посети България през идния ме
сец. По време на това посещение 

възможно- Председателят на Европейската комисия Романо Проди оповести нова 
вълна за разширяване на ЕС и отново поръча на страните от Западните 
Балкани, че ”Европа е техен дом”.

Става дума за второ увеличение на ЕС, което според общите преценки 
ще се случи през 2007 година. На листата са седем бивши 
Източноевропейски страни и държави от Западните Балкани, а от тях в 
най-изгодно положение е България.

От общото 31-а глави, които трябва да бъдат изпълнени преди да се 
влезе в ЕС, досега България узпешно е затворила 26, докато Румъния е 
изпълнила 22 глави, а на трето място е Хърватия.

Останалите Западнобалкански страни - Македония, Сърбия и Черна 
гора, Босна и Херцеговина и Албания най-напред трябва да изпълнят 
основните критерии на ЕС.

Б Брюксел считат, че в СЧГ са започнали необходимите реформи, но 
не са завършени и от държавната общност се изисква да продължи този 
процес, да. прилага планът за‘ хармонизиране на вътрешния пазар, 
държавната общност да функционира като съвместна държава с общи 
институции и да сътрудничи с Трибунала в Хага.

щено от кабинета на президента
на

инициативи и за двустранното 
сътрудничество. Специално е 
била изтъкната важността на

В конференцията в Сараево

Британският 
министър Денис 
Макшейн в Косово

За трансфер на производството срещу 
Измирлиев

Вашингтон

Конференция за 

бъдещето на Косово ОчЯКВВМ
извинение

Воланът на българския автобус 
не се е поддавал на управление 
и това е главната причина за 
трагедията на 4 април, предаде 
агенция Танюг. Това се базира 
на исказването на София 
Измирлиева, съпруга на 
шофьора, когото тя е посетила в 
следствения арест в Ужице.

Българската страна не е получила официален отговор от сръбските 
правораздавателни органи на искането за трансфер на наказателното 
производство в България срещу шофьора Илия Измирлиев. Това заяви 
зам.-министърът на правосъдието Марио Димитров след среща със 
съпругата на шофъора София Измирлиева. Туристическият автобус 
падна на 4 април във водите на р. Лим, при което загинаха десет български 
деца, а две са безследно изчезнали. От българска страна е направено 
искане от страна на Върховната касационна прокуратура за съдействие и 
сътрудничество на български следователи в разследването, което се води 
в Сърбия, каза още Марио Димитров.

Чака се 

отговор от 

СърбияВъв Вашингтон се проведе конференция за бъдещето на Косово, 
предаде Гласът на Америка”. На нея учени и експерти стигнаха до 
извода, че Балканите навлизат в нова фаза на нестабилност и нова 
резолюция на ООН за статута на Косово не би допринесла много за 
стабилността в региона. Според експерта по сигурността Дейвид "Очаквам да видя как прези- 
Канин, намеренията на международната общност не могат да се дентът на Косово Ибрахим Ру- 
осъществят докато враждуващите етнически групи не пожелаят 
мирно решаване на проблемите. Според него, бъдещето на всяка

гова на колене се извинява за 
чудовищното престъпление сре
щу тази сръбска светиня, която е 
и част от европейското културно 

или се опитат да проведат реформи самостоятелно, няма да наследство”, каза британският 
успеят... , каза Канин. Той добави, че даването на независимост на министър по европейските въп- 
Косово не би решило проблемите, а напротив, ще предизвика още роси Денис Макшейн в Прищина, 
по-голямо етническо напрежение.

страна от региона зависи от това на останалите страни.
"Ако те тръгнат поединично към ЕС и НАТО, както става сега,

Родителите на загиналите деца изпратили 
писмо до главния прокурор____________

след като посети опожарената 
църква "Свети Никола”.

Според Макшейн Косово се е 
върнало назад и докато неговите 
лидери не се разграничат и не 
осъдят насилието, не е възможно 
да се продължи напред. Макшейн 
оцени, че са дръзки и несериозни 
изказванията на косовки полити
ци, че за сигурността са отговор
ни международната полиция и 
военните сили.

- В Европа има ценно култу
рно, религиозно и историческо 

® наследство, но то не се охранява 
от армия и полиция. Дошъл е пос- 

пристигането на делегацията в ледният момент представителите 
Белград ще ‘,ъде призната ком- на косовските институции да 
потенцията на Сърбия и Черна започнат да се отнасят кат0
гора по отношение съхранява- сериозни и отговорни политици”, 
нето на сръбските паметници на заяви Макшейн. 
културата в Косово.

Делегация на 

ЮНЕСКО 

ще посети 

Белград и 

Прищина

щи, че се очаква на 26 април де
легация на ЮНЕСКО да посети 
Белград, а след това Косово, за 
да оцени състоянието на сръбс
ките културни паметници. На 
пресконференция Кръстич каза, 
че пристигането на делегация на 
ЮНЕСКО представлява напре
дък в полза на сръбските инте
реси, защото тази организация е 
приела да си сътрудничи не само 
с отделни държави, но и 

Координационния център за Ко- територии, каквото е Косово. С 
сово Бранислав Кръстич съоб-

Повторение на разпитите
В писмо до главния прокурор на България и директорът на НСлС 

родителите на загиналите деца от Свищов настояват всички проведени 
разпити по следственото дело за автобусната катастрофа в СЧГ да бъдат 
повторени в присъствието на съдия. Това съобщи Тодор Братов, баща на 
14-годишната Антония, която загина при трагичния инцидент на 4 април. 
По думите му родителите са решили да се обърнат до висшите магистрати 
след като научили, че разпитите на всички лица призовани от следствието 
са приключили.

Ние смятаме, че тези показания лесно ще бъдат оборени в съда от 
бъдещите обвиняеми, защото са проведени без 

присъствието на съдия”, каза Братов.
адвокатите наЗаместник-председателят на

Симеон Сакскобургготски

Няма да оттеглим 

войските си от Ирак
България няма да оттегли войските си от Ирак засега, но дълго

срочното им присъствие може да зависи от резолюцията на ООН за 
присъствие на международни сили в държавата, предаде АП, цитирайки 
премиера Симеон Сакскобургготски.

Според коментарите на премиера, България за първи път поставя под 
въпрос военното си присъствие в Ирак, макар и за бъдещ момент. Сак
скобургготски отхвърли възможността България да изпрати допъл
нителни сили, за да компенсира изтеглянето на испанския контингент.

Румънският министър на външните работи Мирча Джоана също пот
върди, че Румъния няма да изтегли 1 300-членния си батальон от Ирак.

ЕС и НАТО
подкрепят
стандартите От Двореца на мира в Хага
в Косово Има основания за 

жалбата на СЧГЕС и НАТО решително подкре
пят политиката на провеждане на 
демократичните стандарти в Ко
сово преди каквато и да е дискусия 
за статута на провинцията, осигу- Международният наказателен съд в Хага започна дебати дали

==13= —-
ри. Това заявиха след общото за- Правителството на Сърбия и Черна гора обвини участвалите 
седание на Съвета на НАТО и По- въздушните нападения през 1999 г. държави, че са нарушили задъл- 

на НАТО жението си за насилствено решаване на спорове между държави, 
заместникът на генералния секре- Застъпниците на СЧГ заявиха пред Международния съд в Хага че 
тар на НАТО Алесандро Ницо и има правни основания за жалбата за геноцид, която Белград 
върховният представител на ЕС о стпани _ НАТО д
Хавиер Солана. Рицо даде да се срещу й страни от НА] О. 
разбере, че в Косово повече не бива " Систематичното и продължително бомбардиране на СРЮ в 
да става насилие. Солана специално течение на 78 дни през 1999 г. може да бъде доказателство, че НАТО 
подчерта, че ЕС и НАТО са твърдо предварително е имал намерение частично да унищожи цивилното 
за установяване на "мултиетниче- население, тоест да извърши геноцид, каза в Двореца на мира в Хага 
сърбите”00 При ИСТИНСКа 3аЩИТа На британският юрист Иън Браунли, който е член на правния екип на

ВЪВ
Соломон Паси

литическия комитет

България и Полша 

остават в Ираквнесе

България и Полша остават в Ирак. Няма необходимост от увелича 
ване или намаляване на контингента ни, съобщи вчера българският ми
нистър на външните работи Соломон Паси. Министър Паси е разговарял 
с полския си колега, който го е уверил, че няма промяна в позициите н 
Варшава по отношение на мисията в Ирак
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правителството на

Все пак има паридържавната общност
•Драшкович - министър на 
външните работи, Давинич - 
министър на отбраната 
Иванович - министър за 
международни икономически 
отношения

(От 1 стр.) разованието, на културата и на 
вероизповеданието. Предложе
нието по принцип бе прието, но 
ще видим каква ще бъде реализа
цията.
— Кой ще решава кои хора и^е 
бъдат в министерствата ?

—Ние трябва много повече да 
работим за опазването на нацио
налната идентичност.

Председателите на национал
ните съвети ще решат кои хора и 
от кои малцинства ще влезнат в 
тези министерства. Ние не мо
жем да вдъхваме доверие на дру
гите малцинства, ако изучаваме 
майчиния си език само с два часа 
и търсим от останалите тъкмо 
българското малцинство да е 
това, което ще има представител 
в министерството на образова
нието.. Но несъмнено е, че този, 
който влезне там, ще трябва да 
защитава интересите на всички 
малцинства у нас.

—След като скупщината на 
Сърбия отхвърли амандмана на 
Отбора за междунациоиални от
ношения, с който се търсеше из
менение в бюджета на Републи
ката, относно финансирането на 
работата на националните съве
ти и след оправданата реакция на 
председателя на отбора Есад 
Джуджевич, стози жест Скупщи
натакабинета на на Сърбия прави поправи
телен изпит ма отношението си 

малцинствата. Маркович се 
показа като много практичен 
политик, като даде гаранция, че 
все пак Сърбия ще поеме финан
сирането на дейността на нацио
налните съвети, за което ще 
подсигури 30 милиона динара.

към

Депутатите в парламента
на Сърбия и Черна гора 
браха миналия петък трима 
нови министри в съюзното 
правителство. Нов министър 
на отбраната е Първослав Да
винич, министър на външните 
работи Вук Драшкович, а ми
нистър за междунарорни ико
номически отношения - Пре- 
драг Иванович. Нов замест
ник-министър в Министерст
вото за външни работи е Пре- 
драг Бошкович.

В образложението си за но
вите членове на своя кабинет 
президентът на СЧГ Свето
зар Марович изтъкна, че пре- тетите са: стратегията на отбра- 
дложението е направил въз ната, създаването на фонд за

из-
основа на избирателната воля реформа на войската па СЧГ и 
на гражданите в държавите- конкретното 
членки и че Съветът на 
нистрите сега ще работи в се включ|ш в Партньорство за 
пълен и легитимен състав.

Новият шеф на диплома
цията Вук Драшкович заяви, запазване на стабилността в 
че първо и най-трудно задъл- Южна Сърбия”, изтъкна Дави- 
жение за него ще бъде Косово нич. 
и Метохия, преди всичко въз
обновяването на всички обек- международни икономически от

ношения Предраг Иванович, 
икономическият просперитет на 
СЧГ зависи преди всичко от заси
лването на интернационализаци
ята на стопанството. Осъществя
ването на тази стратегия подраз
бира присъединяване към ЕС, 
каза Иванович.

провеждане на 
реформата. ”Ще настояваме дами- — Какво на практика означава 

това?
—Според предварителните из

числения за работата на десетте 
учредени национални съвета 
бяха необходими около 41 ми
лиона динара, които трябваше да 
обезпечи съюзното министерст
во. Сега се връщаме на републи
канско ниво. Най-важното е, че 
държавата ще намери решение 
за финансирането на НС. Конк
ретно, за нашия НС първонача
лно бяха запланувани 3,6 милио
на динара. Тази сума ще бъде на
малена, но се надявам да ни 
бъдат достатъчни за най-важни
те запланувани задачи.

мир и да осъществим по-добри 
условия за решаване на проб
лемите на Косово и Метохия и за

На 17 и 18 април Йосифов 
участва заедно с 
представители на българските 
малцинства от Албания, 
Молдова, Турция, Хърватия, 
Румъния и Украйна в семинара 
в България в рамките на 
програмата на Европейската 
общност за реконструкция, 
развитие и стабилизация 
(КАРДС). Пошироката цел на 
тази програма е да подпомага 
участието на страните от 
региона на Западните Балкани 
в процеса на стабилизация и 
асоциране, което е ъгълен 
камък на политиката на 
Европейския съюз. Във всичко 
това и българските общности 
извън България трябва да 
намерят своето място. Освен 
него на срещата в София 
участваха и представители на 
Националния съвет, на КИЦ 
„Цариброд", Матицата на 
българите, НПО „Дерекул", 
както и представители на 
банатските българи.

По думите на министъра за

ти, разрушени или опожарени 
от 1999 г. насам.

Министърът на отбраната 
Първослав Давинич каза пред
журналистите, че между приори-

—Доволни ли сте от срещата с 
председателя на Народната 
скупщина на Сърбия ?Воислав Кощуница за БНР: Расим Ляич в Нови Сад

Тероризмът е сериозна 
опасност за Балканите

-Г-н Маркович помоли за то
лерантност при решаването на 
проблема. Мисля, че и правител
ството, и председателят на Скуп
щината виждат коректни парт
ньори в националните съвети. 
Ние предложихме представите
ли на националните съвети да 
бъдат ангажирани в работата на 
четири министерства и то: на 
труда и социалните грижи, на об-

Напредък в 
осъществяването 
на човешките 
права

”Сърбия и сегашното правителство обръщат специално 
внимание на въпросите свързани с транспортната инфра
структура, включително и за коридор № 10 и магистралата 
София - Ниш, както и за пътя между Белград и Подгорица. 
Мисля, че тези пътища са много важни и ще задълбочат 
отношенията между Сърбия и България”, заяви 
тър-председателят на Сърбия Воислав Кощуница в интервю 
за БНР на коренспондента му Николай Кръстев.

Според Кощуница, отношенията на Балканите са много 
променени в последните години. "Отношенията с България и 
Румъния се развиха много, но е необходимо и икономическо 
сътрудничество, за което се реализираха серия от споразу
мения за свободна търговия. Невралгична точка на Бал
каните обаче е Косово, необходимо е сътрудничество на 
регионално ниво, за да се реши косовският въпрос , 
той.

минис- Министърът за човешки и малцинствени 
права в правителството на Сърбия и Черна 

Расим Ляич заяви в Нови Сад, че А.Т.гора
последните доклади на Европейската комисия 
показват, че е постигнат напредък в осъще
ствяването на човешките и малцинствените 
права в държавната общност СЧГ. ”Най-за- 
бележителен е напредъка във Войводипа , 
каза Ляич на пресконференция, след срещата 
си с подпредседателя на Изпълнителния 
на Войводипа Душко Радосавлевич 
ретаря за управление и национални малциис- 

покрайнината Тамаш Корхец.

Скупщината на Сърбия прие 7 закони във 
връзка с финансите__________________

Поскъпват горивото, 

кафето, цигарите
каза още : съвет 

и със сек-
”Над Балканите вече не е надвиснала войната като пре

дизвикателство за региона, но сериозна 
географски ширини е тероризмът”, добави Кощуница.

■ ■ ■
опасност за нашите тва в Депутатите в сръбския парламент приеха седем закони от 

областта па финансите. Въз основа на Закона за акцизите поскъпват 
горивото, кафето, цигарите вносни спиртови напитки, а премахват се 

авиационно гориво, течни гасове, петролей за освет-Босилеградска общинаЗа реализация на проектите в акцизите за 
лепне и нафта за отопление.

Законът за предотвратяване на конфликт на интереси от страна 
и заемащи публични длъжности, като един отПомощ от Координациоония 

център за Юг на Сърбия?
о(11 низанията на тези проекти.

Миналата седмица във Вла- зала в Центърът за |1а Льотич е изтъкнал, не ще положи
дичин Хан се проведе среща между 487 динара, Реко! ру усилия до края на този месец да
представителите на УНДП и на об- градския водопровод ' оп,аиа обезпечи средствата от Кордина- 
щинските рзжоводства от Боси- динара; Изгражд ,, цИ01шият център за Южна Сърбия,
леград, Сурдулица и Владичин Хан. около спортният цен >р 1 и По ;1умнте на Александров, па
На срещата присъства и начални- в Босилеград ‘ ипфор- заседанието е договорено, ако до
кът на Пчински окръг Томислав Оборудване на кабинь по ипер^ ,|а април Координационният
Льотич. Обсъждани са начините за матика в I им '“ия .,' “Т |оче. център не подсигури средствата, да 
реализация на проектите, които в от 228 535 дни.Р ■ уД„ се предложи па ведомствата и инс- 
рамките на програмата -Мир”, пият«ОГО“0Р7”®^0У'^‘' ствата титуцните, които са предложили 
съвместно ще финансират УНдЛ и Босилеград, 7^а стоотсрея^т проектите, от собствени източници 
споменатите общини. за всеки °алйте до заплатят 25 на сто от стойността

- В Босилеградска община подсигурява УНДП, а останали д кта с което ще се създадът
УНДП е вече одобрил реализа- 25 Т^!птпш/^шчее запоз- условия да отпочне тяхната реа- 
Цията на първите 5 проекта, каза Анекса ДР УНДП и лизация,
Александър Александров, потп- нал преда* „ момента Както узнаваме, в Босилеград ^
редседател на ОС. Това са следните началника льоти безПе1,И ката канцелария на УНДП вече са
проекти: Подсигуряване на улта- ОС не е • > * 6х5димо да се подадени около двадесетина 
развуков апарат за тукашния Здра- своите 2^цИ„„, как да се моден- проектопредложения, 
вей дом, на стойност от 1 ИК) Лп) гьрсяг на •
Динара; Реконструкция на малката гурят пари/е

па служители
най-важните антикорупционни закони, ще стъпи в сила към края на 

В началото на следващата седмица в сила ще стъпи Законътаприл
‘за регулиране на задълженията въз основа на заема за икономическо
развитие.

Приети са и три данъчни закона, благодарение на които в бъдеще 
едни ще имат по-малки облаги, но други пък по-големи, например за 
автомобили с по-малка мощност данъка се намалява, а за по
мощните се увеличава.

Сменен началникът 

на СВР в Пирот
С решение на министъра па вътрешните работи Драган По- 

чич в началото па тази седмица бе сменен досегашния началник 
на Секретариата на вътрешните работи в Пирот Драган Ди- 
митриевнч. За нов началник с назначен досегашния командир на 
полицейската станция в Пирот майор Славко Маднч.

П.Л.Р.отцепването на
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За бюджета на ОС в БабушницаПолитическият аналитик Вукадинович по 
повод президентските избори___________ Запланувани са около 

82 милиона динариФаворитът все пак не е 

победител
Как сега вървят нещата, кандидат-президентът на Сръбската 

радикална партия (СРС) Томислав Николич е фаворит за предстоящите 
избори, но това все пак не означава, че той ще ги спечели. Съществуват 
много мистификации във връзка с предстоящите президентски избори в 
Сърбия и прогнози кой би могъл да победи. Но до изборите остават два 
месеца, а в политическия живот това е дълъг период, особено в Сърбия.

Така в изявлението си за в. "Вечерне новости ’ Джордже Вукадинович 
политически аналитик и редактор на сп. "Сръбска политическа мисъл^ 
коментира шансовете на фаворизираните кандидат-президенти. Той 
също така смята, че в първият тур никой от кандидатите за най-висшия 
пост в Републиката не може да спечели необходимите 1 700 000 гласове, 
така че най-вероятно президентът ще бъде избран във втор тур.

Димитровград_________________ _________

рационално и пестеливо, за да 
можем да сведем всичките разхо
ди до минимума. Трябва да се от
кажем и от някои досегашни на
вици, каквито например са слави
те, репрезентациите, ненужните 
пътешествия и пр., относно вси
чко това да сведем до - най— 
небходимото”.

Николич оповести, че по адрес 
на председателя и подпредсе
дателя на ОС в Бабушница са 
пристигнали писма от Актива на 
директорите в бабушнишките 
средни и основни училища, в 
които се изразява боязън, че с 
планираните средства няма да 
могат да се извършат плановете 
си. Във връзка с това писмо, на
чалникът казва, “че във времето,

На последната сесия на ОС в 
Бабушница, след проведените 
разисквания, общинските 
ници приеха предоставеното 
предложение за бюджета, според 
което приходната част на общин
ския бюджет през тази година 
възлиза на 81 831 000 динари.
Според анализите, тези средства 
в общинската хазна трябва да 
постъпят от местните явни при
ходи, както и от преотстъпените.
Законните разпоредби сочат, че 
ако местните самоуправления не 
са в състояние да съберат запла
нуваните средства, ще им се обез
печат допълнителни средства от 
републиканския бюджет.

Във връзка с решението за

бушХГобщинГкГяГ.шчалии- колич каза’ че изискванията на когато е налице една толкова ло- 
кът за стопанство и финанси Че- ползващите средствата от об- ша икономическо-финансова об- 
да Николич заяви, че ОС е реши- щинският бюджет до голяма сте- становка1 „е можем да планираме 
ла да не увеличава размера на пен са к°РИ™рани, относно, по_голеМи капиталовложения за 
местните явни приходи, заради сведени до реалните рамки, като определени цели, както напри- 
тежката икономическа обстано- ПРИ това е държана сметка да не мер ПОДдЪржането на определе- 
вка в бабушнишките фирми. Ни- се застрашат основните интереси ни обекти в селата, които не се

при изпълняването на законови- употребяват. И някои други де-
йности просто трябва да изчакат 
по-добри времена”, каза той. 

Началникът за стопанство и

съвет-
им

Ажуриране на 

избирателните списъци
Чеда Николич

Общинското самоуправлние обнародва публично съобщение, с 
което информира избирателите в Димитровградско, че могат да 
разгледат избирателните списъци и да поискат промени, поправки, 
допълнения, вписване или премахване на сведенията в тях. 
Заинтересованите да разгледат списъците избиратели могат да 
направят това в стаята номер 24 всеки работен ден и всяка събота от 
7 до 15 часа до 28 май т.г., когато списъците ще бъдат заключени.

Избирателните списъци за града и крайградските селища са в 
сградата на ОС, докато ксерокопиетата на избирателните списъци за 
селските местни общности са в месните канцеларии в селата 
Каменица, Поганово, Смиловци, Барйе и Трънски одоровци.

Пълнолетните граждани на Сърбия, които са разселени лица и 
пребивават в територията на Димитровградска община, могат да 
бъдат вписани в избирателните списъци в Димитровградско в 
съответствие с евиденцията на местното Отделение на вътрешните 
работи.

След заключването на избирателните списъци искове за вписване 
в тях или пък за някоя друга корекция може да се отправят към 
Общинския съд. В съответствие с решението на съда корекциите се 
извършват 48 часа преди датата, на която ще се проведат изборите.

Към месните явни приходи се причисляват: комуналните такси, 
таксата за пребиваване в територията на общината, общинските 
административни такси, възмездието за ползване и уреждане на 
строителните площи, възмездието за подобряване на жизнената 
среда, паричните глоби установени с решение на органите на 
местното самоуправление, средствата от местното самооблагане и

финанси каза, че занапред всички 
ползващи бюджетните средства 
трябва със собствени дейности 
извън бюджета да способстват за 
обезпечаването на собствени

ДР-
Републиканските органи преотстпъват на местните самоуправлния 
част от приходите, които се осъществяват на тяхна територия чрез 
данъка върху приходите на гражданите, данъка върху фонда за 
заплатите, данъка върху имуществото, данъка върху наследството и години не е било практика. “Това 
подаръците, данъка върху оборота на издилията и услугите и др.

средства, което през изминалите

се отнася до всички, включител
но и училищата. Училищата мо
гат и да предприемат и конкретни 
дейности, които имат за цел обез
печаване на определени средст
ва, както например да дават под 
наем училищните зали, трапеза
рии и др. Ако се наложи, ние сме 
готови да посредничим от компе
тентното министерство да се по
лучи разрешение за предпр 
не на такива дейности”, каза 
Чедо Николич.

Б.Д.
те им задължения.

“Финасовата обстановка не ни 
позволява да уважим всички 
искове на ползващите средствата 
от бюджета. Техните разходи 
стриктно ще бъдат свързани с 
процента на осъществяването на 
приходите в бюджета”, изтъкна 
Николич, и добави: “При израз
ходването на средствата, ползва
щите бюджетни средства в общи
ната трябва да се държат крайно

В Окръжния съд във Враня

Полицай осъден 
за подкуп

пазарната и финансовата инспекция на територията 
на Босилеградска община.

Прокуратурата обвинила Стойнев, че е “искал и 
получавал домакински уреди, храна, цигари, бензин, 

Влатко Стойнев (32), полицай в Отдела на вът- части за колела, облекло и пари”. За вземането на 
рентите работи в Босилеград, е осъден в Окръжния подкупа той разработил специална система, като 
съд във Враня на затвор от година и половина заради налагал на дарителите да оставят стоките в една 

на подкуп. От няколко куфарни търговци, босилеградска кръчма и да кажат, че те са за 
които минавали през граничния пункт “Рибарци”, полицая Стойнев. След това той идвал в кръчмата и 
той искал и получавал подкуп, за да ги защитава от вземал “подаръците . С. П.

иема-
вземане

Б. Димитров

. Наши нрави: Разговор^^Виктор Йосифов, работник в „Ншнекспрее”

Човек без косми на езика, но със широко сърцек
:

цепи никому басма”. Много хора, лим кой °т нас е дал поне поло- -Едва ли! -Вероятно има и такива
особено от властващите, не го оби- вината- Ви™ . т.™ г «с
чат и избягват да се закачат с него ьг а п я -Познаваш ли тези хора? Когато ., ВиктоР е роден през 1942 г. в с.
За него всички са еднакви незае^ "Какв? В“ подтикна т03и ш срещнеш, търсиш ли си Мъзгош. Завършил е полувисше

§й5§Ж=“ 0Щ=~ йШШЕ
се говори, че през войната бил Поваче! п все пак не е много голяма ®ИЛеТИ На "ътниците’ а0 И “
яздил поп. Дори и на Шешел е нос- Инача Викт0Р Работи в “Ниш , . „ заетите там бяха чести. Така един
тавял неудобни въпроси В града е ексПРес ■ ЕДно време беше шеф на ~/а паРи стабулш общо път идва един “нахерен контро-
познатс мигновените си остроумни автобУСната гара, а сега е единст- ^тО’ва речем от както не се льор и започва да гълчи една от
шеги-опашати отговори които ви- веният техен работник в Димитров- 0Азва автобусната гара? колежките на Виктор, която в мо-
наги улучват целта и засмиват хо- град и пР°Дава билети в рейса. -Правил съм някаква сметка мента била без униформа. Контро-
РаМалкохораобачез„аят четойе «гЕЯЯЗД-" ВЪЗЛИ' ГГ^бТГгГбата""

^”шГраейсЦоеве™Ра„аНа^иЙш " — с ш/роко с!™ ;“ Охолното знаЯ с тази

•г“,т ~о°ТпСонЙе помещени” това.Тто^пла™ “бртяна ^рат* честРазб,,ра Т°Ва ДаЖе “ “V4“ Уа™“ пРодължава™ “ Когато вече нямало начин как
го на открито, понеже помещение .. общ но когато препи Т Да се отмени глобата , Виктор по-
р:в™а?сГраУзпНадГ(неРсе8з®аГ пТ0 ед™ -сец нашият “кписаче -И к^р правите тогава? когетоХГЛТ Ч°“ °Т реЙСа' КОНТр°льора: “А бе, какъв
ровград се разпада (не се знае по на Никола Стоименов от Райчилон- Нишл „ с когато той все пак е тръгнал да си човек си ти, всички биха платили да
чия вина). са нео6ходими п за лечение обешя^ ’ 33 МУ давам билет’ а той свърши някаква работа. я видят гола, а само ти искаш да е
то:ГкГй=Гс=Га ™™ГолВНеСе 2“ ЙИН” ™ ^ ^ " МИ ^Контрольорът изпсувал по**
илп както той сак,пят би казал - “не “*™ “ * ™ама' »«а « ~ ^ ^ се

п
ф

■Iш
Ш

Преди няколко години в нашия 
вестник нарекохме Виктор Йоси
фов “чакащият автобусите”, поне-

А.Т.
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Безработицата в Сурдулица е остър проблем

Всеки пети жител е 

без работаКак се роди идеята за 
сформиране на това дружество и 
кои са основните му цели?

- Идеята за създаването 
такова дружество ме 
дълги години, но тя впрм1и^Г I870 както и още 400, които бяха на временна раоота

® Сурдулишка община, 
всеки пети жител е безработен 
по-трудно се намира работа. В 
съдите на клона на Националната оп 
служба за трудоустрояване в Сур- кл 
ДУлица се намират имената

ни членове има и 
потекло, и сърби 
Свободно 
имаме

хора с българско 
по народност, 

може да се каже, че 
един конгломерат от профе- 

- наи-много бизнесмени, собст
веници на малки и средни пред
приятия, но и ръководители на 
обществени фирми, които искат да 
установят делово сътрудничество с 
партньори от България, както и 
художници, литератори, юристи и 
други. За различните 
членове имаме и

на едно 
преследва 

напълно узря V 
мен преди две години. Реших да 
предложа да се направи - 
дружество, след като мнозина 
приятели, които знаят за българс
кия ми произход, започнаха все 
по-често да !ую питат за неща, свър
зани със съдена България. Тъй 
то тогава не бях в

си и
в коятотакова

мои До работа чрез панаир
спи- На състоялия се на 21 т.м.

панаир по трудоустрояване, 
ганизиран от сурдулишкия 

Националната служба
авители на 
низации, 

а както изаинтересирани 
е безработни. Бяха сключени и 

десетина трудови договора.

все

клона на националн 
....и на за трудоустрояване,на

миналата година. Обстановката 
по-трудна ако към това се добави и 
факта, че в списъците са включени 
и към 500 души, които работят на всеки месец плащат около 1 670 000 
определено време. Сред безработ- динара, 
ните най-много са млади, но въпрос

ка- категории 
различни размери 

на членския внос. Годишният 
ски внос за физическите лица е 300 
а за юридическите - 1500 динара.

И какво предлагате срещу

състояние да им 
дам пълноценен отговор, у мен се 
роди идеята да направим дружест
во, в което ще се събират такива 
сведения, които ще спомощуват за
дълбочаването на взаимосътрудни- 
чеството между нашите два славян
ски народа във всички области. 
Много силен тласък за това ми даде 
и сформирането и учредяването на 
еврорегиона Ниш-София-Скопие. 
Това ме стимулира да ускоря реали
зацията на отколешната ми идея.

член-

тази
На въпроса съществува ли въз- 

е кога ще получат работа и кога ще можност младите хора скоро да 
започнат да се препитават със 
собствен труд и средства.

Добрица Петрович, координа-

- От основаването 
то дружеството "Рила 
договори за сътрудничество с ня
колко сдружения на бизнесмени ~ 
България и с определени неправи
телствени организации, с цел да 
спомогнем установяването и инте
нзифицирането на конкретни ви
дове сътрудничество. Благодаре- 

Чувала съм за това дружество, ние на това, ние сме в състояние в 
колкото разбрах, то не е функ- СР0К от само ден-два на всеки наш

досега, наше- 
” е сключило намерят работа, Петрович отгова

ря, че в днешните условия това едва 
ли е възможно, като подчертава, че 

тор в сурдулишкия клон за трудоус- и частниците все по-малко се ну- 
трояване, пояснява, че сред търсе- ждаят от нова работна ръка. - Сто

панството в общината едва ли има 
нужда от нови работници, така че 
ни остава, разбира се и на безра
ботните, да създаваме условия за

тво на сръбско-българското 
приятелство, оглавявано от 
известния живописец, Милич с.„ 
Мачва, (починал преди една-две 
години). Знаехте ли за

в
от

него и
* И така се стигна до 
дружеството?

имали ли сте контактни с 
неговите членове ? Миналата година посредством 

сурдулишката служба за 
трудоустрояване, Трудовата
о?поазба000динара наСдесетинаТ самотрудоустрояване, Да подсигу-
безработни. Всичките те откриха ряваме средства за приемане на ста- 
производствени фирми, жанти, като и да организираме
предимно селскостопански. панаири по трудоустрояване. Очак-
Очаква се такъв начин на ваме „а тях па ипват ,.р
трудоустрояване да продължи и е "а тях да ид!ат “е 03,1,0 онезн' тази година. които търсят работа, но и предс

тавители на предприятията и орга- 
щите работа към 1840 души са без низацните, които ще ни осведомя- 
каквато и да е квалификация, със ват за това какви кадри им трябват 
специалности от трета степен са сега, а какви ще им са необходими 
около 750, с четиригодишни средни занапред. В.Б.
училища над 1150. Но сред безра
ботните са и около 95 полувисшис- 
ти, както и около 50 души с дипломи 
от различни факултети.

В Сурдулица узнаваме, че една ВЗвТО рвШвНИе 33 
част от безработните идват в 
трудовата борса, преди всичко за

- Да. Наистина ми беше
Събрахме се група хора с еднакви 
амбиции и цели, бързо решихме ционнРало ко» знае как добре. мле» да предоставим пълна ннфор- 
всички формалности и сформирах- РазпРавяли 03 ми и за подобно дру- мация за отговарящия му стопански 
ме дружеството "Рила”. жество, което е имало забележи- или друг субект в което и да било

телни резултати непосредствено място България. Основната ни за- 
след Втората световна война, но в Дача е да облекчим преките кон-

- Това е най-високата планина на П0следствие секнало. Да си призная, так™ на членовете си със съответ- 
Балканския полуостров, нейният 33 не съм контактирала с никой от ните субекти в съседната страна и

да им помогнем при установяването 
на взаимно изгодно сътрудничест
во. Имаме и договори с организа
торите на всички панаири в Бъл
гария да посредничим за участието 
на наши фирми в тези изложби.

Освен това, за всички заинтере
совани, ние организираме и колек
тивни посещения на отделните па
наирни мероприятия. Така напри
мер, през март организирахме по
сещение на Международния панаир 
на стрителството в София, а ми
налия петък и на Международния

лесно. но

* Заир) точно " Риха" ?

Скупидината на град Ниш даде положителна оценка на 
програмата ви за организиране на литературна среирг между 
нишките и софийските гшсатели и дори отпусна пари за това. Кога 
ще се проведе тази среща?
Градският съвет по култура в Ниш ни осведоми, че с 50 000 динара 
ще подпомогне това мероприятие. За съжаление, изостана 
конкретната работа - все още не сме получили нито един динар за 
това. Когато тези пари бъдат прехвърлени на нашата банкова 
сметка, ние сме готови в най-къс срок да изпълним обещанието си. 
Аз съм уверена, че става дума за малък застой в градската 
администрация. Ако ме питате за имената на гостите от България - 
няма да ви кажа. Нека това си остане наша малка тайна.

връх Мусала е покрива на Балка
ните. Символично, това име подс
казва високите ни и благородни це
ли, към които стремим - взаимноиз
годното сътрудничество.
* В началото на 90-те години в 
Белград беше сформирано дружес-

В„Текстилколор"е

въвеждане на 
фалитна процедураосъществяване на някои социални и 

материални права. - На почти вси
чки, които търсят работа пос
редством нашата служба, плащаме 
социално-здравна осигуровка, до- 
като парични добавки получават 
около 450 души. Сред последните 
почти 80 на сто са хора, които са 
останали без работа, главно в цеха 
на фалиралата “Кощана“, казва “Тек- 
Петрович и допълва, че за матери- стилколор 
ална сигурност на безработните ” сега има

91 ра
ботници. 
За само

Изчакват
синдикапанаир на оптиката, издателската 

дейност, електрониката и модерния 
дизайн. Миналата седмица с нас 
бяха и представители на почти вси-

членовете на тези асоциации.
* Кои са сегашните ви членове 
как могат да се зачленят нови\

- Всички, които пожелаят това. чки медии от Ниш. 
Шегувам се. Според Статута ние 
имаме два вида членове - частни и 
юридичести лица.Между сегашните

и
В бабушнишката конфекция

В. Богоев

УНДП финансира проекти в Босилеградско НЯКОЛКО
месеца, 
десетки 
работници 
от тази 
фирма 
минаха да 
работят в 
останалите две конфекционни 
фирми в Бабушница - “Стандарт” 
и “Лисца", докато някои по друг 
начин си намериха работа.

След два безуспешни 
аукционна, фирмата не дочака 
третия. От и.д. генерален директор 
на “Текстилколор" Милутин То- 
дорович научихме, че междувре
менно Скупщината на предприя
тието е решила да се въведе фали
тна процедура. Тази процедура ве
че е в ход, сиреч в “Текстилколор" 
сега очакват да пристигне синдик 
(фалитеи управител).

Като се има предвид факта, че 
преди втория аукцион директорът 
опонеставяше пътуване до Герма
ния, за да търси партньори, попи
тахме го защо не се стигна до това.

- Просто нямах пари да замина за 
Германия, отговори Тодоровнч, 
то изрази разочарованието 
поведението на определени поли
тици от настоящото правителство 

Сърбия. -Те преди месеци оио- 
веставяха, че ще бъдат предприети 
мерки за възстановяването на текс
тилната промишленост у нас, а сега 
си нравят оглушки изтъкна дирек- 
торът Тодоровнч. Ь. Д.

Общината няма с какво 

да участва
Миналата седмица във Владичин Хан се проведе среща между 

представителите на УНДП и на общинските ръководства от Босилеград, 
Сурдулица и Владичин Хан, На срещата приет,ства и началникът па 
Пчински окръг Томислав Льотич. Обсъждани са начините за реализации 
на проектите, които в рамките на програмата “Мир , съвместно ще 
финансират УНДП и споменатите общини.

- В Босилеградска община УНДП е вече одобрил реализацията на 
първите 5 проекта, каза Александър Александров, потпредседател па 
ОС. Това са проекти за подсигуряване на ултаразвуков апарат за 
тукашния Здравен дом, на стойност от 1 100 900 динара, реконструкция на 
малката зала в Центърът за култура - 383 487 динара, рекопструкция на 
градския водопровод - 646 437 динара, изграждане на 0Радао*о;° 
спортният център “Пескара” в Босилеград - 396 294 динара и за
оборудване на кабинет по информатика в гим.шзията на стойност от 228
535 динара. Според сключения договор между УНДП и в Босилегр д, 
75 на сто от средствата за всеки проект поотделно ще подеш урява УI А , 
а останалите 25 процента ще дава общината.
„ПГ Гв моме^ОсГе Гсъ—ЛГобезнечи своите 
25% и е необходимо да се

месец да обезпечи средствата от

Фото око
на УНДП и

Висящ стълбназапочването на реализацията 
положи усилия до края на този
^ душте'(ЩЯА^кГанД1К)в?на1змеда|1ието е
иа април Координационният център не подсигури р Д ‘ ' или
предложи на ведомствата и институциите, кои 
проектите, от собствени източници да заплатят 25 и
проекта, с което ще се създадат условия за тяхната ре -уппп вече са

Както узнаваме, в Босилеградската канцелар ' /
подадени около двадесетина нови проектопредложения.

ка
си отОтдавна този стълб на кръстопътищвто между улиците „Маршал 

Тито" и 7 юли" в цонтъра на Босилеград бе само счупен, но от 
преди десотина дни, както се вижда на снимката, долната му 
част изобщо не съществува и той виси във въздуха. 
Босилоградчани си задават въпроса кога стълба ще се срути 
върху някой пешеходец или автомобил и апелират към 
компетентните час по-скоро да го подменят.

на

П.Л.Р.

П.Л.Р.



р^”р,»,ярн'атабстанция още стачкуватвъвЗа една част от бежанците в Сурдулица идват по-добри дни

Жилища за най-закъсалите
жанците не се решават да се вър
нат на родните си огнища, поне- 

както казват, все още никой 
не им гарантира сигурност, 
това отношение не по-малки са 
проблемите и на изгонените от 
Косово и Метохия.

Понеже никой със сигурност 
не може да каже докога ще оста
нат бежанците, в Сурдулица се 
готвят да ремонтират сегашния 
колективен център, където ще 
има жилища за още десет семе
йства. - Надяваме се, че материа
лна помощ за това ще ни окажат 
УНХЦР, швейцарската хумани
тарна организация СДЦ 
ното самоуправление в Сурдули
ца, посочи Сузана Стамеикович.

Искат оставка от 

директора
казва, че исковете на

подсигури Комитетът за бежан
ци към ОНН, местното самоуп
равление даде място за строеж, 
докато негови предприятия ре- 
шиха някои от комунално- 
фраструктурните проблеми, каз
ва Стамеикович и добави, че 
едно семейство е получило стри- 
телен материал и сега си строи 
къща. Тя пояснява, че четирите 
жилища са разпределени на най- 
закъсали семейства, три от които 
са пристигнали от Хърватия, а 
едно от БиХ. УНХЦР е подси
гурил пари за материала, така че 
те сега завършават вътрешната 
част на жилищата и се очаква 
наскоро да се заселят..

Проблемите на бежанците в 
Сурдулица са по-специфични от 
тези, които изпитват бежанците 
в някои по-големи среди. Стаме- 
нкович казва, че това е така за- 
щото градчето е отдалечено от 
главните центрове, поради което 
тук рядко пристигат донации. 
Без оглед на затрудненията, бе-

За една част от бежанците, из
бягали от бившите юго-републи- 
ки и намерили подслон в Сурду
лица, идват по-сигурни дни, поне 
когато става дума за покрив над 
главата. В новопостроения обект 
скоро ще се заселят четири най- 
закъсали семейства, а се очаква 
да започне и ремонтирането на 
една сграда, в която ще бъдат 
изградени жилища за още десет 
семейства.

Сузана Стамеикович, служи
тел в Републиканския комеса- 
риат за бежанци в Сурдулица, 
казва, че освен четиридесетината 
бежанци от Хърватия и Босна и 
Херцеговина, в Сурдулишка об
щина са намерили подслон и 190 
временно разселени лица от Ко
сово и Метохия. Освен 16 бежан
ци, които живеят в колективния 
център в квартал Бело поле, 
всички останали живеят в частни 
квартири или при роднини.

-Финансови средства за изг
раждането на четирите жилища

* Директорът Емил Пейчев 
работниците са неоснователни

Заетите в босилеградската Ветеринарна станция стачкуват още от 
28 ноември 2003 и не искат да прекъснат стачката, докато директорът 
Емил Пейчев не си подаде оставка, не се изготви колективен договор, 
а компетентните органи не утвърдят евентуалната му злоупотреба

°Ъ Драголюб Йорданов, председател на синдикалната организация 
колектива, заяви че се спазва минималния процес на работата. Той 
подчерта, че директорът не проявява интерес за поправка на во
зилата, без които екипите не могат да обикалят селата, а пет месеца 
вече не получават заплати.

Директорът Пейчев казва, 
тите не са основателни, тъй като работниците не изпълняват всички 
свои задължения. Той подчерта, че част от работниците нямат задъл-
жителките държавни изпити.

- Изкат стимулация от 10% без да са заработили основните си 
заплати! - казва Пейчев и добавя: “Това е чиста политизация на 
проблемите във Ветеринарната станция, от която губят само живот
новъдите. Въпреки твърдението че се спазва минимума на работата, 
пристигат оплаквания от гражданите”, подчерта Пейчев. С. Н.

же,
В

ин-

в

че исковете за изплащането на запла-

и мест-

В.Б.

Поради икономически 
затруднения в„Сточар"

Орат безплатно
Миналата седмица в окол

ността на фермата в Липинско 
поле земеделската кооперация 
“Сточар” организира голяма 
акция, в която бяха изорани 27

( През
фотообективарАД ха площ.

Както ни осведоми директо
рът на “Сточар” Венко Влади
миров, акцията е организирана 
на доброволни начала и в нея са 
участвали 12 трактористи. Два
ма от тях са били от

д&качалка>

ЖЖ«ж1 коопера
цията, а останалите са нейни 
бивши или сегашни кооперан- 
ти, главно собственици на 
трактори от Забърдието. Коо
перацията е обезпечели по 30 
литра нафта за всеки трактор и

А

Всеки си урежда 
нещата както му 
уйдисва! Така и този 
продавач на сушени 
чушки , „низи" както 
им казват домакините, 
си намерил начин как 
да рекламира 
произведението си. 
Пътният знак е съвсем 
удобен за закачалка за 
хубавите „низи".
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по един чувал изкуствена тор за 
всеки тракторист. Площите са 
подготвени за сеитба на слън
чоглед.

Владимиров оповести, че ще 
бъде организирана акция и за 
оран на още някои площи на 
“Сточар”. А.Т.

4Г7^Щ

Въпреки, че от началото на месеца работниците в комуналното 
предприятие “Услуга” в Босилеград интензивираха почистването на 
града и село Райчиловци, все още някои несъвестни граждани изх
върлят отпадъци на непредназначени за това места. Най - загрозено 
е коритото на река Драговищица, което се виджа от снимката.

Ш•*ет

А.Т.
С. Н.

Как да възстановим селата в Югоизточна Сърбия (4)

Органичното селско стопанство - грижа за природните ресурси
ху растежа на културите. Отношението между нея 
петите и също е важно. Прилагат се и специално подготвени 
биодинамични прапарати за стимулиране на растежа.
Органичното селско стопанство (2)

В сравнение с конвенционалното селско стопанство, от 
органичното селско стопанство са по-ниски, особено през 
първите няколко години на прилагането му. От друга ст
рана обаче по-малки са и капиталовложенията в орга
ничното селско стопанство, така че чистите приходи, които 
дава този вид селско стопанство са по-високи. Сведенията, 
които пристигат от различните части на света показват, че 
органичното селско стопанство е твърде жизненоспособно 
в икономическо и технологично отношение, че то може да 
произвежда висококачествена храна и да създаде основа за 
защитата на местонахожденията на дивата флора и фауна.

Въз основа на Съюзния закон за органичното произ
водство, който бе приет през 2000 година, Сърбия и Черна 
гора дефинираха условията за създаването на органично 
производство, както и процедурата за регистрирането на 
производителите и продуктите на такова производство. 
Според Закона, “органичното производство се базира вър
ху природните процеси и употребата на органичните ма
терии...”

Въпреки факта, че посоченият закон е приет още преди 
четири години, специалистите не успяха досега да убедят 
политиците, че законното регламентиране на органичното 
производство трябва да продължи. От друга страна, 
са опитите, които на домашната общественост реално да се 
представи органичното селско стопанство. Особено липс
ват програми с демонстративен характер.

Биодинамичното селско стопанство се базира върху 
принципите на органичното селско стопанство, но то при
лага и някои други методи, проучени и разработени от Ру- 
долф Щайнер и неговите последователи. При биодинами
чното селско стопанство се цели максимално да се изпол
зват енергията на атмосферата и космоса (светлината, топ
лината, водите...). Вярва се, че луната влияе най-много вър-

и пла-

Органичното селско стопанство има много по-голямо 
значние от често пъти повтаряното обяснение - “това е вид 
селско стопанство, в което не се употребяват химикалии”. 
От екологическа гледна точка органичното фермерство е 
най-подходящия вид на селското стопанство.

Съществена характеристика на органичното селско сто
панство е, че се води сметка за водните ресурси и за почвата 
за да се запазят и за бъдещите поколения. То предполага 
напълно чист подход, който обхваща следните принципи:

1. Минимална употреба на външните източници на енер
гията (“външни” в смисъл - “извън фермата”), а изключена 
е употребата и на изкустените минерални торове, за чието 
производстЕЮ също е необходимо голямо количество енер-

саморегулиращи механизми - използ
ване на полезни видове и отглеждане на автохтонни породи 
и сортове, за които дадените условия са най-подходящи

3. Подхранване на почвата с компост, вместо подхран
ване на растенията при което се активират хранителените 
части а почвата се обработва внимателното.

4. Закръгляне на процеса в стопанството (фермата) - 
отпадъците от фермата се рециклират, т.е. компостират се 
органичните отпадъци и след това, заедно с правилно скла
дирания оборски тор, се връщат в обработваемите площи.

о. Хуманно отношение към домашните животни - полз- 
ват се системи за отглеждане на животните, които изклю- 
чват трайното връзване, животните имат достатъчни 
тори за движение в рамите на обекта

2. Прилагане на

малко

= органичен фураж - без употребата на хормони

6. Защита на 
чените природните ресурси - прилагането на посо- 

принципи изхожда от съзнателното отношние към 
жизнената среда.

, - продължава -
прос- 

и извън него и се
Подговят: Сергей Иванов 

Бобан Димитров



Култура - Просвета
~ -—-_____

23_апр_ш2004_7
обзавеждането 

_____Босилеград

След 6 години отново 

в свои помещения
0бзаве^ан^анГпОом1щениятГмиТн|^’тееМОНТИраНет0и

ггг.ггг.—.гРг^"--
твения''™ ремонтиран обект т™ д°' ,,3^к'<« ^Ректор“ тП°Л°ЖН' 
пролет бяха подсигурени мебели и с <5ад°м2ГпаЖВаНеТО "а третия етаж 
учебни помагала, така че сч г-кч ° ползваема повърхнина за
дадени необходими условия за пио п^.ша °Ще предн 6 Г0Дини и прик-
веждането „а г.ебни^ занятия Р СегТтГ3 ЛЯТ°Т° На 2003 ™дв"а-

- Обзаведени са почти всички по- метпя Р ' пгажната сграда ™» 1 560 
метения в ремонтирания обект, с Освен ^ -дра™" ползваема 
което са създадени условия за нор
мално обучение,

Окръжно състезание на 
Щитатори в Сурдулиня

в млади

Най-успешните 

продължават 

във Валево
Р»п,^астваха Ученици от Прешево. 
2 анското съревнование ще се 
проведе през май във Валево Щ

На състоялото се в миналия петък в Сурдулииа 
окръжно състезание за млади рецитатори от об
щините на Пчински окръг се сестезаваха към 40 
ученици и бяха провъзгласени най-добрите уче- 
ници-декламатори в региона. Рецитаторитс 
преди това завоюваха

. _ —— площ.
10 учебни стаи, обзаведени 

са и четири кабинети - по биология 
химия, физика и математика, както

които
заяви Антон първите три места на об

щинските състезания, се състезаваха 
горни: ученици от първи до

в три кате- 
четвърти клас в

основното училище, ученици от пети до осми 
и средношколци.

Журито, съставено от Оливера Джорджевич, ________________ ___
преподавател по литература от Сурдулица, Ненад ^чениЧи от Босилеград с преподавателката Митра 
Стамсикович, артист и писател от Сурдулица и Симеоно0а слеД окръжното състезание 
Драгана Филипович, професионален сътрудник в 
Центъра за култура във Владичин хан, провъз- дичи" хан/’ след нег0 е Деян Младенов / Техпи- 
гласи по трима най-успешни рецитатори от всяка ческ0 училище “Никола Тесла“ - Сурдулица/, до- 
категорня. Сред най-малките първо място спечели кат0 трет0 мяст0 спечели Елкица Будимир / Гим- 
Саня Михайлович от ОУ “Светозар Маркович“ от "азия “СветозаР Маркович “ - Сурдулица/.
Враня, второ Наталия Лазич /“Брапко Радичевич“ Организатор на манифестацията беше Култур- 
-Владичин хан/, а трето Марко Богдапович / “Вук "ият це|ггьр “Радое Доманович“ от Сурдулица, 
Караджич“ - Сурдулица/. Сред втората група на КОИТ° 3аеДН0 с едноименната библиотека в града 
първо място се изкачи Тияна Николич / “В Ка- ДарИ КНИГИ иа "ай-добРите рецитатори. 
раджич“ - Сурдулица/, на второ Оля Стаменова РеЧита™рите от трите групи, които спечелиха 
/"Георги Днмитров“-Босилеград/, а на трето Сло- 
бодан Антич /“Й. Й. Змай“- Враня/. Най-успе- 
шният рецитатор от средношколците в окръга е 
Дарко Милчич /Гимназия “Йован Скерлич“- Вла-

т
клас

1
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- Отоплението и занапред е основен проблем на 
гимназията. Дано решим и това, понеже вече 
кандидатствахме при УНДП за обезпечаване на 

Тончев дире- Финансови сРедства за реконструкция на парното. За 
ктор на учи- целта са не°бходими около 1 милион динара, 
лището. Оча- п°Дчерта Тончев, 
кваме частната фирма “Хан оп- н библиотека и медиатека, учител- 
рема” от Владичин Хан да ни пре- ска канцелария и офиси за остана- 
достави и останалите учебни пома- лия персонал, а са построени и нови 
гала, с които изцяло да обзаведем санитарни възли на всеки етаж. Ка- 
стаите и кабинетите, добави той.

Тончев, казва, че от предвиде
ните 2 милиона динара за мебели и 
учебни съоръжения, просветното ното образование, 
министерство досега е подсигурило Тончев подчерта, че тези дни в 
само 800 000 динара. училищния двор ще бъдат уредени

- Доколкото тези дни не ни и площадките за футбол на малки 
бъдат отпуснати и останалите сред- врата и баскетбол, така че гимна- 
ства, съществува реална опасност чистите няма да ползват терените 
да бъде блокирана нашата банкова ,,а основното училище, 
сметка. Надявам се обаче, че и този

__ Е
първите три места, ще участват през май на ре
публиканското състезание във Валево.

В.Б.
бинетите разполагат със съвремен
ни учебни помагала и съоръжения 
в унисон с изискванията на модер- След трагедията на българс

ките ученици в Гостун Ми
нистерството на вътрешните Н ~ГЖ ^
работи на Сърбия осведоми I .ЦЗЛОЖОЯ НЯ
всички училища, че ав- у
тобусите, които се използват 1 тгп« л» тж/ктгтт
за превоз на ученически и ДИМИТЮ0ВГрЗДСН.И
екскурзии, не могат да бъдат ■ |
стехнически преглед, по стар Й \\^1ГПЖШШИ 
от шест месеца, а спирачната *] /А^-*-***-Жжж1.1_Ч|ЖЖ
система трябва да бъде (| Довечера в димитровградската художествена галерия ще бъде открита
контролирана на пет дни Ц поредната изложба, която със сигурност ще привлече вниманието на
преди екскурзията, преди ■ любителите на живописта и скулптурата. Става дума за изложбата под
тръгване на екскурзията е И 1|азвапие “Живопис и скулптура”, в която са включени 55 творби на 
задължително да се направи и 20-тина художници, които са по потекло от Димитровградско или живеят 
и алкотест на водача на авто- | „ работятУв дИМИТр0ВгРаД.
6Уса< 1 Посочените творби до края на януари тази година бяха представени в

Софийската градска галерия.

Довечера в димитровградската галерия

П.Л.Р.

Димитровград: По време на 
Велигденската ваканция не всички бяха 
на почивка
В основното училище се 
ремонтира дограмата

Б.Д.

Кратки 
новини от 
гимназията в 
Димитровград

Учениии-йешеходциЗа учениците в двете димитровградски училища Великденската 
ваканция от 9-16 април свърши и вече от 19 всички пак са в 
мейките. Повечето от учениците използваха ваканцията за да си 
починат, а онези със слаби бележки сериозно “загряха стола .

По време на ваканцията започна ремонтът на дограмата. Както 
изтъкна и.д. директорката на основното училище Катарина Симео- 

крайно време беше дограмата да се защити, за начало отвън, а 
Голям проблем представлява и фактът, че

ска- Деян Гюров от Вучи дел 
до Звонци изминава по 18 
километра_____________

На 23 април п Вела паланка щс
се проведе окръжно състезание 
па рецитатори от средните учи
лища. За състезанието, слсд про
веденото общинско надпреварва
но, са се класирали Мирослав Да- 
витков от четвърти клас, Емипа 
Колева и Йована Псйчич от взо
ри три и Ива Симеонова от пър
ви клас.

Гимназията в Димитровград с
получила покана но време на 
честванията па годишнината от 
Априлското въстание - на 16 и 17 
май - да посети гр. Батак, Велин
град и Пловдив. Освен учитслс- 

колектив, е поканен и фол-

нова,
след това и отвътре, 
много стъкла са счупени, което изисква значителни средства.

За ремонта па дограмата, както и за други работи Общинската 
скупщина в Димитровград подсигури около 200 000 динара.***

Незаобиколима тема в момента е името на училището . Според 
Симеонова този въпрос ненужно се политизира. 43-ма души от учи
телския колектив са се определили за “Свети Сава", трима - за Хрис
то Ботев”, а 6 са въздържаните. Предстои за името да се изяснят и 
членовете на Съвета на родителите и на Училищния орбор, след 
което предложението ще бъде изпратено на просветното министерс- 
тво, чиято дума е решаваща.

Всеки ден 

полумаратон
В основното училище “Братство” в с. 

Звонци през тази учебна година се учат 55 
деца, девет от които са ученици-пеше
ходци. Осмокласникът Деян Гюров е един 
от тях. Той идва в училището от село Вучи 
дел, което е отдалечено 9 километра. Сле
дователно, Деян всеки ден изминава пеш 
по 18 километра! До село Ракита, отдале
чено ог звоиското училище около 3 кило
метра, компания му правят съучениците, 
но от Ракита до родно си село продължава 
сам. Ученикът-пешеходец казва, че не го е 
страх, въпреки факта, че в гористите пре
дели има лисици, вълци и други хищници. 
За щастие, досега не е имал никакви неп-

Гимназията в Димитровград през идващата 
учебна година -----

Смесено училище кия
клорния състав на училището.

Иа литературния конкурс, риятностн с тях.

клас иа димитровградска 1а гим или пък да ме посреща след часовете. Няма нужда, аз не се страхувам ог 
спечели трета награда. На „Ищ0, казва Деян’

Понякога се случва да закъснее, но преподавателите имат разоир 
за това. Та пали е ученик-пешеходец. А понеже всекидневно Д

гимназията в ДимитровградПо ипеме на Великденската ваканция в 
пребиваваха инспектори от нишкия отдел на
на Сърбия, които са извършили проверка дали училището е подготве 
за обучение на търговци и гостилничарско-туристи гееки, дейщъ

Според новите законови разпоредби вече не е възможно да има 
подведомствени паралелки на други училища, ка занапред да
споменатите паралелки в гимназията. За да ‘ смасе1ю,
съществуват те, необходимо е училигцетода се ре Р Р * очаква се 

Според и.д. директора на училището Снежана Симеонова, о шква 
наралеките да получат необходимата верификация.

пазия
конкурса участваха 612 ученици
о! СМ, Република Ср| ^ изминава по 18 километра, той сякаш е и полумаратонец.

мие
енн

България.А.Т. Б Димитров
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Дни на френската култура в Ниш
Довечера в босилеградския 
на Александър Стоянович__

Планети космически кораби 

и непознати светове

Център за култура се закрива изложбата

От 1947 година е член на
ставаруктор.

нишкият аероклуб, когато 
моделиер. Още като ученик в тех
ническото училище, той проявява 
особен интерес към ракетната тех
ника и към астрономията. 
През 1957 година става първият чо
век в бивша СФРЮ, който е лан
сирал ракета с твърдо гориво. По 

нишкият аероклуб итова време
В хола па Голямата зала па Цен- Стоя1ЮВИЧ изработени с темперни кръжоците в нишките училища ста-

=§===; |1§§= 
бяха 47 платна, включени в сби?- В рецензията за творчеството на През 1965 Стоянович и 'С. 1е- 
ката му “Симфонията на космоса . хуДОжника е посочено, че картини- лагич издават книгата Астропав- 
Изложбата е посветена на 43-годи- т' са посветени па космоса и на тиката и ракетното моделиерство ,

живота в него. Мечтите и интере- а самият той е авт°Р п“ 
сът на Стоянович към далечните “Модели на ракети за състезания . 
пространства са безкрайни като и Десет години Стоянович е бил глен 
космосът. на държавният отбор на Югослав

„ Александър Стоянович е роден за спортни моделиери и едългого-
На картините па Аца Млазни, п |935 год]ша в Ниш. По про- дишен инструктор по спортно мо- 

както всички наричат юсподин фесия е машинен инженер - конст- делаторство.
По повод 50-годишната му ра

бота като ентусиаст, педагог и учи
тел Международната ваздухоплова- 

федерация ФАИ му присъди 
престижната грамота”Франк В. 
Ехаинг”, за доприиоса му за разви
тието и усавършенствоването на

В сояда в Ниш приключиха Дните на френската култура, с която 
манифестация още ведиаж бе потвърдено, че културното сътрудничество 
между Сърбия и Франция може да служи като образцов пример на други. 
На 7 април когато манифестацията беше открита, в Скупщината на 
града беше устроен прием за нейните организатори, начело с Дени Гаяр, 
аташе за културата и председател на Френския културен център

БеЛИтази манифестация даде възможност на жителите на Ниш по-добре 
запознаят с френската култура и обичаи. Надявам се, че тя няма да е 

единствената и че и занапред ще имаме възможност за взаимно 
културното сътрудничество, каза между другото Владимир Домазет,

ПРе^дакаетоИсе?а(Злагодари на приема и подчерта, че Франция и Сърбия 
са установили културно сътрудничество, което може да служи за пример 
на други, Дени Гаяр каза, че занапред планират такива манифестации да 
организират и в други градове в Сърбия.

Народната библиотека в Димитровград

нашнината от първият полет 
човека в Космоса - на 12 април 1961 
година Юрий Гагарин полетя в 
космоса с космическия кораб “Во- 
сток”.

ия
в

да се

тел н а

моделиерството.
Моделиерските алати Стояно

вич подмени с четка и бои, но те
мите си останаха същите - астро
навтиката и космоса. Той е член на 
Сдружението на нишките худо
жници “ЛУНА”, а представянето 
му в Босилеград беше негова чет
върта поредна самостоятелна из
ложба.

На организатора - местния Це
нтър за култура - Стоянович подари 
една своя картина. Изложбата 
“Симфонията на космоса” ще бъде 
затворена довечера.

Над 1600 нови публикации
Народната библиотека в Димитровград миналата година със 

собствени средства е набавила 87 книги и 12 списания, от Министерството 
на културата на Сърбия е получила 136 книги, от отделни лица и 
ведомства -1311 книги и 33 списания, докато по други начини се е сдобила 
с още 22 книги и 8 списания. Общият брой на новонабавените публикации 
във ведомствтото през миналата година е 1609, от които 762 са на 
български, 784 на сръбски, а 10 на чужди езици.

Благодарение на посредничеството на Агенцията за българите в 
чужбина, библиотеката е получила около 200 книги от софийското 
училище “А. С. Пушкин”. Непосредствено от Агенцията библиотеката е 
поличила определен брой книги от областта на археологията, историята 
и др. От Лесничейския факултет в Белград ведомството е получило 
20-тина твърде луксозни и ценни книги от областта на екологията. Добро 
сътрудничество е установено и с няколко неправителствени организации 
и фондации, каквито са “Белградският кръг”, “Самиздат Б92” и 
"Фондацията Андреевич”, от които са получени много ценни и редки 
книги. Библиотеката е получила много книги и от дарителите Йордан 
Симов, Драголюб Златкович, Георги Павлов, членовете на семейството 
на Никола Павлов, Лиляна Костов-Бела, Джени Виденова-Хот, Предраг 
Димитров...

П.Л.Р.

НаУмни петък в Босилеград

Представиха се фолклористи от Самоков
I тПо повод Умни петък - тради

ционният босилеградски събор, в 
организацията на тукашния филиал 
на КИЦ - "Цариброд”, на откритата 
сцена в училищния двор културни 
дейци от Самоков изнесоха подб
рана програма.

Културната програма бе изнесе
на от два състава. Първата сборна 
група се представи с фолклорния 
състав “Самокови” с художествен 
ръководител Лиляна Несторова. 
“Самоковите” изпълниха пред бо- 
силеградската публика патрио
тични, стари градски и автентични 
песни от Самоковски край. Втората 
фолклорна група бе от селото Ши
роки дол, Самоковско. Те изпълни
ха народния обичай “Стара българ
ска сватба”. В изпълнението участ
ваха 20 фолклористи, от които 
най-възрастният е на 77 годишна 
възраст, а най-младият - на 55 го
дини. Тази фолклорна група същес
твува от 1971 година и активно уча,- 
ства на почти всички фолклорни 
фестивали и събори в Бълария и е 
лауреат на многобройни медали и 
други признания.

Б. Димитров\ |
ШИР"- Дейности на димитровградския театър•IШ Чиполино и „В старото село..."и

Членовете на димитровградския самодеен театър в сряда изпълниха 
детското представление “Големите приключения на малкия Чиполино” 
за учениците от селата Лукавица, Желюша и Звонци.

Вчера ансамбълът на театъра за пореден път в Димитровград изпълни 
най-новото си представление “В старо село накрай света”.

Както ни информираха компетентните в димитровградския Център за 
култура, представлението “В старо село накрай света” пак ще бъде 
изнесено в димитровградската сцена на 2 май, а след това и на 3 юни.

Според предварителните планове, на 14 май т.г. с това предствление 
театърът ще гостува в Годеч, а ден по-късно и в Драгоман. Театърът ще 
изнесе комедията и на международния фестивал на самодейните театри, 
който от 6 до 10 юни ще се проведе в българския град Каварна. Б. Д.

& сШв
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Преди концерта фолклорните 
групи минаха в тържествено дефи
ле, с музика и танци, през улиците 
на града.

Благодарение на рекламно - им- 
пресарската агенция “Гебо” от град 
Самоков, босилеградчани видяха 
тази автентична програма.

По случай 45-годишнината си 
Издателство "Братство" обявява
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС за 
поезия, кратък разказ, 
проза и есе
Условия:

присъдени една награда в размер на 5000 
динара и три поощрителни награди.
Предложените творби ще оценява компетентно 
жури.
Творбите се изпращат е три екземпляра 
означени с шифър . Личните данни за 
разчитане на шифъра се изпраща в отделен 
запечатан плик, заедно с творбата.
Всички творби трябва да бъдат написани на 
български език.
Срокът за изпращане на творбите е 20 май 
2004 година. Наградите ще бъдат връчени на 
тържеството по повод 45-годишнината на 
Издателство “Братство".
Награденият и предложените за поощрение 
кратки разкази ще бъдат публикувани на 
страниците на в. “Братство", а другите в 
списание “Мост“.
Творбите се изпращат на следния адрес: 
Издателство "Братство“ Ниш, 
кей 29 декември № 8 
За литературния конкурс”

С. Н.

Довечера в димитровградската галерия 1. Поетите могат да изпратят по едно 
повече стихотворения. Ще бъдат присъдени 
една награда за стихотворение в размер на 
3000 динара и три поощрения;
2. Кратките разкази не трябва да надвишават 
три машинописни страници с междуредие
тройка". Ще бъдат присъдени една награда 

размер 5000 динара и три поощрителни 
награди;
3. Авторите на проза могат да изпратят 
творби, чийто обем не надвишава 10 
машинописни страници. Ще бъдат присъдени 
една награда в размер на 6000 динара и три 
поощрителни награди;
4. Темите за есетата са: “Стойне Янков“ (поет) 
и Слободан Сотиров“ (живописец). Ще бъдат

или

Изложба на
димитровградски художници

Довечера в димитровградската художествена галерия ще бъде 
открита поредната изложба, която със сигурност ще привлече 
вниманието на любителите на живописта и скулптурата. Става дума 
за изложбата под название “Живопис и скулптура”, в която са 
включени 55 творби на 20-тина художници, които са по потекло от 
Димитровградско или живеят и работят в Димитровград.

Посочените творби до края на януари тази година бяха 
представени в Софийската градска галерия.

в

За Издателство “Братство 
Велимир Костов, директорБ.Д. *
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реставрацията на църквите в БоУсмеград«« РМ’38

мажаел Г^а^ине Ще Доизградят местното
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ь димитровградското село Градине 
провежда акцията по събиране на средства за доизграждането на 
тамошното манастирче “Свети Спас”. В подстъпа на манастирчето 
ще бъдат построени стълби, докато в самия верски обект ще бъде 
поставен иконостас. В момента димитровградският дърводелец Раде 
Христов израборва иконостаса.

По думите па председателя на комитета за възстановяване на 
християнския храм Стаиул Нацков-Танча за стълбите и олтара ще 
бъда г изразходвани 30 хиляди динара. Нацков ни информира, че вече 
са изработени четири основни икони, които ще бъдат поставени в 
храма. Те са дело на димитровградския художник м-р Мича Митич. 
По една икона за по 50 евро са купили видните градинчани - лекарят 
Иван Станчев, митничарят Иван Николов, докато гастарбайтерът 
Георги Йосифов е купил две.

Манастирчето в Градине е построено през 1998 година, 
мястото, където до земетресението през 1938 е съществувал 
едноименен верски обект. Градинчанците построиха новия храм за 
само 37 дни. Почти всички жители

от известно време се
* Изворската черква е 
истинско бижу * България 
може и материално, и със 
специалисти да 
подпомогне реставрацията 
на тукашните храмове 

Сред гостите, които 
вод 11-ия Детски Великденски 
фестивал по чупене на яйца 
пребиваваха в Босилеград, бе 
и Иван Желев, директор на 
Дирекцията “Вероизповеда
ния” при Министерския съвет 
на Република България. Заед
но със Силвия Нейчева, на-

по по

па

на селото тогава дадоха средства 
за изграждането на новото манастирче. През 1998 година в Градине 
пристигна и тогавашният министър на верите в Правителството на 
Сърбия Драган Радойлович, който тогава заяви, че министерството 
ще отпусне средства за завършването на верския обект. Но, както 
заяви Станул Нацков, тези средства не са получени.

роден депутат и член на Пар
ламентарното лоби в подкре
па на българските общности 
извън България, и други пред- ЧъРква> не зная на Балканите могли да дойдат и окажат по- 
ставители на държавните инс- да има толкова голяма църк- мощ реставратори от Велико- 
титуции от България, той ва' За 
присъства на литургията, коя- има нУжДа от допълнителни неже там се изучават специал- 
то в босилеградската църква грижи, за да се доведе в един ностите иконография и рее- 
“Рождество на Пресвета Бо- пРнличен вид. Вярвам, че са таврация. 
городица” отслужи тукашни
ят свещеник Отец Йоан След веят там' но това е един хРам. тел и доскорашен декан на

който е за целия район тук. Тя Богословския факултет в Со- 
представлява едно бижу и фийския университет. Той 
трябва да се поддържа. Тряб- заяви, че доколкото имат же- 
ва да се търси помощ от лание, след свършеното сред- 
ЮНЕСКО и от други между- но образование младежи от 
народни организации, както и нашите краища могат да се за- 
от България, която без прете- пишат в Богословския факул- 
нции за някакав патронаж тук тет в София или в другите 
просто би могла да помогне - университети в България ида 
така, както брат на брата по получат необходимото обра- 
евангелски е длъжен да по- зование, за да работят като

свещеници. Факултетите ви-

съжаление, църквата търновския университет, по-

Иван Желев е преподава-малко жителите, които жи-

това гостите посетиха и някои 
храмове в околните села.

На въпроса ни съществуват 
ли възможности Дирекцията 
или някои други държавни ин
ституции в България да под
помогнат реставрацията на 
черквите в Босилеградски 
край, господин Желев отгово
ри:

- Смятам, че трябва да се
търсят възможности матери- Той изтъкна че някои ар_ Наги са отворени да приемат 
ално или сгьс съдействието на хиереи от България поддър- студенти от други страни, а 
специалисти от България да жат много близки братски от- особено от нашите краища, 
се помогне при реставрацията нощения с Вранския владика понеже те няма да имат ни- 
на тукашните храмове. Разби- Пахомий така че те биха мог- какав проблем с езика. Има 
ра се, те са на територията на ^ дд ^ договорят с нег0. с такава
Република Сърбия, но това не негово благословие, понеже че ще бъде от обща полза то- 
ни пречи да помогнем на насе- ^зи храм0ве са под негова ва да се направи, каза Желев, 
лението. Бях в Изворската примерно биха п.Л.Р.
църква. Това е прекрасна 1

Освещелисто на манастиречето ще се състои на 20 май т.г. - на 
верския празник Спасовден.

Недалече от манастирчето се намира извор, който е уреден през 
2001 година благодарение на средства, които отпусна градинчанинът 
Ратко Пет ров, който живее в Швеция. Според народното предание 
водата има лечебни свойства, сиреч лекува очните болести. Затова 
градинчанитс настояват за експертен анализ на водата.

възможност и мисля.

Б. Димитров

храма. По време па богослужението ние се обръщаме Добрите християни се отнасят с уважение към свеще-
към олтара, т.с. към изток. Когато свещеникът кади, циците, защото те са Божи служители. Спочитсео гна- 

Евангелието и произнася думите “Мир на всички”, сят и към всички предмети в църквата, особено къмПоведение в Хрш чете
се изисква леко да сведем глава, за да приемем бла- светия кръст. и
гословеписто. Благослоисиисто от свещеника е апжио Религиозното си чувство ние изразяваме чрез кръст- у 
за нас. То е благословспис от църквата и от Бога. Ко- пия знак. Ние, православните, се кръстим с дясната си 
гато целуваме ръка на свещеника, изразяваме всъщност ръка и с точно наредени пръсти. Първите три пръста - 
желание да се докоснем до светата чаша, която е дър- палецът, показалецът и средният се събират в едно. А

безименният и малкият се свиват към дланта. С трите

Приближаваме към храма. Отдалече чуваме неговия 
зов. Въздухът около нас е изпълнен с мелодичния глас

,юсг»т....I*».

..........................

мицата само на Бога. В Старият Завет този ден е събота, иамс ' ’ : в символ на духовната жествената и човешката. Когато се кръстим, докосваме
а в Новият Завет е неделя. Неделното богослужение В чер* челото снс ръка, за да просветли Бившия ум, гърдите
изпълва вярващите с духовна сила. Добре е да не ра- светя, I ^Д Р - <т „ ми да живея в свет- - за да освети сърцето ни, дясното и лявото рамо - за да
ботим и па яо-големите християнски празници, за да нася ^ ^воя,^исттаГ посетителят може. да запали укрепи силите на ръцете пи за работа. Прекръстваме се
П°Хршмът е дом^за молитва и място, където Исус Хрис- свещи за здраве па иег^бл^р^ииии^иятелц и ^и ^рама бедни и болни хора. Те 
тос присъства по-забележимо. Тук всичко подбужда и протягат ръка за помощ. Чрез тях Бог изпитна нашите
към благоговейно поведение. койпо и благоговей.ю Да сГеъсредоточавамс в молит- сърца. Трябва да внимаваме и да це отминаваме

Когато влизаме в църква, ние се прекръстваме. да слушамс богослужението, да пулещия се, защото в лицето на
..... . ~.... »■ «и» -в»» ^ ~

Обикновен Се оглеждаме наоколо, да разговаряме или да, се смеем.

на голямата

просяка сам Исус
Приближаваме се към 
друга икона и се покланяме три пъти.

специална поставка в цента,ра на
Отец Йони - ЗайкоСганойков

ната се поставя па
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По повод 600-годишнината на сръбската столица

"У)едшьена омладина српска” в римСКИЯ папа Йоан VIII ОТ 16 април 878
(Обиденепа сръбска младеж) като “ д д0 б^лгарсКИЯ КНЯЗ Борис 33 Пръв ПЪТ Св

славянкото име на класичекия келтски Син-политическо и културно-просветно

*... • :-Тдвижение през шестдесетте и седем- споменава _ , _
десетте години на XIX век си поставя гидунум - Белград. Деспот Стефан лазаревич, при 
като задача политическа свобода за когото намира приют средновековният български 
всички, революционна борба за осво- книжовник Константин Костенечки, родоначалник на 
божедние от чуждо иго и обединение така наречената Ресавска школа, преди шестстотин 
на южнославянските народи, разпро- години провъзгласява Белград за своя столица.
ГНвГдГ„%Ха„ТдИейцУиТ^™тас°Г- Оттогава до днес главният сръбски град е имал бурна
тозар Маркович, Светозар Милетич, ИСТОрИЯ.
Михаило Полит-Десанчич, Владимир
Йованович, Йован Йованович Змай и много други, виден крайъгълни постройки се превръща 
член на това младежко общество е и именитият български ците и площадите са покрити с плочи, има и засад

"Ти“ на УОС^Омладински календар" (187.) е по- =. му дукти и облеклото струват
местен първият футурологичен опит в сръбската литература правят въздуха по-чист, а климата по-мек. сръбски футур ,Щ Р 1
“Београд после двеста година”. Вместо подпис неизвестният Навсякъде има вода, която се довежда от планините, а кото в негово ВР^5‘ _ ше преобладава естественият
автор е сложил една звездичка. Неизвеснто е също дали това известно количество се пречиства от реките; когато е не - В Белград пр иятя^пя|1я е пГстителна мляко гипене 
видение на Белград през 2071 година е оригинално произ- бходимо, водата мие и хлади целия град. Площадите, кръс- начин на живот. Главната храна ^растителна мляко, сирене 
ведение или става дума за преработка на чужд образец. топътищата и изворите са украсени с исторически образи на и яйца, вместо месо само риба битието е

Действителното развитие на Белград далеч е надминало и сърби и сръбкини, направени от мрамор или метал, а това само вода, рядко може да се намери човек да пие кафе или ал- 
най-смелите очаквания на неизвестния футурист. Но някои изкуство е много обикнато. Комисията за украсяване на гра- кохол. Облеклото е просто и приспосо ено към тялото, 
негови предвиждания не са осъществени и до днес. Тази кар- да е определила архитектонския стил и височината на всяка Отива се на спане щом падне нощ и се става преди изгрев 
тина на бъдещия Белград може да изглежда на днешния улична сграда. Най-големи са общинските постройки, учи- слънце, 
читател романтично и наивно, но не бива да се забравя, че по лищата и черквите, театрите и болниците, а особено сгра- Бъдещите белградчани ще имат много развито съзнание 
време на възникването й столицата на Сърбия е малък бал- дите на разни дружества. Там, дето се намирали градските за опазване на здравето. Сава и Дунав са пълни собщи бани и 
кански град с криволичещи улици и чаршийски кепенци, с крепостни стени и ровове, през 2071 година се намират най- плувални - покрай топлите, въздушни и слънчеви бани в 
едва петнадесетина хиляди жители, а Княжество Сърбия големите търговски предприятия. града и на островите, в околностите има и други учреждения
стиснато между две мощни империи - Австрия и Турция, с Всички къщи имат градини, които взаимно се докосват, за лекуване и усилване на организма. Всички болници се 
граници до Сава и Дунав и до Алексинац. Авторът е показал Наблюдаван от високо, Белград прилича на красива градина, намират по южните, хълмисти и гористи предели, а гро- 
високо разбиране на скритите белградски възможности. Квартирите са прекрасни, защото архитектите се съревно- бищата са зад възвишенията в отделни долини. Някои бо- 

За неизвестния футурист Белград след две столетия е един вават освен удобствата да постигнат и най-хубавата гледка, лести напълно са изкоренени. И понеже лекарските комисии 
от най-големите градове на европейския Изток - шири се от- Заедно се греят, имат общо осветление и се снабдяват с вода. оказват помощ, Белград си е спечелил славата на град, в 
татък Сава и Дунав, чиито брегове са подзидаии и свързани с В гостилниците се вари и пече за всички, на общи разноски. В който много се живее; в него има необикновено много хора 
огромни мостове. Хубавите, широки улици имат след всяка големите общи салони и градини привечер се събират всички На възраст от 120 и повече години, 
втора или трета къща кръстопът, който с малко оттеглените за главния обед, а оттам може да се носи вкъщи. Навсякъде - Следва -

Г

площад. Ули- по улиците царува голяма чистота, която белградчани смятат 
знак на собственото си достойнство. Истинско удоволс- 
да хвърлиш поглед на магазините. Хранителните про-

в малък
алеи и като 

твие е

д-р Джордже Игиятович

1ржш0@ша||®__
Л Съставил: ДраГан Петров лен недостатък на ха

рактера. 2. Батерия на

Водоравно: 1. Дворец, у 
замък. 5. Тънки дър
вени стърготини от
ренде, 9. Авто-знак за Пирот. 11. Ров, траншея, автомобил, камион и пр. 3. Животинска маз- 
12. Машина за рязане дъски с няколко ус- нина. 4. Асошиетед прес (съкр.). 5. Каша от 
поредни триона. 13. Марка немски автобуси и смлян печен сусам. 6. Коралов остров. 7. Бъл- 
камиони. 14. Планина в България и Сърбия, гарска парична единица. 8. Мярка за земна 
15. Руски писател („Две сестри"). 16. Храни- площ. 9. Модел на „Фолксваген". 10. Монах, 
телен продукт. 17. Мярка за електрическо калугер. 12. Най-високата степен на чове- 
съпротивление. 18. Край на състезание. 19. шките способности. 13. Силно желание, ст- 
Уред с валяци за влачене на вълна и др. 20. раст. 15. Домакински съд. 16. Прекалена ст- 
Геометрично тяло. 22. Белградски седмичник, раст към нещо. 19. Град в България. 21. Вид 
23. Горна камара в някои парламенти. 24. бански за жени. 23. Туристическо пътуване 
Химически елемент. 26. Привичка. 28. Алко- по саваните. 25. Задна част на шията. 26. Неиз- 
холно питие. 29. Столицата на България. 30. ползвано. 27. Парична единица в Сърбия. 28. 
Седмата нота. 31. Радикал от етилов спирт. 32. Голям воден поток. 29. Река в Босна и Хер- 
Горен под на стая. 33. Река в Русия. 34. До- цеговина. 30. Женско име. 32. Мярка за тегло, 
машно животно. 35. Място, където водата се 33. Част от денонощието. 35. Река в Италия. 36. 
губи в земята. 36. Река в Сибир. 37. Щат в САЩ. Шестата нота.
38. Който търси заровено съкровище.

Отвесно: 1. Осъдите-

16МПЯЙ1Ш1Ш от растенията са 
у^-- във фазата на 

цъфтеж.
След прибира- 

, нето на първата
реколта ментово-
то насаждение се
полива, подхран-

аоотка
Агротехническите мероприятия 

при отглеждането на ментата за
сухи листа не се различават ва се с 12-15 кг амониева селитра 
съществено от отглежадането й на декар и се прекопава. При 
за масло. При отглеждането на засушаване може да се полее 
ментата за лист торовите норми един-два пъти. При тези грижи 
са с 30-40% по-високи. Ментата за растенията се развиват бързо и 
лист се напоява с повече вода. образуват значителни количества 
При прибирането на първата под- зелена маса. 
раст (първата реколта) едрите
плевели се плевят, понеже в су- култура. При добра грижа се по- 
ровината, предназначена за изсу- лучават от 1000 до 4000 кг сурова 
шен лист, не се допускат страни- мента, съответно - 100 до 400 кг 
чни примеси. сухи листа от декар.

Първата реколта се прибира В случай че в насажденията се 
чрез жънене в началото на юни. появят признаци на заболавания 
Тя се жъне само по сухо време от ръжда и няма работници, за да 
сутрин, след повдигане на росата, оберат листата, ментата трябва 
Ожънатата мента се навръзва на да се ожъне и да се навърже на 
малки снопчета, които се прена- съвсем малки рехкави снопчета, 
сят на сянка за обиране на лис- които се заканват за сушене на 
тата. Те се обират същия ден, по- тел под навеси, (а не на слънце) 
ради което, не бива да се жъне опънат на няколко етажа. След 
повече, отколкото може да се об- като снопчетата изсъхнат, листна- 
работи. Листата се обират един по та маса заедно с връхчетата се 
един, като се отстраняват ръжда- ошмулва. 
салите и пожълтелите. Върхарите Освен това заготвя се и ситна 
се поставят отделно. мента. Суровината може да се

Обраният чист ментов лист се ожъне. След като завехнат, отко- 
поставя за сушене на сянка върху сите се събират и се докарват на 
рамки, сита, рогозки или върху бетонирани или асфалтирани пло- 
постлан с хартия под на тънък щадки, където се разстила на пла- 
пласт. Удобни за сушене са и про- ст с дебелина до 30 см. Изсуше- 
ветривите тавански помещения, ната суровина се валира с гладък 
ол ляУХ° време листьт изсъхва за валяк, прикачен към трактор. 
24-48 часа. Стъблата се отделят, а натроше-

ьторият подраст се прибира в ните листа се събират. Листната 
края на август до началото на сеп- маса се почиства и се обезпраша 
тември. Окосената маса се оставя ва чрез тръскащи машини, снаб 
един-два дни да завехне и *елед дени със серия от сита с различен 
това се доизсушва и преработва, диаметър на отворите. За целта 

11ри отглеждане на ментата за оборотите се намаляват и се 
масло, тя се прибира когато 50% регулира въздушния поток.
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ЧПървенството на Н<ЬЧ Тз-априлТот 1 1
Първенство на СЧГ 
по шахмат за млади

Накова пета в 
своята

да=~г,нот“йййа?й»№й!й;:
Стефанович от “Младост'’. ’ ЧеРим°вич, Б. Стеванович и Д.

нич 6, Джорджев 6, Пешев 6 "нВтсовВ65^Стефан°18 '• Момичлов -), ДЖу- 
йованович 6, С. Басов 6,5 иМитов“ РИЧК°В ’ М""чич 5 <И»ЗД.

Гот,,, „ „„ “*"■ Я
игра на желюшани спечелиха една точка Желюшп>дарение на »ошап 
греда и пропуснаха едно голово положение ЖеЛюшанн веЯ"-ь* улучиха 

В неделя желюшани 
започва в 16,30 часа.

Спортна стрелба

„Граничарите” се класираха
за държавното първенство
по стпел6т^т.*1,П^ИЛ ° Младеновац се проведе републиканско първенство 
над 5Ю Дпел птИхТСЦТЛИНИ и За всички категоРии. Състезаваха се 
^а,Г,а^оетЛДим0„Ттр5о3„г°рТабд0ра' ВКЛгач~ в ™ стрелци от

«ъгааТттт!!!!1™ стрелци се представиха добре и се класираха за 
с 317 Ипо°г,ЪрВеНСТВ°' П°Рмата (310 точки), изпълниха Биляна Коцич 
нопматз р ,ЙТ°Н0Ва с315точки- В пионерската конкуренция, където 
Николова !,5Л 1се класираха Дивна Соколова със 165 и Снежана 
. с точки, както и Александър Петров, който на
първенството събра 156 точки. Но преди това той улучи 160 точки и така 
си осигури участие на държавното първенство на СЧГ, което ще се 
проведе па 8 и 9 май т.г. в Панчево.

: 0

категория
Б хотел Партизан" в Ниша баня 

тези дни се проведе шахматното 
първенство на СЧГ за млади. В 
конкуренцията на шахматистките 
до 14-годишна възраст участва и та- 
лантливата димитровградска шах
матистка Анита Накова. Тя 
чно започна турнира, но след това 
загуби 3 партии и с общо 5, 5 точки 
спечели 5 място.

отли-

играят срещу “Раднички” в Кнез село. Мачът Д. С.

Националите посетиха 
ДимитровградАлександров и 

Божилов - под 
очакванията

Поражения и само поражения
ФК „Напредък" - ФК „Балкански" 3 : 0 (1 : 0)

Алексинащ 17 април 2004 г. Игрището на “Напредък”, зрители -г 
30. Главен рефер -Тасич от Ниш (7). Голмайстори: Дарко Ивмович в 11 и 
71 и Ивковнч в 88. Жълти картони: Дарко Йовановнч и Деян Йованович 
0Т гл^ПРсДЪК ’а М,'. Г1?"'1ев 11 Б- Глигорневич от “Балкански” 
сп» м ’Д™канск“ : Станкович, Стойчев, Живковнч, Павловнч, Алек-
Пейч«иИваЧноВв(Ч^)ГОРеВИ4’ Панайотович’ Ста«ков №"«»). В.

Играч на мача: Дарко Йованович от “Напредък”.
Отборът на “Балкански” продължи черната си поредица. На гос

туването в Алексинац димитровградските футболиргн играха добре 
особено през първото полувреме, но от това не изтеглиха 
Домакините се възползваха 
резултат 3:0.

В 25 кръг “Балкански” е домакин на “Младост” от Орляне. Мачът ще 
се играе в събота на 24 април от 16,30 часа.

Миналата седмица в Димитровград гостуваха членовете на нацио
налния отбор по спортна стрелба на СЧГ и членовете на ръководството 
иа националния стрелчески съюз. Селекционерът на националния отбор 
1 оран Максимович, председателят на експертната комисия Зоран 
Стоил кови ч и стрелците Ясна Шекарич, Лидия Михайлович, Стеван 
Плетикосич и Андрия Златич обиколиха строещата се спортна зала в 
Димитровград. В разговор с димитровградските спортни дейци Зоран 
1 еров, Ружица Алексова и други те изразиха 
особено от стрелбищата в нея на обекта.

Гостите се отбиха в Димитровград по покана на Ружица Алексова, 
носител иа няколко медала по спортна стрелба от параолимпийскиге 
игри. След краткия си престой в Димитровград, гостите заминаха за 
Панчарево край София, където проведоха подготовки за предолим- 
пийския турнир, който ще се проведе в Атина от 19 до 30 май т.г.

около

Боснлеградските шахматни на
дежди Митко Александров и Дра
ган Божилов участваха на Държав
ното първенство по шахмат, което 
се проведе от 12 до 18 април в Ни
шка баня.

възхищението си от залата и
В категорията “ученици на въз

раст от 14 до 16 години” Алексан
дров спечели 4 точки от 9 партии и 
се класира в средата на таблицата. 
В тази категория участваха 22 
тезатели. В групата на учениците до 
10-годишна възраст Божилов заво
юва 5,5 точки и раздели 9 до 13 мя
сто сред 46 шахматисти.

Въпреки че се очакваше босиле- 
градските момчета да постигнат 
по-добър резултат, техните пости
жения в Нишка баня не трябва да се 
омаловажават, понеже и самото им 
класиране иа Държавно първенс
тво представлява значителен успех.

никаква полза, 
от три свободни удара и оформиха крайния

със-
Д.С.

Пожар лумна в центъра на 
Димитровград

Трето поредно равенство
„Раднички"-пЖелюша" 3: 3(1:2)

Кнез село, 18.04.2004 г. Игрището на “Раднички”, зрители 200, съдия 
Лазаревич от Свърлиг -7. Голмайстори за “Желюша”: Минчич в 11, 
Тричков в 36 и Пешев в 90 минута от дуспа. Жълти картони от 
“Желюша”: Минчич, Дончев и Андонов, червен (втори жълт) Басов в 81 
мин.

На 19 април около 20 часа пожар лумна почти в центъра на 
Димитровград и изпепели до основи кошарата на Александър Со- 
тиров-Цанко на улица “Найден Киров” 26. За щастие в кошарата не е 
имало добитък.

Противопожарната единица при Отдела на вътрешните работи в 
Димитровград е алармирана за пожара в 20 часа и 25 минути, след 
което за броени минути четирима пожарникари с противопожарно 
возило се озовали иа мястото. Благодарение на бързата им интер
венция огънят не е захванал и останалите сгради около кошарата и 
близките къщи. Следствието ще уточни причините за пожара и ще
тите.

П.Л.Р.
,Желюша”: Стоицев 6, Андонов 7, Джунич 7.5, Дончев 7, Пешев 7.5, 

Васов 7, Тричков 7, Минчич 7.5, Йованович 6, Джорджев 7, Иванов 6.5 
(Стеванов -).

Игран на мача: Пешев от “Желюша”.
Футболистите на “Желюша” изиграха още един качествен мач, този 

път в Кнез село. Те три пъти имаха преднина, но домакините всеки път 
успяваха да изравнят резултата. На желюшани отново бе отменен 
регуларен гол на Васов, поради което той реагира бурно и получи втори 
жълт картон.

Шесто първенство по 
преферанс__________

Йорданов 
спечели първо 
място

Пожарът предизвика и прекъсване на кабелната телевизия от | 
улица “Сребърна” към градинския път, тъй като пламъците зах- | 
ванаха и минаващия наблизо кабел, а бе застрашено и електроснаб- *■ 
дяването, понеже проводниците са почти над пламналата постройка. |

А.Т. ?

д.с.

ПФД - трети пролетен кръг В голямата зала на Дома на 
младите в Ниш от 16 до 18 април се 
проведе шестото открито първ 
ство по преферанс за купата “Цар 
Константи и . Участваха много иг
рачи от цяла Сърбия, сред които и 
четирима димитровградчани. Побе
дител
димитровградчанинът Игор Йорда
нов, който спечели парична награда 
от 50 хиляди динара.

Гостите не дойдоха в Босилеград Тъжен помен
На 1 май 2004 година се навършват ДВЕ ГО

ДИНИ, откакто вече не е с нас
ЙОРДАН ЗЛАТАНОВ
(1946—2002)
от с. Лукавица

Болката не е в сълзите, а остава завинаги в 
нашите сърца.
Опечалени: съпруга Румена, сан Боби, дъщеря 
Александра, снаха Габн, зеш Деян, внучка Ана и 
внуци Здравко п Боян.

ен-

В рамките на третият кръг от пролетната част на първенството в ПФД
в Босилеград с “Полет” отна 18 април “Младост” трябваше да играе

врапското село Горни Въртогош. Поради непознати причини, гостите 
пристигнаха в Босилеград, така че босилеградските любители на 
футбола, които в неделя бяха дошли на стадиона “Пескара , останаха с 
къси ръкави”.

Срещата най-вероятно ще бъде регистрирана със служебен резултат 
3:0 в полза на босилеградския отбор.

Следващия уикенд ще се игр 
босилеградчани ще гостуват на “Напредък в Сурдулица.

не
на състезанието стана

Д. С.аят мачовете от четвъртия кръг, а 
П.Л.Р. ____Великденски турнир 

но малък футбол в 
Босилеград

[
РСИ в Сурдулица Тъжен помен

На 24 април 2004 година се навършват ДВЕ 
ГОДИНИ, откакто не е с нас нашият много обичаи
НОВИЦА МАЙДАНОВ 
(1966-2002)

Нека твоята душа почива там, където няма 
болки, а на нас спомените за теб ще ни нанасят 
болки до края на живота.

Опечалени: дъщеря Милица, баща Стоян, 
баба Цветанка и сестра Сунчииа със 
семейството сн

Малка олимпиада Победител е 
Кей”В тазгодишните Работнически спортни игри в Сурдулица, 

които ще започнат на 27 април, ще участват екипи от почи 
всички предприятия, организации и ведомства в общината, опо
вести Йордан Костич, председател па общинското представи
телство на Съюза на самостоятелните синдикати, косю е орга 
низатор на игрите.

- За първи път общинските РСИ ще бъдат една малка^олимпиада 
в която работниците ще се надпреварват в 16 ЛИВН ' а
очакваме те да бъдат много по-масови, откол Д‘ ’ 
Костич. Той подчерта, че в тях ще участват само Работниците,, кои- 
са членове на Съюза на самостоятелните синд^ ^ 6тя-ц1 „

В.Б.

99
По повод Великденските праз

ници ФК “Младост” организира 
турнир но малък футбол, иа който 
участваха 5 отбора. Турнирът се 
проведе от 13 до 18 април 1 . 
диона “Пескара”.

След 5 изиграни кръга по сис
темата всеки срещу всеки първото 
място и купата на ФК “Младост 

отборът на КЕЙ, за който 
играха младежи от босилеградски
те квартали Карапин дол и Ясико- 
вец. Победителят спечели 9 точки, 
колкото завоюваха и отборите 
“Краии дол” и “Набор 86/88”, но ти
тлата спечели ”Кей ’, който осъще
стви най-добър резултат в дуелите 
между трите първокласирани тима.

На последните две места се кла
сираха “Пъстърва” с 3 точки и от
борът на “Магурка”, който загуби 
всичките мачове на турнира.

на ста-

•;:?л
ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 29 април 2004 година се навършват 20 

ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и непрежалнм 
баща, дядо и брат
ГЕОРГИ АРСОВ СТОИМЕНОВ 
(1935-1984) 
от Босилеград

На този ден в Малешевските гробища в София 
ще залееме със сълзи вечния ти дом.

Почивай в мир!
ТооиШе благодарни дена, сестра и браШя, 
какШо н близките ти роднини със 
семействата си и верни Приятели оШ Сърбия и България

:спечелинего са включени около 85 на сто от 
общината.

■'

г. 4
Ветроходство______ _____________________
Ставров трети в Земун

На 17 и 18 април т.г. се ЙезаиахТсе
СТ^^е^Гнояи^ад, Белград, между които и Марио

първи и втори докато в
своята класа “Ласер радиал" той бе третокласиран. д'^ П.Л.Р.
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!Пай празник. *

лето!
- Епа тъгай вачай бабуту под

Зпайеш ли, Манчо, вечимка ми писну от праз- ^ и ти се изтреси на чужда '
„ици. Откико се зайесени, па еве ^се запро- РУ^’ и празиуй! 
летуйе, празник до празник. Те тия светъц, те они ^ празник може и да йе

жали ми се онядан Риста Комуниста. Хъгай иди на Манастирчето кико млого народ,
-Чекай, барем за Първи май нема кво да за- там0 к0МуНИСТИТе су се събирали и преди войиуту! 

викуйеш, нали това йе от твойте празници!. _ Кьел вайда, Манчо, това значи да отидем на
-Ма не се я жалим от другьити празници: убаво е на устата Че ме сполету приятелье от све

йе да празнуйеш. Йеденье, пийеиье, веселба... нали нема ми разпрайи не йедна, не две, а за целу
си чул кико се орати, дека оди све работе ГОдину’пензийете. А после има и друго. Я ка пинем
пай-обичамо. Госйе си йе убаво, ама брате, мло 3апойем, па може и да окнем: “Ра-
су госярете. Одека разберу, кико изкопаю, текьи работничкье...”, а нали знайеш минувре-

изтресу на врата и йоще не прекрачили праг, и ’на тейе песне. Я се клео, Манчо, у кому-
“Айде домакьине, честит да ти йе празник, ми лепнуше и прекорат Комуниста,

запиванье! А я нали се броиим низм<и, 
накуде, оттам, одовам, побо-

ар

ти се
окаю: 
йоще по-честитоНвяшенски1историйис§я нечу да будем гърн у окото на съгашньуту влас...

-Айде-де, Ристо, па не видиш ли дека това су 
пребоядисани комунисти, не видиш ли дека и 

съга су све йедни и същи?!

т за домакьина, нема
кьилцатога на масуту, а после да си ти приз-дем

пайсм, гълнемо ли малко и мене ми докьевлейе, па 
йедно по йедпо, изкарамо богато госйе!

-Ти защо не заключиш вратата и не се при- 
тайиш, они че почукаю, че почукаю, па че си

Злато кико бивол големо по-рано, и
-Манчо, я съм текъв кикъв съм си бил, не могу 

да се променим, а откико се променипрез ноч
власта, твърдо съм се зарекал с политику вечимкаВ навечерието на Втората световна война една млада жена от 

Ясенов дел, чийто мъж работил в мините във вътрешността на °Т_длиб Манчо, врата да замандалюйем пред 
Сърбия, отведнъж започнала да носи икона по селото, често да губи Ти ^ ди си? 0ткико помним> у
съзнание и да бълнува в транс, че знае къде има закопано злато ата несу заключувана никига, а камо ли пред
“кико бивол големо !?! Уж всяка нощ го сънувала. Роднини и съседи гос-е се
си помислили, че е “оградисала” и повикали поп Тодор от Звонци да й госи^а м[) се жалиш гьгай'> 
прочете молитва, но нищо не помогнало. _ Кико не ти се пожалим_ Манч0, изпразни бре

Вражалицата все пак успяла да убеди трима млади ергени от и к и кокошкарНикат, а за оборат и да не
махалата, че златото е закопано в една гора и те се съгласили да го остадоше двете мършаве краве и
изкопат. Ангажирала и воденичаря Стоян Чинил които пристанал ^ кам нема млекце с баб да видим0 цеЛо 
да донася ракия и храна на златотърсачите. Момчетата копали г '
неуморно и изкопали вагони земя и камъни. Най-сетне на дъното на 
дупката се показала една голяма плоча. Жената казала на
момчетата, че именно под тая плоча е златният бивол. “Ама ютре 1Г|[38 
вийе нема да дидзате плочуту, нека дойду вашите бащеве”, Щ? Ж
заповядала тя. На другия ден бащите на момчетата, воденичарят СВТвШ
Чипил и вражалицата дошли до дупката, посипали плочата с ракия, ' дг
прекръстили се и пийнали за добър късмет. Когато мъжете 
започнали да вадят плочата, жената паднала в транс и започнала “да 
говори с Бога”. Но всичко било напразно - под плочата нямало и 
следа от злато! Тогава един от мъжете се нахвърлил върху жената и 
саглам я натупал. Тя се “просвестила” и избягала. И никога вече не 
носела икона по селото, не падала в транс и не говорила с Бога.

Оттогава хората казвали: “Не найдоше златният бивол, ама 
излечише полуделуту биволицу!”

да не се петлям.
-Па тъгай кво че праиш?
-Кво ли? Празник ми йе, Манчо, на Първи май 
събирамо целата вамилия. Е, че узнем кво требе 

на рабуш, па после че му мислим кико че се опраям. 
-Епа тъгай, нека ти йе честит празник Ристо! 
-Затова що ме изслуша и за добрете думе що ми 

рече, па намини Манчо, све текьи че се найде некоя 
чашка и за тебе!!

наш
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V: Кч*»ч.
Младо момиче се приготвя з; ‘» ‘*ч\
пръв път да излиза на среща.,1' -- 
Майка й я съветва:
- Всичко трябва да ти е 
изрядно! Сресана коса, 
измити зъби, хубави дрехи, 
секси бельо...
- Защо секси бельо, нали е 
само първа среща?
- Ех, дъще... На твоите години 
аз не бях такава песимистка.

Иш ш
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Хапне боб весел шоп 
и почувства се тип-топ.
После хване кака Рада
да й връчи секс-награда.* * *
Фармеро свиден, фармеро 
млад,
тръгнал да видиш белия свят-, 
кога минаваш през този край
хапни си бобец и помечтай.* * *
Прогресът в науката на 
пръст не е мръднал. Знае ли 
някой: кой пръв е изнамерил
боба и кой пръв - пръднал?!* * *
Пести боба в криза, че на
гладен тумбак скъп му излиза! * * *
Искаш ли да ти гръмне 
топчето,
ела ми врътни - бобчето!* * *
Фасулковец да си

е чест такава - 
за гола слава
в обрана държава...* * *
Фасулковци днешни, 
фасулковци смешни, 
навред по планетата 
гърмят ви гърнетата.
А Фасулът щастлив е 
и от туй горделив е, 
че в села и градчета
идва с бобена чета...* * *
Трезва мотика 
боба загръща, 
пиян Пика -
притка прегръща.* * *
- Боба напоследък се ражда 
много дребен.
- Това е, че на големците вече
не им е потребен...* * *
- Какво е поредното

оправдание на днешните 
управляващи?
- При толкова „ фасулковци 
във властта как да сме
успябащи?!* * *
На боб се барут не дава-
гърми цялата държава...* * *
- От какво си станала 
толкова елегантна, Виолета?
- От бобената си диета...* * *
- Как вървят работите ви на 
село?
- По пърденето дт боба сме 
начело...* * *
Сладостта на боба не се мери 
по хилядите сортове и вери, а 
по майсторлъка на копача, 
берача и готвача.
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