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Да предотвратим нова
вълна от насилие 1
Е1ред депутатите в Скупщината на Сърбия вчера беше
представен Планът на Правителството на Сърбия за Косово

Документът, който до началото на сесията имаше обозначението
държавна тайна предвижда създаването на пет области, в които
сърбите са мнозинство, с права и компетенции в законодателната,
изпълнителната и съдебната власт, В отношенията между областите
и временните косовски институции ще съществува висока степен на
същинска автономия по отношение на властите в Пршцина.
Премиерът на Сърбия Воислав Кощуница заяви, че Планът за
политическото решение на косовската криза цели да се предотврати
нова вълна от насилие в Покрайнината. Той не е форма на
окончателно решение на статута на Косово, поясни Кощуница. Той
оцени, че в момента не е възможно създаването на мултиетническо
общество в Косово и по тази причина сърбите и другите неалбанци В
Покрайнината се нуждаят от допълнителна защита и относителна
независимост.
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С предложението на председа-

теля на НС Ангел Йосифов, заключенията от проведената в
края на миналата година кръгла
маса във връзка с употребата на
езика, да бъдат приети като ре

На читателите си
и на всички
сънародници
Издателство
честити

Международния
ден на труда 1 май и
Гергьовден
ями
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В търговската гимназия
"Димитър Хадживасилев” в
Свищов бе уреден траурен кът
в памет на петнаестогодишния
Светослав Колев, чието тяло
бе открито в неделя в река Лим
на 40 км от мястото на ката
строфата на български авто
бус. В понеделник занатията в
училището започнаха с час на
класа посветен на загиналия
ученик. Сряда, денят на погре
бението на Светослав Колев
беше траурен в града и неучебен в Търговската гимназия.

Македония

Бранко Цървенковски нов президент

език в ща
шения на НС, ме сс съгласиха
Зоран Гюров и Даринка Ефтимова Кръстич. Те сс обосноваха с
факта, чс ме могат да чуят миението на двамата недошли на заседанието членове от БосилеГр3д. Пене Димитров и Воислав
Божилов, преживели пътно произшествие на Власина, но без
последици по тях. Гюров поиска
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Заседание на Националния съвет на българското малцинство

Едно от основните заключе
ния от заседанието на Национа
лния съвет, което се проведе на
24 април в Димитровград, е бъл
гарски език в училищата, в които
се учат ученици от българската
общност, да се изучава като
МАЙЧИН език.
Още от самото начало на за
седанието стана ясно, че въпреки
обещанията, членовете на Съве
та не са забравили партийната си
принадлежност и от коя листа са
избрани. Стълкновенията се изостриха до нажежаваме по най-важния въпрос - употребата на майчиния език.
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пауза за консултации с кмета па
Босилеград и член на МС Владимир Захариев. Да напомним, че
на Захариев беше отправена
официална покана, но въпреки
многократните настоялия личен
контакт по телефон не е рсплизиран. По време на паузата, такъв контакт бе установен мигне(Ни 3 стр.)
вено.

С кмета на община Ниш Владимир Домазет___

Опит за заличаване ка границите
•"Евробалкани"предлага
благиоприятни условия за
всестранно сътрудничество в
региона * Мултикултурата е
наше богатство и ние наистина
се гордеем с доприноса на
гражданите ни с българ ско
потекло * Не можем в Е|вропа,
без нейните стандарти
(На 4 стр.)

Македонският министър пред
седател Бранко Цървенковски
спечели президентските избори в
страната. Според Държавната
избирателна комисия той спече
ли 63 процента от гласовете сре
щу 37% за кандидата на ВМРОДГТМНЕ Сашко Кедев. Според
Ксдсв президентските избори в
Македония са грубо фалшифи
цирани. ВМРО-ДПМНЕ поиска
анулиране на изборните резултати.
Първите думи па Цървеиковски, на първата му среща с гла
соподавателите, бяха: "Днес Ма- 110 демокрация, на демократическедоиим положи още един изпит ки н честни избори тя избра своя
президент".
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Новини от България
Паси откри
конференция Пречипентът на България посети Кербала
на ОССЕ

Парламентарната асамблея иа СЕ

Верифицирани
мандатите на
делегацията на СЧГ
Парламентарната асамблея на Съвета па Европа с Стразбург
всрифицира мандатите на членовете на делегацията па Сърбия и
Черна гора. Това стана, въпреки възраженията, че в пея се на
мират представители на Сръбската радикална партия и Социа
листическата партия на Сърбия, чиито лидери са подсъдими в
Хага за военни престъпления.

Министър на външните ра
боти на България Соломон
Паси в качеството си на пред
седател на Организацията за
сигурност и сътрудничество в
Европа откри в Берлин кон
ференцията на ОССЕ по въп
росите на антисемитизма.
На конференцията, в която
участваха представители на
55-те страни от ОССЕ, на ме
ждународни и неправителст
вени организации, са предста
вени проблемите, които анти
семитизмът създава в страни
те на ОССЕ и посочени мерки
за борба с явлението.
При откриването на конфе
ренцията германският прези
дент Йоханес Рау призова за
съвместна борба срещу расиз
ма и антисемитизма, съобщи
АФП. "Никой няма право да
си затваря очите пред расизма
или антисемитизма”, каза
Рау.

"България няма да
изтегли войските си"

Българският държавен глава Георги Първанов посети изненад.
ващо и при строга секретност българския контингент в Ирак. Визцтата е последвала два дни, следа като българския старши сержант
Димитър Димитров бе убит от засада в иракския град Кербала.
Първанов се срещна с българските войници в база "Кило”. Той
разговаря и с гражданския администратор на Ирак Пол Бремър и с
полския генерал Миечеслав Биепек, който командва многонациопалната дивизия ”Център-Юг” с численост 9 500 души. Президентът
Валтер Швимер:
е подчертал, че "България няма намерение да изтегли войските си от
Ирак в най-скоро време”. Но българските власти са поискали
войниците, разположени в базата Лима , да бъдат преместени на
"по-сигурно място”. Българският президент още веднъж е подчертал, че от особена важност за разрешаване на кризата в Ирак са
политическите
и дипломатичес
Генералният секретар на Съвета на Европа Валтер Швимер
ки усилия за ан
заяви, че Косово трябва да бъде демократично и мултиетническо и
иа
гажиране
без това няма бъдеще. Швимер каза, че насилието срещу малцинст
ООН и НАТО.
вата ”не може да представлява по-краткият път към определен
Кортежът на
статут”.
президента бе
"За Косово имам три думи - помирение, децентрализация и възс
ше обстрелвам
тановяване (на разрушените черкви и домове). Косово няма бъдеще,
по пътя между
ако не е мултиетническо и демократично и то независимо какъв ще
базите на полс
бъде окончателният му статут”, каза Швимер.
кия и българ
ския контингент
Хърватия и България
в Кербала. Спо
ред информаци
ите неизвестни
лица са стреля
ли за кратко по
Хърватия и България подписаха споразумение Министър Грабар-Китарович заяви, че Хърватия с
конвоя на дър
за сътрудничество в процеса на евроинтеграция, внимание ще наблюдава България, която вече има
жавния
глава.
предаде хърватското електронно издание Оп- статут на кандидат-членка на ЕС, ще се учи от нея и
Няма пострадаНпе.Ьг. Договорът бе подписан от хърватския ми ще използва опита й в преговорите.
ли.
нистър на европейската интеграция Колинда Гра
Министър Кунева от своя страна оцени, че об
бя р-Китарович и българската й колежка Метена менът на опит, особено по отношение на подготов
Кунева. Споразумението обхваща взаимно сътруд ката за използването на програмите за финансово От срещата на президентите на България и
ничество между министерствата на външните ра и техническо подпомагане, както и за съгласуване Албания
боти и министерствата на европейската интегра на законодателството, ще помогне на Хърватия да
ция, както и на парламентите на двете държави. се подготви за членство през 2007 г.

Демократично и
мултиетническо Косово

Сътрудничество в евроинтеграциите

Македония

Президентът веднага в длъжност
Изпълняващият длъжността президент на Маке
дония Люпчо Йордановски заяви, че ще предаде поста
на новия президент в момента, в който Държавната
избирателна комисия официално обяви кой е спечелил изборите.
"Няма специална процедура, решението се взима
веднага. Кандидатът, който спечели изборите, ще по
лучи решението и аз същия ден ще свикам заседание
на парламента, на което той ще даде клетва и по този
начин ще встъпи в длъжност”, поясни Йордановски.

Продължава
издирването
Два водолазни екипа продължават издирва
нето на българската ученичка Антоана Ефтимова в езерото Подпеч, а два екипа алпи
нисти издирването по протежението на р. Лим.
Всеки ден местни хора се включват в издирвателните операции.
Нивото на реката е било повишено с около
30 см и автобусът е на около 2 м дълбочина,
така че изваждането му на практика не е въз
можно.

Муамар Кадафи посети Брюксел

Българските

Отлагането е в
медици в Либия
интерес на обвинените са невинни?

Отлагането на датата за произнасяне на присъдите срещу
шестима български медици е в интерес на обвиняемите. Това
заяви либийският лидер Муамар Кадафи в Брюксел, където
беше на историческо посещение. Той допълни, че е използвал
моралното си влияние” върху съдебната система, за да могат
подсъдимите да си избират адвокат и да може българското
правителство да изпрати свои представители. Според Кадафи
вече целият свят е имал възможност да се убеди, че процесът
в Бенгази е публичен и справедлив.
Външният министър на България Соломон Паси
коментира, че бъдещите присъди срещу българските медици
в Либия ще се различават от това, което можеше да бъде
преди три години и че в заявеното от Кадафи има известна
доза истина.
България благодари на ЕС, който поиска от либийския
лидер Кадафи да освободи шестимата медици, които са
подсъдими по обвинение в умишлено заразяване на деца с
вируса на СПИН. Очаква се съдът да се произнесе на шести
май.

Според информацията, с която
разполага Европейската комисия, за
държаните български медици в Ли
бия са невинни. "Надяваме се през ме
сец май проблемът да бъде решен с
добра развръзка” - съобщи за БНТ
Рейо Кемпинен - говорител на пред
седателя на Еврокомисията.
За ситуацията около проблема с
българските медици, Европейската
комисия знае, че в него са въвлечени
не само българи, но има и палестинци, каза говорителят на Романо Проди. Според него това е един от въп
росите, по които Европейската коми
сия работи много интензивно с либийците в търсене на справедливо
решение.

Моисиу ще посети България

Не бива да се избързва с решението за статута на Косово,
смятат президентът на България Георги Първанов и албан
ският му колега Алфред Моисиу. Първанов и Моисиу раз
говаряха в рамките на Европейската икономическа среща на
високо равнище във Варшава. Двамата обсъдиха обстанов
ката на Балканите и по-специално Косово, както и бъл
гаро-албанските отношения, при което констатираха, че те са
на отлично равнище. При това бе изтъкнато, че още може да
се направи в областта на икономическите връзки.
Президентът Моисиу прие поканата за посещение в Бъл
гария. Визитата може да се очаква през септември.

Намаляване на
данъчните ставки
Българският премиер Симеон
Сакскобургготски се обяви за намаляване на всички данъчни ставки по
личните доходи, поне с 2% през сле
дващата година, като националната
ставка да стигне 24%.
В словото си при откриване на
заседанието на НС на НДСВ, свър
зано с икономическото развитие на
страната, министър-председателят
акцентира върху мерките, свързани
с решаването на инициативността и
развитието на бизнессредата като
посочи, че решителна крачка за то
ва ще бъде намаляването на данък
печалба от следващата година на
15%, въвеждането на първия етап
на подоходното облагане, както и
възможността за увеличаване на
необлагаемия минимум на 130 лева
на месец, каза премиерът. Той апелира към представителите на бизнеса
за по-тясно сътрудничество, като отбеляза увеличаване на инвеститор
ския интерес.
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Български -майчин език в училищата
(От 1 стр.)
Пояснявайки необходимоста
от приемането на тези заключе
ния като решения на НС, Небойша Иванов изтъкна, че стова
се създава

елементи на сръбски език.
то гЛ°Г°В,ТТе учийлища’в коиобишогт
българ^ката
щ
^Димитровград, Ьосилеград, вонци, Божица и Кли-

ща в Републиката да работят по
единна програма.
8- Учениците от българската
общност във Войводина да изучават български език факулта-

гора (Ужице, Ягодина, Върбас,
Подгорица...) не е върнато чрез
референдум, а с решения на общииските скупщини, които сетне
са били само потвърдени “от вие-

името бе изтъкнато, че преди
приемане на решение за референдум, ОС е трябвало да консултира НС. Затова до скупщините
на Босилеград и Димитровград
ще бъде отправено писмо-иск, в
осведомяван и консултиран по
всички решеНия на ОС отнасящи
се д0 малцинството.
Съветът прие отчетите за ра,
пиепседателя на НС

ТИВН0шестояща инстанция”.
между двете заседания, както и
9. Към Министерството на об- Защо тогава само за Димит- решение да бъдат открити офиси
разованието на Сърбия да бъде ровград е необходим референ- на ^ в Босилеград и в с. Ива
на бъдещатакомисия за образосформиран отдел за нацинални- дум? - питат се членовете на НС. ново приет0 е и предложението
вание приНС.Защото “заклюте малцинства.
Още повече, като се знае, че има навелимир Костов от кабелните
ченията от кръглата маса нямат
10. Да се създаде Фонд за съх- напълно валидно решение на дистрибутори в Ниш и Пирот да
упщина в Димит- се търси в системите си да вклю
особена тежест. Макар че и
раняване и изучаване на бъл- ОбщинскатНационалният съвет не може да
гарски език.
чат поне по една ТВ програма от
налага решения, той все пак е
Спорове имаше
България.
и по въпроса за
легално и законно избран орган
г.Щ
На заседаниято бяха
въстановяването
на малцинството, чиито решения
избрани комисии:
на старото име па ей
имат много по-голяма тежест и
едва ли могат да бъдат пренебграда - Цариброд,
от седем
За образование
Противоречия из- &
х Ш
регвани от властващите, в мо
члена с председател Пене Димит
пъкнаха във връзмента независимо от коя полити
ров, Милисав Николов - замест
ка с необходимоческа опция са те”.
ник.
стта
от
референКомисията за информиране
Играейки на картата, че ако се
дум.
В
разискваще се ръководи от Воислав Бооттеглят, решенията няма да
бъдат приети, Гюров и Кръстич
нията преоблада- К1
жилов.
напуснаха заседанието
След
ваше мнението, че М
Комисията за култура се огла
паузата обаче Дарннка Кръстич
референдумът е
Шх*
вява от Иван Иванов.
На заседанието бе разговарясе върна и участва в гласуването,
Привидно демократичен
ровград, по канален ред доставеначин
но и в Министерството за локал- но и за връщането името Христо
докато Гюров изчака пред вратата. Така с десет гласа “за” и
на самоуправа. Трябва само да се Ботев на основното училище в
един “против” (Даринка Кръсда не се възстанови „мето на Ца- акти
да се потвърди от Димитровград. С оглед на проветич) бяха приети решенията за
риброд. Защото, според Статута
ивиашт инстанция»
доста. де„ото гласуване сред преподаупотребата на български език.
Н3 ° ^ината’ за да ^де Успешеи>
т-ъчно е да има политическа воля вателите, за Христо Ботев и Св.
Националният съвът реши: ед^мин^но мълчГиГ^почит
ределят'ЪАГЯТплюсединет
Н ИСКре"° иастоява»е 07 страна Сава' Националният съвет прие
едноминутно мълчание в почит
г
на локалните власти).
категорично решение старото
1. В предучилищните заведе- на децата, загинали при
вписаните^ избиратели в общиНа
я с 10 гласа «<за” и един име Христо Ботев да се върне на
ния в Босилеград и Димитровната. Имаики предвид, че отзиввъзд ^ал се бе п
решение училиЩето. Приетото решение
град децата да се възпитават на "^атихопа от малцинството Ч“В0СТа На избирателите папос- старото име на града да се върне да се изпрати до органите на учимайчин - български език, като в изтъкнати хора 07 малцинството. ледък е маЛка, едва ли може да се
без референдум като се търси лището веднага.
програмата да бъдат внесени и
случи повечето от половината “активиране” на решението на
Членовете на НС препоръчагласоподаватели да се определят
ОС от 2001 г. Това решение на ха градската галерия в Димитза
старото
име
на
града.
От
друга
С правилник на ОС в Димитровград
НС ще бъде изпратено и до ОС в ровград да се назове с името на
страна, досегашната практика
Димитровград, и до Министерст- Методи Петров,
показва, че нито едно име на
вото за локална самоуправа. В
А.Т.
няколко града в Сърбия и Черна
разискванията по въпроса за

Правова рамка за работа

™;яГмдСйщГ Д3 “ ИЗУ'
с то май ШН. ^
•Изучаването на майчин език
подРазбиРа български език да се
Учи с пълен фонд часове, съгласно учебната програма за майчин
език в Сърбия.
4' ® началния курс - от първи
до тРети клас ’ обучението да се
провежда изцяло на майчин български език.
5. В горните класове - от четВЪРТИ Д° девети клас - обучението да се провежда на двата езика,
което се отнася и за средните
училища (гимназиите).
6. В програмите по история,
география, музикално и изобразнтелно изкуство да се включат
елементи от национално значеННе 33 България’ а по-изтъкнаТНТе оългаРск" творци в култуРата и изкуството да се изучават
Ревди° 11 пълниценно.
7. От следващата учебна година всички малцинствени учили-

’зЬ'1апри7Г?ЗЗД 3

Класифицирани
градските улици

На последното заседание на ОС в Димитровград бе приет
Правилник за временните правила за изграждане на градските
улици и локалните пътища. С този документ градските улици са
разделени в три групи в зависимост от честотата на движението
по тях. Приоритетни са улиците: “Балканска”, “Найден Киров”,
“Софийска”, “Нишава 1” и "Нишава 2”, “Кирило и Методий ,
“Власаки Алексов”, “Петърлашка”, “Иво Андрич”, “Детко Пет
ров”, “8 март”, “Христо Ботев”, “Белградска”, “Христо Смирненски”, “Борческа” между “Белградска” и улица “Христо
Смирненски”), “Пастерова” и “Сутйеска” (от стационара до
къръстовището с улицата “Кирил и Методий”).
Секундарните улици са: “Десанка Максимович”, Бора Стапкович”, “Вук Караджич”, част от улицата “Борческа” (от кръс
тосването й с улица “Христо Смирненски” до жп гарата), Васил
Левски”, “Васил Иванов-Циле”, “Каравелов , “Славянска ,
“Сребърна”, “Зеленгорска”, “Младежки бригади”, “Светосавска”, “Хилендарска”, “Нушичева”, “ЮНА”, “9 май , “Лазар Лазаревич”, “4 юли”, “22 декември”, “Толстоева”, “Флсмингова”,
“Босутскитс жертви”, “Врело”, “Радничка , “Теслица , Ни
шка”, “Елин Пелин”, “Косовска”, “Царибродска”, “Козарица” и
“Лозарска”.
Според Правилника, терциални улици са: “8 семпември ,
“Йерма”, “Шопска”, “Бурел”, част от улицата “Сутйеска (от
стационара од местността Киримиджилница), Нешково , Царибродските художници”, “Светозар Маркович , “Нвгошева
"Раковски”, “15 май”, “Забърдие”, “Стара планина _, Видлич ,
“Висок”, “Граничар”, “Безименна”, “Първомайска и Ропотски”.
С посочения Правилник на ОС е предвидено градските улици
да се изграждат с едно или с две коловозни платна. Улиците с
едно коловозно платно ще служат за еднопосочно движение а
когато минималната широчина на платното е 3, 5 метра, (в
изкючителен случай и 3 метра), могат да се ползват и за двупосочено движение.
Първичните и секундарните градски улици трябва да имат
тротоари от двете страни, като широчината им трябва да с I, 50
метра, а в изключителен случай и 1,35 метра. Терциалните улиь. д.
ци могат да имат само един тротар или без тротоар.

гМ

От доклада на
ЮНМИК

Без вина за
смъртта на
трите
пп(\ап№п

алоашки деца
В засекретния доклад на
ЮНМИК за трите удавили се албански деца в река Ибар в Косово,
недвусмислено е казано, че няма доказателства за отговорността за
смъртта им да е па сърбите от окол
иите села. Удавянето па трите деца
на 16 март и медийните спекулации
за това как се е случило нещастието
станаха повод за вълната от наси
лие в Косово от 17 и 18 март тази
година.

Динарът няма
да девалвира
- Няма никакво основание за
девалвация на динара, заяви мннистърът па финансите Младжан Дникич, представяйки резултатите от

посещението във Вашингтон ираз- ванйелашич.

говорите с ръководствата на Све
товната банка и Международния п
валутен фонд. “Ние дори ще нама- р ЦИМИТрОВГраД
лим заплануваната инфлация от 9,5
„а 8,5 процента.”
Динкич подчерта, че правител
ството не отстъпва от оповестено
то намаляване па данъците на зап
латите.
- С оглед на повишеното доверие
в националната ни валута, както и
режима на плаващ курс, който

Общинската скупщина
в Бабущница
Честити

провежда Народната банка на
Сърбия, изключена е каквато и да
било еднократна девалвация, потвърщ! и гувернерът на НБС Радо

.1

на гражданите в общината с пожелание за
много радост и успехи

Първи май и Гергьовден

Контакт с
обществеността
и тренинг по
комуникация
В димитровградския хотел
“Балкан’ през миналата седмица
се проведе тридневен семинар
под название “Контакт с общест
веността и тренинг по комуника
ция”. Той се проведе под покро
вителството на Европейската
агенция за реконструкция, която
проведжа програма за подпома
гане на общините в Източна
Сърбия. В семинара участваха
над 20 представители от общини
те в Източна Сърбия, сред които
и служители в органите на мес
тното самоуправлпие в Димит
ровград.
В. Д.

Общество
4
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Според изследването на Стратегически маркетинг

От къщата на Вук Драшкович

Николич и Тадич • главни кандидати

Демонтирани са
по дс л у ш вате л н ите
устройства

Кандидат-президентите
на
Сръбската радикална партия
(СРС) Томислав Николич и на
Демократическата партия (ДС)
Борис Тадич, според изследвани
ята на агенция "Стратегически
маркетинг”, имат най-голям ша
нс да се класират за втори тур в
президентските избори.
От 1 220 избиратели, които са
участвали в допитването от 16 до
18 април за Николич са се опре
делили 17,7%, а за Тадич 14,9
процента. Понеже в анкетата из
бирателите не са имали иииакъв
списък с каиидати, а сами са се
определяли за политически ли
чности, сред най-популярните на

Екип на спецслужбата (БИА) е демонтирал три подслушвателни
устройства от къщата на министъра на външните работи на Сърбия и
Черна гора и лидер на Сръбското движение за обновление Вук
Драшкович.
Той от своя страна изрази съмнение, че са премахнати всички
подобни уреди от дома му, въпреки че началникът на разузнаването
Раде Булатович му гарантира това. Според съпругата на Драшкович,
Паница, акцията на специалните служби в дома им, която се проведе в
присъствието па многобройни ^журналисти, е била цирково
представление за обществеността .

Б. Тадич

Т. Николич

трето място е председателят на
Демократическата партия на
Сърбия (ДСС) Воислав Кощупица с 9,6, а на четвърто - лидерът
на Г17 плюс Миролюб Лабус с
Карич ще се
5,3% гласове.
кандидатира за
Въз основа на резултатите от
сондажа, агенция "Стратегичес
президент
ки маркетинг" сочи че президент
Собственикът на компанията БК
Боголюб Карич заяви
на Сърбия ще бъде избран във
официално, че ще се
вторият тур, а понеже главните
кандидатира за президент на
властвуващи политически парСърбия. Той прогнозира, че ще
стигне до втори кръг на изборите тии подкрепят своя кандидат
и изрази надежда, че гражданите Драган Маршичанин и той има
ще му дадат подкрепата си.
голям шанс да се класира във

втори тур.
От анкетата произлиза и фа
кта, че в навечерието на избори
те се повишава популярността па
ДС, която сега заема втора
позиция след радикалите, докато
ДСС, Г17 плюс и СРС са в застой.
Участниците в проучването имат
поделено мнение по въпроса да
ли от новото правителство могат
да се очакват положителни или
отрицателни промени - 40 про
цента смятат, че Сърбия се дви
жи в добро направление, а 42% са
песимистите.

Опит за заличаване на границите
(От 1 стр.)
* Господин Аолшзет, тези дни
приключиха Д^ште на
френската култура в Ниш. Ще
споделите ли впечатленията си
от това мероприятие ?
- След откриването на Френския културен център в нашия
град това е едно от най-значи
мите и най-комплетни мероприя
тия. Преди това, по един или друг
начин, сме се запознавали части
чно с френската култура, но се
гашното мероприятие продължи
цели пет дни. Освен с културните
постижения на френския народ
през вековете и от най-новото
време, нашите съграждани имаха
възможност да се запознаят и с
възгледите на известни френски
политолози относно евроинтег
рациите, а имаше и програми за
най-малките.
Аз лично съм доволен от организацията и от всичко, което
през тези пет дни можахме да ви
дим и чуем. Защото съм уверен,
че с тези манифестации се опитваме да заличаваме границите
между народите и държавите,
които, уверен съм в това, след няколко години ще изчезнат напълно в сегашния си застарял вид и
ще съществуват само формално.
Това беше основната ни цел.
Но за една цялостна оценка е

необходимо да съберем и , мнеиията на хората, пряко участвали
в мероприятието, като организа
тори или консументи. Само въз
основа на тях ще можем да пре
ценим значението му за града и
съгражданите ни. Няма съмнение, че за всички нас това е един
опит повече, който ще ни бъде от
полза при организирането на
подобните бъдещи мероприятия.

гурен съм, че Издателство "Братство може да даде съществен при
нос за това, особено когато става
дума за представянето на българс
ките културни ценности тук.
* Ниш е един от малкото градове
в Сърбия, в който са седалищата
на националните съвети на две
малцинства - на българите и на
ромите. Това предимство ли е
или ои^е е^ин пР°^лем?
- Според мен това е наше
предимство, защото затворените и
таканаречени еднонационални сре
ди са лишени от богатството, и
пъстротата, която имат мултикултурните общества. За това го
вори и хилядолетната история на
нашия град, както и настоящето,
Голям брой наши граждани българи по потекло са дали и дават голям
принос не само в културата, но и в
другите области - в здравното дело,
в техниката, в науката и ние наистина се гордеем с тях.

* Очаквате ли и някои други
страни да се предсгпавя т по
същия начин 6 Ниш?
- Надявам се, дори съм уверен, че
това ще направят страните, които
вече са открили свои културно-информационни центри в нашия град.
Същевременно това ще амбицира и
ДРУ™ държави, които все още
нямат такива представителства в
града.
Когато става дума за България и
българската култура, мисля че без
оглед на факта, че културите и * Няколко години вече се говори,
традициите ни са доста слични или че Ниш е голяма община и вместо
роникват. Благоприятни условия за
Скопие.'ТлГожГ!
да направим трилатерално представяне на културата във всеки от центРовете из региона, защото тяхната
задача именно е да създаде обс
тановка за всестранно сътрудни
чество и постепенно заличаване на
границите и подготвяне за живот в
бъдещата Европа без граници. Си-

Утре в босилеградския филиал на КИЦ

Ден на мултиетичността
Утрешният Първи май в Босилеград ще бъде посветен и на мултнетичността. Босилеградчани, начело с тукашния филиал на КИЦ
Цариброд, ще посрещнат представители на непрвителствената
италианска организация “Копи“, със седалища в Белград и Ниш, и на
неправителствената организация “Мост “ от Белград, с които ще
разговарят за развитието на демокрацията, мултиетичността и за
някои от проблемите, пред които е изправено българското малцинство.
Радко Стоянчов, представител на филиала, казва, че в помеще
нията на КИЦ ще бъде открита изложба на двамата босилеградски
художници любители- на Станимир Тодоров и Александър ЗахариевКазмир. Ще бъде устроена и културно-забавна програма., която ще
изнесат състави от Владичин хан, Босилеград и София.
В.Б.

какво означава тя за
- Това вече е регламентирано с
решение на Скупщината на града,
което ще заживее от следващите
местни избори, които предстоят до
края на годината. Те ще се проведат
в съзвучие с новия статут, с който са
предвидени четири градски общи
ни, вместо сегашната една. Това
означава, че със сегашната община
Нишка баня град Ниш ще има пет
общини. Ние не можем в Европа
без да прилагаме нейните стандарти. Тези стандарти възлагат
една местна самоуправа, каквито са
общините, да не обслужва повече
от 50 000 граждани. А сегашна
община Ниш има повече от 200 000
и е най-голяма в Сърбия, по-голяма
дори и от белградската община
Нови Белград, която също е ог
ромна.
Основната цел на реорганиза
цията е възможно повече да доб
лижим местното управление до
гражданите, което означава по-ка
чествено обслужване на обикнове
ните хора.
В. Богоев

Босилеград

Подготовки за
президентските избори
Компетентните служби към
Общинското управление в Босилеград вече започнаха подготовките за успешното провеждане на
президентските избори, насрочени
за 13 юни.
Обнародвано е съобщение, с
което избирателите в общината се
информират, че могат да разглеждат избирателните списъци,
както и да искат изменения или
допълнения в тях. В зависимост от
местоживеенето на заинтересованите граждани, справките се извършват в помещенията на общинското управление в Босилеград, стая №
4, или в местните канцеларии по
селата.
Исковете за вписване, заличване, изменения, допълнения, или
поправки в избирателните списъци
могат да се поднасят в Общинското
управление най-късно до 28 май
2004 година, т.е. 15 дни преди датата

на изборите. След това, промени в
избирателните списъци могат да се
правят само по решение на Общинския съд в Босилеград и то най-късно до 10 юни 2004 година, до 24 часа,
т.е. 48 часа преди започването на
изборите,
Снежана Стоилкович, секретар
на ОС в Босилеград каза, че изборите в- общината ще се ръководят
от Общинската избирателна комисия, за разлика от парламентарните
избори през декември миналата го
дина, когато това правеше тричленно работно тяло. Все още не е
определено на колко избирателни
пункта в общината ще се гласува,
понеже в някои местни общности,
броят на гласоподавателите е под
100 (Ресен, Бресница, Ярешник и
др.) и РИК може би ще вземе
решение за обединяване на някои
от пунктове.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
в Босилеград
ЧЕСТИТИ
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА

Първи май и Гергьовден
Власите си сформираха партия
В присъствие на 211 делегати в Бор бе сформирана нова политическа
партия - Влашка демократическа партия в Сърбия. Като гости
присъстваха посланикът на Румъния в Сърбия и Черна гора Штефан
Главан, аташето за култура и министъра за връзки на Румъния с
диаспората, както и представители на Европейския съюз, на румънците и
унгарците от Войводина и представители на политически партии и
неправителствени организации в Борска община.

Г&1па:||1[АР НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

Май
1. Международен ден на труда
3. Световен ден на свободата на печата
8. Ден на Международния червен кръст и на
Червения полумесец
15. Световен ден на семейството
17 Световен ден на телекомуникациите
31. Световен ден на борбата срещу пушенето
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Съществува ли^решениеза кризата в АТП "Бпгипт-рал"9

Из историята на първомайските
празненства в Димитровград

Без чужда помощ - трудно

Останаха само разходки

йо'РГКр"и&Жй“Л
Ооснлеградското'автотранспортно
Дълговете нарастват, банковатасметката е блокирана, заплатите са
ниски и нередовни, а автобусите дотраяли. В такава обстановка се
налага въпросът: Има ли начин да
се преодолее кризата и предприятието да тръгне напред? Отговор
на въпроса бе потърсен на среща на
ръководството на фирмата с кмета
на ОС в Босилеград и народен депутат в Парламента на Сърбия Владимир Захариев.
Захариев изтъкна, че сегашното
Правителство на Сърбия е готово
да окаже помощ на фирмата. “Вие
трябва да искате, а като народен
представител, аз ще посреднича
при съответните републикански
институции, за да възстановим фнрмата , подчерта той.
Дълговете на АТП в края на
март надминаха 26 760 000 динара,
Освен неизплатените здравни, со-

залите‘^ТктоТн^пл?’”8“'1 ""
включени и дълговете към други
фирми,
През първото тримесечие АТП
ъ дтп
° А ‘ 1 казват. че и при условие
6ъдат издължени всички
Дългове> тРУДно ще тръгнат
”апреА’ понеже автобусите и
2РУ*ИТв ИМ В03ИЛа Са застаРелиВ0 хоДи^и са поне няколко
”°ви авто6Уса и значителни
РеДства за ремонт на старите.
е осъществил доход от 5 460 000 динара, докато разходите са двойно
по-големи.
На срещата бе посочено, че предпрнятието е поискало от Републиканския фонд за пенсионна и
здравна осигуровка отсрочване на
дълга към него до 31.12.2003 година, който възлиза на около 7 ми-

"""'"" Д° "" '|-‘:||||; Ре
иск за прощаване на дълга за данъка върху оборота в размер от
около 7 575 000 динара.
За преодоляването на кризата
няма да е достатъчно само отсро
чването или прощаването на дъл
говете. Затова представителите на
АТП и кметът Захариев се съг
ласиха да потърсят 3 000 000 динара
субсидии от Правителството. Същевременно те поискаха да се по
добри дисциплината в колектива, да
се изостри контролът в пътния
транспорт и да бъде изготвен обек
тивен бизнес план.
Един от проблемите в предприятието е и броят на работниците. В
момента фирмата има 98 работници, а се налага броят им да
се намали. Това ще стане, когато
една част от тях излезне в пенсия, а
за другите се изготви социална
програма за доброволно напускане
на фирмата.
ПЛ.Р.

В бабушнишкия цех на
ИМТ

Работа има,
с пласмента
е по-тежко
В бабушнишкия машинострителен цех на ИМТ от Болевац прои !
зводството на прикачиите селско
стопански машини не спира, но пласментът на
продукцията не е на желаното ниво. По думите на
генералния директор Петър Спасич, времената са
тежки и затова тази фабрика не може да прави
дългосрочна програма за работа.
“Очевидно е, че хората нямат пари за нови прикачни машини от нашия асортимент. Въпреки раз
личните облекчения, които предлагаме при плащане
то, селскостпанските производители трудно се реша
ват да подновят селскостопанската си механизация”,
казва той.
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Първото първомайско шествие в
Цариброд след освобождението
черието на 1 май. Вечерта са палени
лагерни огньове на четирите проТИвоположни страни на града - на
Козарица, Нешково, Мъртвината и
над Белеш. Участниците в шествиет0 също така са се стичали в центъра на града от четирите посоки,
Всички манифестации по повод
^ май, отдавна са прекратени. Останаха само утринните разходки до
Манастирчето.
Сретен Игов

Ружица Велич е синдик
Спасич е убеден, че оповестеното покачване на це
ните на желязото с 30 на сто допълнително ще влоши
положението, понеже неминуемо ще повиши и цените
на продукцията.
На въпроса кога ИМТ “Болевац” ще бъде прива
тизиран, Спасич отговори, че този процес е трябвало
да започне преди няколко месеца.
- Дори беше насрочена и датата за първия аукцион,
но поради редица обстоятелства процесът бе спрян и
беше възложено повторно изчисляване на стойността
на капитала, каза Петър Спасич.
Б.Д.

които вече са спечелили дела срещу предприятието
пред Общинския съд и Босилеград, да отложат изпълпението на присъдите, казва той.
Отговор па въпроса, как да се решават проблемите,
бе потърсен и на заседанието на Управителния съвет
на “Бор свикано по инициатива на Владимир Захариев, председател па ОС в Босилеград. Договорено
беше час по скоро да се изготви бизнес план, в който да
бъдат изчислени всички задължения на предприятието, производствените потенциали и начините п възможностите за пласмент на продукцията. След това
трябва да се сключат договори с бъдещите купувачи,
Владимир Захариев, заяви, че пред компетентните
органи и институции в Републиката ще настоява за
създаване на условия за възстановяване на производството в “Бор”. Сега е момент каза гой, понеже в
Министерството на стопанството има хора, които са
заинтересовани да подпомогнат съживяването на стопанството в пашата община.
С.Н.

Кратко
Ш
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В димитровградския ГИД започна фалитна

Изчакват по-добри дни

ля „

щ

процедура___________________________

В „Бор" Босилеград

Дървообработвателното предприятие “Бор" в Босилеград повече от две години не работи, а 88-те работници вече губят надежда, че отново ще се върнат на
работните си места.
Симеон Йорданов, директор на “Бор” заяви, че нредприятието е поискало от Фонда за пенсионно и здравосигуряване
да му отсрочи плащането на дълговете
но
за пенсионна, социална и здравна осигуровка на работниците за'периода от 01.02.2002 до 31.12.2003 година. Покрай това неотдавна то е поискало от Мипистерството на стопанството на Република Сърбия да му
отпусне субсидии от 7 милиона динара. Йорданов казва че ако получат субсидиите ще издължат сметките
си за ток вода и телефон и част от дълговете си към
други фирми
йопланов се надява че ако Фондът отсрочи връщането на дт лговете и’ се получат субсидии, ще се
създаяат условия и за започване па производството,
-При такова положение ще се наложи работниците,

Празнуването на 1 май в Цари
брод винаги е било пряко свързано
с Манастирчето. Още през дале
чната 1928 г., прогресивни младежи
са организирали първото честване
на Деня на трудещите се в града.
Групата им е била пръсната от по
лицията, но сетне продължили на
поляната край Манастирчето. За да
не бъдат заподозрени от власта, те
са пристигали по трима.
Много по-организираио и масо
во започва да се празнува работни
ческият празш*' 'лед 1945 г., когато
о място край грав това излет!
да са излизал., всички. Почти всеки
трудов колектив е организирал соб
ствена трапеза. Най-атр активни са
били тези, които са “въртели” аг
нета на шиш. Празнуването на пра
зника винаги е приключвало с песни, музика и хоро, които са траели
до късно вечерта.
Най-внушителни все пак са били
първомайските шествия, в които
участвали деца от предучилищна
възраст, ученици в основното училище, учителската школа и гимназията, както и работници в трудовите колективи, администрацията,
отделни дружества и обществени
организации, спортни и други колективи.
Интересно събитие бяха факелните шествия, организирани в наве-

ДИМИТРОВГРАД

честити

Първи май и Гергьовден
ма деловите си партньори и гражданите с пожелания за
многобройни успехи, лично и семейно щастие

КИЦ „Цариброд" за втори път
организира посещение на плов
дивския панаир. В Димитровград
на 15 май сутринта всички
заинтересовани могат да тръгнат
с рейс и вечерта да се върнат. На
панаира ща можа да се разгледат
изложбите на текстил, облекло и
обувки, мебели, домакинска
техника, хранитално вкусовата
промишленост, опаковки и опаковачни технологии, спорт, хоби
и много други неща.
А.Т.

В димитровградското каучуково предприятие ГИД миналия петък
и официално бе въведена фалитна процедура. В понеделник син
дикът Ружица Велич пое кормилото на фирмата. Първия ден г-жа
Велич отказа да разговоря с новинари с обоснованието, че тъкмо
започва работата си в ГИД.
Както разбрахме от насъбралите се в двора на фабриката работ
ници Ружица Велич е дипломиран юрист и е от Земун. Майка й е по
потекло от димитровградското село Волев дол, а баща и е от пиротското село Чиниглавцн.
Б.Д.

Кадрови промени в ГТП „Балкан”

Божа Дойчев е
и.д. директор
В димитровградското гостплнпчарско-турнстическо предприятие “Балкан” тези дни се стигна до
кадрови промени в ръкодовството на фирмата.
Управителният съвет на предприятието предложи
45-годишния горист с полувнеше образование Божа
Дойчев за нов изпълняващ длъжността генерален
директор. Дойчев прие предложението, след като бе
подкрепен и от синдикалната организация във фир
мата. Начело на фирмата той ще бъде през следващите 6 месеца.
Ще бъда доволен, ако през следващите 6 месеца, колкото аз ще СЪМ
начело на фирмата, успеем да обезпечим без застои 6 заплати последователно, каза Дойчев и добави, че най-доброто решение за “Балкан” е
час но скоро да се приватизира.
За бившия директор на това предприятие Йордан Димитров Дойчев
каза, че до няколко месеца той трябва да се пенсионира. - Дотогава
Димитров ще бз.де съветник във фирмата, добави той.
Б.Д.

Публичен търг в димитровградската ЗК
щСточар"__________________ ________

Никой нищо не купи
В машинния парк на земеделската кооперация “Сточар" в Димит
ровград миналия петък се проведе публичен търг. Кооперацията пред
ложи на потенциалните купувачи ниви, ливади, бранища, склада в с, Смнловци, малкия автобус ТАМ 75 ГЕ, фермата в с. Изатовци и други основни
средства. 1 ъргьт се провали, защото се пояпп само Никола Николов от с.
Лукавица, заинтересован само за склада на кооперацията в Смиловцн и за
площите в централната димитровградската улица, където навремето се
намираше управителната сграда на "Сточар”, унищожена от ножар. Днес
там се намират будките на местни частници. Оказа се, че площите в
цънтъра на града не могат да бъдат продадени, тъй като експертите па
Европейската агенция за реконструкция предлагат на топа място в Ди
митровград да се построи пазарно-занаятчийски център, с което се е
съглисило и местното самоуправление.
Земеделската кооперация “Сточар" е в много трудно финансово по
ложение. С евентуалната продажба на част от основните си средства,
фирмата настоява да издължи част от дълговете си към работниците и
към държавата.
Б. Д.
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Записка от Петърлаш

%Т

Село, което
ш
живее в самота
Още по пътя от РадеГша към Петърлаш, особено
когато се наближи селото, първото което се заб елязва
са камъните. Има ги навсякъде. Може би затова за
името на селото най-точен е тезисът, че идва от думата
“ПИЕТРА”, което на румънско-влашки означава ка
мък. Разбира се, има и много други “теории”, за които
по-обширно пише Станимир Ставров в монографията
си “Петърлаш”, но това е друг въпрос.
Пътят до центъра на селото е в добро състояние,
понеже преди година-две бе поправен. В центъра,
почти до голямата и все още добре запазена сграда на
някогашния Културния дом, двойка пенсионери садят
картофи. Насред селото са селските градини. Тук минава поточе, което “извира” от двете чешми, така че
напояването на градините не е проблем. С Венко Алексов, известен поет с- псевдонима Борейн, дошъл в
родния си край от град Бор, където живее и работи,
обикаляме центъра на селото. Срещаме познати от
Димитровград, които орали с трактор и сеялп люцерка. От петърлашанн, освен споменатите пенсионери нито жив човек. А както казва Венко, поне двадестнна
постоянно живеят в селото. Че има живот личи по
къщите, които за разлика, да речем от селата във Ви
сок, са много по-запазенн, варосани, а на много от тях
стърчат ТВ антени. Една от тях е поставена па стълб
от млад бор, с височина от около 5 метра.
Черквата в Петърлаш, както и много други пц селата, е рухнала. Тя е строена през 1850 г., поне така е
записано на иконостаса, който, заедно с иконите, е
съхранен в една къща. Понеже е правена през турско
време, тя е доста “скрита” в земята. Според преданието, турците не позволявали тя да бъде висока. За да
С
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! на всички граждани от общините
I Босилеград и Сурдулица

честити

Пльршм мш и
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и им пожелава лично и семейно щастие и
трудови успехи

В Бабушница и селата са поставени
указателни табели________________

Помощ за туристите
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За по-добра ТВ картина трябва добра антена

„
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си “отмъстят на турците, хората п > < ‘ Р
ниска входна врата, та когато турците иска д
в нея, да се навеждат. - Има инициативи чер
Д*
възобнови, тъй като три от стените и са пр
Щн • но... - казва Венко.
Д° черквата се намира огромна елха. Според пр
данието, преди повече от 140 г. тя била донесена от
Рилския манастир. На един от клоните й сега е окачена
камбаната с натпис: “Църква Света Троица село Пе
търлаш . Хората предполагат че отливката е иаправема в самото село, в къщата на Иованчови.
Малко по-пататък срещаме една жена с кобилица
на рамо. Това е 80-годишната баба Цена Манова.
- Сади малко компире, казва тя.
Децата й са във вътрешността, а въпреки прек
лонната си възраст, тя все още се справя и с картофите,
и с агнетата,
Макар, че в селото има две чешми, а в околностите
и много други извори, Петърлаш е едно от малкото
села в общината, което няма водопровод. Може би
причината за това е каменистият терен, по който трудно се копаят канавки.
А. Т.

Кратко
От кокошарниците
на жителите на
димитровградската
улица „Борческа"
напоследък
изчезват кокошки.
Никой не е сигурен
какво ги
унищожава, но се
предполага, че
става дума за
златка, защото
всеки път изчезват
по няколко
кокошки отведнъж,
а това, както
казват възрастните
димитровградчани,
е„начинът на
работата" на този
лукав хищник.

В с. Горна
Лисина

Със снимка и думи

Самоубил
се с
пушка?
В горнолисинската ма
хала Падинье на 23 април
тази година е намерен мър
тъв Саве Рангелов (46).
Борис Костадинов, съдия-следвател в Общинския
съд в Босилеград казва, че
според първите показания,
става дума за самоубийство
с пушка. - Следствието по
случая е в ход, поясни той.

Б.Д.

Местното самоуправление в Бабушница отдели 194 хиляди динара за
табели в повечето подстъпи на града и онези села в общината, пред които
досега такива не е имало. В трите посоки към Бабушница - откъм Звонци,
Пирот и Лесковац - са поставени и големи табели с картата на града.
Идеята за табелите е на председателя на Изпълнителния съвет на ОС в
Бабушница Зоран Спасич. Той изтъкна, че основният мотив за поставя
нето е на деловите хора и на туристите да се предоставят основните данни
за града и общината. Що се отнася до табелите пред бабушнишките села,
Спасич сподели:
- Заради липсата на такива табели често пъти се случваше хора извън
общината, които възнамеряват да идват в едно село, поради липса на
основна информация, да се отбият в друго. Това е недопустимо.
Б. Д.

П.Л.Р.

Неволите
го наутаГ
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Обикновено ?■!
|?4
моотоциклетите
имат по две коле
*
ла, но босилеградският тенекиджия
Гойко
I Ильов си има мотоциклет с три
търкала. Към мо- Рь
тоцикъла „МЗ”, Ц-;
той е приб авил
багажник ръчно
производство.
- В багажника
си превозвам алатките, казва Гойко, собственик на тенекийджийската
работилница „Придол”.
П.Л.Р.
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Как да възстановим селата в Югоизточна Сърбия (5)

Органичните селскостопански продукти са по-скъпи
Както вече изтъкнахме, при органичното селско сто- На домашните животни се дава достатъчно простор за
панство се подхранва почвата, при което не се ползват син движение, като по тоя начин те получават добри условия за
тетичните минерални торове. Природният цикъл на по- задоволяване на своите физиологически и социални нужди,
чвата се постига чрез: рационалното ползване на оборски Поддържа се равновесието между броя на домашните житор, комиостирането на органичните отпадъци, зеленото вотни и количеството на обработваемите площи- животторене, сеитбообръщението и чрез отглеждане на много- ните се хранят с фуражи, които са произведени във ферпГ"?еВ”°ЛеГуМИН03НИСМеСИмата- В това отношение е изключена употребата нареселско стопанство спазва принципите за гулаторите на растежа, докато антибиотици се ползват само
защитата на растенията, като изключва употребата на син- при крайна необходимост, защото здравословното състоя
тетичните пестициди и регулаторите на растежа, ползва ние на животните се поддържа с природни
мр
о
продукти.
устойчивите сортове, стимулира развитието на полезните
Процедурата за официалното създаване на органично
организми и прилага биологични
--------- производство в едно селскостопанско домакинс
агротехнически мерки. Ползват
тво е следната: преминава се през задължите
се и природните препарати, рас
лния период на т. нар. “коиверзия”, чието вре
тителните екстракти,етерните и
метраене е най-малко 24 месеца за едногорастителните масла, след това
ад-г -'угУ4х_
... е;.,.-.." Дишните култури и 36 месеца за трайните наминералните маслени емулзии,
РрЩЩЦ
саждения,
като се прилагат принципите на
феромони, сеитбообръщение,
органичното селско стопанство. По време
—
на
комбинирани посеви и механи
конверзията не се получава сертификат.
чни методи за отстраняване на
Някои
от
множеството
позитивни
ефекти
на
плевелите.
мТ ■
•'
органичното селско стопанство са и тези: водСамораслите билки и плодове
_____ ,те ните ресурси се защитават от замърсяване с нит(растения,
горски
плодове,
тЖ&гРраЦ Рити и пестициди; повдига се нивото на биологъби...) също могат да получат
гичната разновидност; подобрява се структусертификат за органична храна,
^ рата и плодородието на почвата; губенето на
защото те растат в терените, в
енергия се намалява с 50 на сто; ерозията на
които не се употребяват пести
почвата се намалява 4 пъти; оцеляват полезните
цидите н в чиято близост няма “те
видове (например, дъждовните глисти); ползват
източници на замърсяване.
* *г
се местните природни и възобновими ресурси.
Когато става дума за принци
Позитивните показатели за високото качес
пите за скотовъдното производ
тво
на органичните продукти доведоха до това
ство, нека да отбележим, че се
те
да
се продават на цена, която е с 25-50 на сто
■5.
отглеждат породи, които са ада
по-висока от цената на конвенционалните
птирани към местните условия.
продукти. Органични продукти се търсят от

и
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онези потребители, които се грижат за своето здраве и се
ръководят от моралната идея, че е необходимо да се запази
жизнената среда. Тези потребители знаят, че органичните
продукти имат по-добър вкус и са с по-дълъг срок на
годност, не съдържат останки от агрохимикали и имат
повече витамини, сухи и минерални материи.
Органичното селско стопанство пласира своите продук
ти по няколко начина: директно чрез магазините или щан
довете в рамките на самата ферма, чрез системата на
абонирането, т.е. доставяне на продуктите на познати купу
вачи, както и чрез коооператорските структури за търговия
на едро, които снабдяват супермаркетите и по този начин се
свързват с големите търговски вериги.
За да прилагат принципите на органичното селско сто
панство, органичните фермери много по-сериозно спазват
определените процедури, отколкото производитителите,
които се занимават с конвенционалното селскостопанско
производство. Регламентите на ЕС строго дефинират какво
е позволено в органичното селско стопанство - от произ
водството до складирането, преработката и пласмента.
Органичният фермер се стреми да увеличи активността на
полезните микроорганизми в почвата, да запази нейната
плодовитост, както и природното рановесие. До това се
стига между другото чрез биологична разновидност на
растенията, които се употребяват в сеитбообръщението и
със сеитбата на легуминозите (смеси на люцерка и
детелина, фий, соя, боб...). Те увеличават азота в почвата и
го правят приемлив за следващите растителни култури в
сеитбообръщението.
— Край —
Подговили: Сергей Иванов
Бобан Димитров
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Пред записването в първи клас на средните училища

Повече места отколкото ученици
В първи клас на средните училища в Сърбия ще има 95 025 свободни места, което с 1500 е повече
от броя на децата, които ще завър
шат осми клас. Учениците, които
планират да се запишат в четири
годишните училища, трябва на ква
лификационните изпити да спече-

Талантите
За записване във
филологическата или в
математическата гимназия,
музикалните, художествените и
балетните училища, учениците
ще кандидатстват от 17 до 23
май. Те ще държат приемни
изпити от 4 до 6 юни, а
резултати ще бъдат съобщени на
10 юни.

лят попе по една точка по сръбски
език и по математика. Същевреме
нно, те ще могат да кандидатстват в
20 училища или специалности, вместо в 15, колкото имаха възможно
ст миналата година.
Според плановете на просветно
то министерство в Сърбия, запис
ването в първи клас па средните
училища ще започне на 1 юни, а ще
приключи на 12 юли. Учениците
ще кандидатстват в основните учи
лища от 1 до 15 юни. Квалифика
ционният изпит по майчин език ще
се проведе на 21 юни, на следващия
ден по матаматика, а окончателните резултатите ще бъдат съо
бщени на 27 юни. Учениците, които
не успеят да се запишат в първия
записвателен срок, ще имат нова

В първи клас на гимназиите в
Сърбия ще могат да се запишат
19 681 ученици, в средните
четиригодишни професионални
училища - 42 999, а в
тригодишните има 32 345
вакантни места.

възможност- от 8 до 12 юли.
За успеха си в шести, седми и ос
ми клас учениците могат да получат
най-много 60 точки, докато на квалификационите изпити - 40. Във
втория записвателен срок те могат
да кандидатстват без да полагат
квалификационни изпити, при ус
ловие, че са имали най-малко две
точки, относно по една по майчин
език и по математика.

ченически състезания
Успех на босилеградската гимназия на състезанията по руски език

Анита Стоилкова - трета в Сърбия
Анита Стоилкова, ученичка в четвър
по руски език. До 1991 година Тодоров е
ти клас в босилеградската гимназия, спе
бил преподавател по руски език в Ко*
чели трето място на републиканското
вачнца, Войводина. През 1984 година не
състезание по руски език, състояло се на
гов ученик спечели сребърнен медал, а
24 април в Белград. В конкуренцията на
1991 година една ученичка се е закичила
36 ученици от цялата Република, освен
със златен медал на олимпиадата в Мос
Анита, на състезанието в столицата учас
ква.
тва и съученичката й Радмила Костади
- Доволен сам от постиженията на
У
нова, която, в края на март, спечели пър
Анита и Радмила. Надявах се, на още
вото място на окръжното състезание по ■
Й '
по-голям успех, но и този резултат е до
този език.
у/1г
бър, казва Тодоров. “Успехът на нашите
- Много сам щастлива. Успехът е наг- \ 4
ученички е още по-значителен, като се
рада за сериозните подготовки, конто ' й
има предвид, че, за разлика от другите
провеждам още от миналата година. Насъстезатели, които руски език изучават
дявах се на добър резултат и надеждите ' 1 [
по три или четири часа в седмицата, те го
изучават като втор чуждестранен език ми се осъществиха, казва с удоволствие д. Стоилкова
Анита.
само два часа в седмицата. Само две
Успехът на Анита и на Радмила никак не е случаен, точки липсваха на Анита за да заеме второ място,
понеже са се подготвяли под ръководството на пре- което й даваше възможност да пътува в Москва” подавателя си Станислав Тодоров. Досега, негови уче- подчерта Тодоров,
ници са печелили отличия не само на окръжни и ре
П.Л.Р.
публикански състезания, но и на световни олимпиади

** т

Седмокласникът Милян
Караджов се завърна от
републиканско първенство по
математика

И миналата година, като шестокласник, Милян участва ма ре
публиканско първенство по мате
матика в Нови Сад. Особени зас
луги за досегашните му постиже
ния има и преподавателката му по
математика Златка Стоичкова,
която го е подготвяла и насър
чавала.
Освен, че е забележителен ма
тематик, Милян е и пълен отли
чник. Редовно участва в състеза
нията и но другите предмети. Лю
Милян Караджов, ученик в седми клас в бобовта си към математиката е нас
силеградското основно училище, се завърна от
ледил от баща си Ефтим, който е
републиканско състезание по математика в Бел
строителен инжинер.
град, на което с още няколко други деца представ
Милян казва, че е доволен от постигнатото в Белляваше младите математици от Пчински окръг. Талан
тливият босилеградчанин достойно се представи на град и подчертава че то го стимулира, още по-сериозно
и
упорито
да се занимава с математиката.
състезанието, и със спечелените 36 точки се нареди
сред по-успешните от състезавалите се 114 най-добри
П.Л.Р.
математици от седми клас в Сърбия.

Доволен от
постижението си

Кратко
* Забележителен успех
постигнаха учениците от
основното училище в Босилеград
на окръжното състезание по
техническо образование. Саня
Динова, ученичка в шести клас,
спечели първо мяасто в
дисциплината “Видео записи”, със
своя репортаж за фермата “Осми
ден” в Белут. Тя ще участва на
републиканското първенство,
което на 21 и 22 май ще се проведе
в Александровац.
* Осмокласникът Денис Зарев,
се състезаваше в дисциплината
“Информатиката във функцията
иа техниката и технологията”. С
изготвената си компютърна
програма за определяне на
средната белешка на учениците,
заедно с върстник от Враня, Денис
подели първата позиция, но тъй
като бил “малко по-слаб”, няма да
участва в републиканското
съревнование.
П.Л.Р.

Детската градина
в Димитровград
честити
на децата, родителите и
гражданите

Първи май
и Гергьовден
и им пожелава много
радост и щастие

Младите нямат възможност за почивка на
Власина______
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*Фериалният съюз от Сурдулица иска от Министерството на
търговията и туризма четири милиона динара, с които да
ремонтира и доизгради младежкия комплекс на Власина

Власина и Власинското езеро,
които на състоятелните предлагат
своите туристически капацитети и
прелести, за младите са все още не
достъпни. Те почти не се решават
да дойдат тук и част от свободното
си време да прекарат в природата и
в тукашните хотели, цените на кои
то са все още високи за плиткия им
джоб. В Сурдулица имат планове
как да привлекат младите, преди
всичко учениците, част от летните
си и зимни ваканции да прекарат в
-Макар че сега не действа,
нашият съюз все още е член на
Фериалния съюз на Сърбия и на
международната федерация
ИЙХФ, която има около 4 хиляди
хотели в над шестдесет страни в
света. Това е много важно,
защото съществува възможност
младежи от чужбина да идват на
Власина през цялата година,
което означава и валутен доход,
подчертава Мицич.

тази туристическа красавица. Ня
мат обаче пари да създадат необ
ходимите за това условия. Във
Фериалния съюз в Сурдулица, ко
йто на времето е формиран със
задачата да организира летни по
чивки, екскурзии и развлечения за
младите, казват, че с такава дейност
успешно са се занимавали допреди
десетина години. Те подчертават
готовността си да продължат да
бъдат от полза на младите, но ня
мат пари за ремонт на об екта,
построен още преди половин век,
както и за изграждане на други
обекти от значение младежкия ту-

ризъм.
-За целта са ни необходими око
ло четири милиона динара, казва
Драган Мицич, председател на Фериалния съюз в Сурдулица, като
подчертава, че толкова пари са пои
скали от Министерството за тър
говия и туризъм. - С тях, пояснява
той, бихме ремонтирали младе
жкия хотел “Власинка“, ще въве
дем парно отопление, ще изградим
път до хотела и ще построим ба
сейн на открито, както и спортни
терени.
Мицич е убеден, че начинанието
ще бъде печелившо и че парите
бързо ще се “върнат“. Той поясня
ва, че хотелът, който разполага с 80
легла, ресторант, стол и навремето
работеше само през лятото, може
да бъде отворен през цялата годи
на. Същевременно и цените ще
бъдат приемливи не само за нашите
ученици и студенти, но и за млади от
чужбина.
Трябва да се подчертае, че освен
за отдих и почивка тази туристи
ческа красавица, с екологично чис
тата си среда, представява ненадми
ната фабрика на червени кръвни
телца. Това е още една причина
повече да се създават условия за ре
монтиране на хотела и за изг
раждане на комплекс за отдих,
развлечения и спортуване на мла
дите. Плановиците смятат, че мла
дежкият туризъм на Власина, която
предлага всички условия за подо
бряване на здравословното състоя
ние на децата и на младежта,
занапред ще се развива все повече и
по-успешно.
В.Б.

Отбелязан Денят на планетата в Димитровград

Нямаме резервна Земя
Световният ден на Синята планета - Земята, 22
април, тази година беше отбелязан н в Димит
ровград, главно в училищата и в обектите на
детската градина “8 септември".
Малчуганите от обекта “Пеперудка” с ръко
водителки на групите Гордана Величкова и Вера
Васова подготвиха специална програма, п която
по весел и дидактичен начин показаха как трябва
да се защитава околната среда и да се пази пла
нетата Земя, защото “ние нямаме резервна пла
нета”. Едни с подходящи самоделпо направени
костюми, представляващи замърсителите па
околната среда, други с корона на глава, сим
волизиращи планетата, и трети с цветя, с песни и
игра въодушевиха присъстващите на празненст
вото родители.
Възпитател ката Гордана Величкова изтъкна,
че детската градина представлява екологична
среда. Малчуганите още сега се учат, че боклу
ците трябва да се събират в контета за отпадъци
че това е не само добро поведение, а същевремен
но и защита на околната среда.
В останалите два обекта на детската градина
-"Пчеличка” и “Колибри", подобни програми

подготвиха възпнтателкнте Валентина
Тричкова, Йорданка Илиева и Светлана
Петрова.
Денят на Синята планета бе ПОВОД в
гимназията да се съберат представители
на всички учреждения и ведомства, чнято
основна задача е защитата на околната
среда: на митницата, на съответните инс
пекции на границата, контролиращи вна
сянето и влизането на различни видове
растения и животни, представители на ри
барското и ловджийско дружество, иа
училищата и на съответната общинска
служба и инспекция. За всички тях бе из
лъчен екологичният филм “Цената на
птиците” в продукция на Българската на
ционална телевизия и природозащитната
организация “Свндас”
Всички манифестации и прояви по
повод Деня иа планетата бяха организира
ни със съдействието на неправителстве
ната организация ЛЕ АП в Димитровград.
А.Т.

’ЙВ*април*’ЯКЯ

В галерия ” Сърбия” в Ниш е открита
изложба на колекция от пленера Звук &

ашении в света на културата
1Валентина
Велкова, актриса в Народния
театър в Пирот:

ЦВЯТ

______ .-----------------

"Истинската ми цел а
холивудски Оскар
Артистите на сцената, поклон
пред публиката и аплодисменти,
най-напред за всеки от тях отделно,
след това за всички заедно и отново... Това е, разбира се, най-голяма награда за всеки артист и
точно такова беше финалето на
премиерата на "Праведници” от
Албер Камю в постановление на
младия белградски режисьор Павле
Лазич, пред многобройните зрители в залата на Народния театър в
Пирот.
Преди премиерата, във фоайето
срещаме директора на пиротския
театър Слободан Алексич и Александър Златанов. И двамата са известни артисти, и двамата са започнали кариерата си в театъра
"Христо Ботевл в Димитровград, и
двамата имат роли в пиесата 'Пра
ведници”. Те са опитни и спокойни
преди да започне представлението,
за разлика от младата артистка Валентина Велкова, която ни подава
ръка и пак се връща в гардероба, за
да се концентрира още малко. Но
на сцената е вече съвсем друга работа - тя смело се захваща с ролята
и се преобразява в Дора Дулебова.
Първият ангажимент и
първите впечатления
Валентина е родена в Белград,
по по баща си Герго Велков е от
царйбродско, от с. Пъртопопинци,
а по майка си Мара, по рождение
Миятович - "београджанка”. БК
академия по драматично изкуство
завършва през 2001 г. в класа на
проф. Раде Маркович. Първия си
ангажимент тя получава в Народ-

пия театър в Пирот през
септември миналата година
и най-напред изпълнява ролята на Исмена в трагедията
на Софокъл ”Аптигона .
За пиротския ансамбъл
казва само най-хубави думи.
-Те са истински професиоиалисти, добре ме посрещнаха и приеха като свой.
За повечко от половин годи
на от тях доста научих, понеже сега
правя първите си професионални
крачки. Условията за работа също
са много добри, пиротската сцена е
една от най-големите в Сърбия, пък
и пиротската публика е чудесна,
макар че почитателите па театъра
навсякъде са еднакви - споделя Валентина досегашните си впечат
ления.
"Не кроя планове, но съм
м
упорита
Както и всички млади хора и
младата артистка-нашеика мечтае
за велики постижения в кариерата
си
-Не обичам да кроя планове, но
съм много упорита. Крайната ми
цел е да получа 'Оскар’ в Холивуд,
Защо да не? Но зная, че дотогава
трябва мио ю да работя, да се
усъвършенствам, да стана истински
професионалист, да изпълнявам и
"малки роли”, да играя не само пред
публиката в Пирот, но и в други театри. Разбира се, че столицата, като
голям културен център, е магнит за
младите хора, па и за артистите. Затова е трудно да се получи ангажимент там, но аз вярвам, че все пак е

българския3посланик в^елград доц. Яни Милчаков * Дарик
оадио е единствената частна електронна медия организатор на традиционен художествен пленер в България

възможно. Повечето от колегите
ми от моята класа имат ангажименти навред в Сърбия. С една от Коле
жките ми и един колега сме заедно
тук в Пирот. Но бих обичала един
ден да се поклоня и пред публиката
в Белград. Това е нещо съвсем нормалио, понеже там съм родена, там
живеят родителите ми и брат ми
Борис, бъдещ драматург - отговаря
Валентина на въпроса какви са
плановете й за бъдещето,
Довечера, на 30 април, в пиротския тъатър е първата реприза на
"Праведници”. Пожелаваме им
пълна зала и много аплодисменти!
Момир Тодоров

Дават предимство на радиото
‘Единствената засега медия, от която се очаква да се развива и да информира населението в
общината е Радио Сурдулица.Преди десетина дни са приети девет работници, така че сега
остава да бъдат решени техническите проблеми
За разлика от много по- малки и неразвити среди, преди това тя беше “чужда“, ОС не можеше да отделя
Сурдулишка община няма свои информативни сред- нито средства за нейното техническо модернизиране,
ства, с които да информира населението си и по-ши- нито да приеме на работа, нито да финансира журроката общественост. Освен нашия седмичник, който налисти и друг персонал.
информира жителите от българското малцинство в
В Сурдулица узнаваме, че новата радиостанция не е
общината, Сурдулица няма свой вестник. Миналата постигнала по-забележителии резултати от формигодина РТС закри радиото, а сетне и телевизионния си райето си досега. Основната причина за това, както се
пункт, така че общината за кратко време остана без изтъква, не е само липсата на съвременна техника, но
две електронни медии.
преди всичко поради факта, че нямаше журналисти. В
Единствената медия в момента, от която много се резултат на това, станцията излъчваше повече муочаква, е Радио Сурдулица, което миналата година зика, отколкото новини, които се подготвяха от група
сформираха отборниците на Общинската скупщина в млади ентусиасти.
Сурдулица и в което преди десетина дни бяха приети
Владимир Стоянович, директор на Радио Сурдулидевет нови работници. Общинските съветници решиха ца, казва, че сегашната радиостанция действа като
да формират собствена местна радиостанция не с »мо явно предприятие и подчертава, че се създават уловия
затова, че РТС не прие съществуващата дото! ата тя да стане най-важната медия в общината,
станция да остане в състава й, но и затова защото тази
- Общинската скупщина ще обезпечи средства за
радиостанция не беше нито кадрово, нито технически нови технически съоръжения, а се налага да бъде подоспособена за информиране на гражданите. Понеже силен и съществуващият предавател, така че да могат
,
да ни чуят и вън от нашата общината. Досега в радиото
нямаше щатни работници, а с приетите неотдавна де
Понеже Сурдулишка община е мултиетническа, в
вет души се създават условия то наистина да стане
радиото узнаваме, че след като се посъвземат, ще
медия, която ще повиши информираността на гражда
започнат да излъчват емисии и на ромски, и на
ните, убедена е Славица Петрович, една от новоприе
български език.
тите журналисти.
В.Б.

Колумбия в
Димитровград
Миналия петък димитровградчани имаха невероят- Гщ
на възможност да слушат на живо латиноамериканска И
музика на открито в центъра на града.
Колумбиецът Фреди Хумана и приятелската му
Тияиа събраха куп димитровградчани не само с появата
си, но и с хубавите латиноамерикански ритми, изпъл
нявани на традиционния инструмент, известен като
свирката на Пан и също традиционната малка китара.
Почитателите на тази музика имаха възможност да
си купят и запис на компакт диск.
А.Т.

______________

* Актуален поглед върху съвременната българска

Информирането в Сурдулишка община не е на завидно равнище

През фотообектива

________________________________ __
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Детска радост” в Босилеград
честити
на децата, родителите и гражданите

Първи май и Гергьовден
и им пожелава радост, здраве и успехи
Провали се планираното гостуване на
димитровградския театър в Босилеград

М|

Ш1/

В галерията на
съвременното
изкуство
"Сърбия” в Ниш
па 26 април беше
открита изложба
на подбрани тво
рби от традициопленер
нния
"Звук & светли
на”, организиран
от Дарик радио
от 1999 до 2003
година. През тези
пет години е съб
рана сериозна ко
лекция живопис и
графика от около
200 платна. Пред
любителите на
изобразителното
изкуство в Ниш
представиха
се
триестина автори с общо 50 избрани произведения.
- Без да претендира за изчерпателност, колекцията от тези пленери е
своеобразен актуален поглед върху съвременната българска пластическа
култура, представяйки художници от различни поколения, работещи в
различните жанрове на изобразителното изкуство, подчерта зам-директорът на маркетиинга в Дарик радио г-жа Доротея Михова на отк
риването на експозицията в Ниш. ’ Дарик е единствената частна елект
ронна медия в България - организатор на традиционен пленер, защото не
само говори за изкуството, но инспирира неговото създаване и популя
ризиране. Дарик радио прие предизвикателството да съчетае две ^са
моизключващи се понятия и да ги слее в едно под мотото "Звук и цвят ’. В
търсене на нетрадиционен подход към аудиторията, Дарик намира своята
идентификация в трайните естетически послания на изявени български
художници и на художници от
съседните балкански страни. Заради
това през есента на 2002 г. пленерът
надмина националните си рамки и
стана международен, като приюти
гости от Сърбия, Македония, Тур
ция и Украйна, сред които и проф.
Велизар Кръстич - лауреат на Биеналето на графиката във Варна,
както и нашият сънародник, а ваш
съгражданин - Бранко Николов дал не малък принос за взаимното
сътрудничество между живописците от двете съседни страни” - каза
Доротея Тихова.
Освен него, през изминалите пет години в хотел "Магнолия” на
Златните пясъци недалеч от Варна са творили около 200 живописци, сред
които шестима професори и двама доценти.
Изложбата "Звук и цвят” беше отрита от посланика на Република
България в Белград, доц. Яни Милчаков, който подчерта значението на
стогодишното сътрудничество на художниците от южнославянските и
балкански народи за по-скорошното ни интегриране в Европа.
Организаторите, домакините и гостите бяха поздравени и от замест
ник-кмета на град Ниш Миряна Барбулович.
Изложбата 'Звук & цвят” ще бъде отворена до 11 май, след което ще
могат да й се любуват почитателите на изяшното изкуство в Ди
митровград.
В. Богоев

Директорката казала... не*9
••
Според информацията, която тези дни ни предостави директорът на
димитровградския Център за култура м-р Петър Йованович, въпреки
предварителния договор димитровградският театър “Христо Ботев” не се
представи в Босилеград през средата на миналата седмица.
Председателят на ОС в Босилеград Владимир Захариев бе твърде
коректен, но от директорката на тамошния Център за култура Славка
Накева получихме информация, че не могат да ни приемат, каза м-р
йованович.
Йованович не крие разочарованието си заради провала на гостуването
на театъра в Босилеград и категорично заяви:
_
- След тоя гаф повече никога няма да отиваме в Босилеград! Б. Д-
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Нови книги; Първа рожба на Богослав Янев Ново изпод печатарските
машини

"Когато бях учител"

* Промоцията на книгата ще се проведе през втората
половина на май в Босилеград
Тези дни излезе от печат книгата
на Богослав Янев “Когато бях учи
ЬОГОС.ЧПП Н-1.ч,Яу{М
тел", издадена от Народната биб
лиотека “Христо Ботев” в Босилег
рад. Това е и нейна първа книга, с
■ш
която се нареди сред библиотеките
- издатели.
В книгата си Богослав Илиев
Янев разказва за учителствуването
си от 1948 до 1956 година в Босилегучит
&
радските села: Долна Лисина, Бранковци, Дукат - Дудина махала, Ярешник, Горна Лисина и Горна Ръжана и спомените си за по-важните
събития в тях. Единствената цел му
*“ А?!
е. както казва, да запази спомените
за сегашните и бъдещи поколения.
Книгата на Янев е отпечатана
благодарение на финансовата по
мощ от страна на ОС в Босилеград,
както и на подкрепата от непра
рдд. април 2004 год.
вителствената организация Матицата на българите в Сърбия. Ре
цензент на “Когато бях учител" е
Стоичко Ангелов, преподавател в централи, железопътната линия
пенсия от Босилеград, който, както Шамац-Сараево и автомагистралаподчертава Янев, е дал голям при- та “Братство-единство". След като
нос за подобряването на качеството завършил гимназията, той учителс
на ръкописа.
тва в някои босилеградски села.
Янев е роден през 1928 година в През 1956 година се записва
Гложйе, Босилеградско. Основно задочно в Полувисшия педагогичеучилище е завършил в родното си ски институт в Скопие и след време
село, а прогимназия и гимназия в става преподавател по македонски
Босилеград. Като гимназист е учас- и сърбохръватскн език. Четири готвал в младежките трудови акции в дини е работил в училището в куизграждането на Власинските водо- мановското село Романовце, от
които две е бил директор. От 1960
постъпва на работа в основното
Монографии и
училище “Християн Карпош” в
Куманово, където работи до пен
родословия
сионирането си през 1988 година.
Янев оповести, че сега готви
За приноса си в областта на
монография за родното си село
просветата и образованието Янев е
Гложйе и за няколко училища в
удостоен с наградата “Кирил и
Босилеградско, както и
Методий", която се присъжда на
родословия за няколко
най-всеотдайните просветни работ
семейства от Босилеградско.
ници в Македония.
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КИЦ Босилеград връчи дарения на деца в
Босилеградско_________________________

Подаръци от Президентството
Миналата седмица босилеградският филиал на КИЦ "Цариброд"
връчи подаръци - тетрадки, книжки, учебни помагала и сладкиши на
учениците от подведомствените училища в общината.
- Даренията са подсигурени от Президенството на Република Бъл
гария и от община Дупница, а по повод Великденския турнир по чупене
на яйца, заяви Иван Николов, председател на Програмният съвет на
КИЦ.
- Понеже даренията пристигнаха в самия ден на турнира, нямахме
възможност да ги разделим заедно с останалите награди на състеза
телите, така че им ги връчихме сега, поясни той.
Босилеградският клон на КИЦ връчи на тукашната детска градина
и два големи надуваеми двореца, които също така са дарили донори от
България.
П.Л.Р.

Е.нтология

Смерч
|/
'ЗпятКОВ
Костадин ОЛсплуо
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Ето какво ми се случи навръх Гергьовден. Излязох рано
да ловя пъстърва на язовир "Доспат . Времето обаче се
разтуои - удари ситен дъжд, после го обърна иа сняг. пъстъмата обича такова време, но сега не пипаше.
К-1« обе/1 се лопроясни - огря благо слънце, та ми се
лоспа Направих си легло в едно заливче и полегнах.
пь™ . ™ на открито - в гора, в ливада, особено в
бякопяняма значение къде-важно е пад мене да има
2.™,»
веднага,
п
впеме усетих, че става нещо нередно. Отворих
„„„
и,-, м в сняг. Не мога да разбера къде съм. Над
л иеа сърдит облак. Облакът сипеше
Р*1
1
’
чяй бури облак дълго не трае, та го почаках да се
През май бу
наистина след малко се показа
извали и да си
Д•
водата облаци - бели, изслъмцето- Пре'с"зрях Сьртина Тежкият облак като кракъпани стада -

Излезна от печат една
от най-тъжните книжки на
списание "Мост” посвете
на на починалия българс
ки писател Йордан Ради
чков и поета от босилеградско, Арсо Тодоров. За
Йордан Радичков пишат Властимир Вацев, Илка Гуторанова, Дияна Иванова, Мари Врина-Николов, а за
Арсо Тодоров - Денко Рангелов.
В рубриката "Световна литература” е публикувана
част от романа "Небесните птици” от румънския писател Василе Андру. Романът е лауреат на наградата
Балканнка през 2000 г. Освен него са поместени и
творби от Елизабета Георгиева, Момо Капор и Людмил Станев. В рубриката Портрет е представен
младият сръбски поет Милан Орлич. За него пише
Сладжана Илич. Поместено е и неговото интервю,
дадено специално за списанието.
Сред младите поети с нови стихове се предст
Елеико Станчов, Невенка Глоговац и Сне......а
1 ончева'
Известният сръбски поет Зоран Вучич е съставил
антология па диалектната поезия. От тази книга е нап
равен подбор на творби от няколко поети. Предста
вени са и Марин Младенов и Мила Басов. За Марин

Младенов пише и Бранко
Йотев. Със статията си ”В
разкритата драма от ис
торията на нашия край ’ той
прави анализ на романа
"Зъбато слънце” и го набл
юдава в една нова светлина,
освободен от идеологичес
ката рамка на критиката от
преди почти четири десети
летия (Ниш, 1967). В рубри
ката "Изобразително изку
ство” по-цялостно е преде
тавено творчеството на издимитровградски
Никола Денков. Той ^
Л
тая Денков
«
от „ай_заслужните "Никола
дг03и за оформя„ето на
....
„
_
“
"Папибродски художествен кръг , които
павсякъде по света, Калин Николов пише за
^ж6ата „а царибродските художници в София, По
Първото сръбско въстание Джордже Игнято«
* "участието на българи в Първото сръбс|<о въста[|Ие „ съвреМенната литература”. В рубриката "Наука” с нови творби се представят Слободан
Василев и Александър Численко, а в "Хроника Горан
Станкович с текста си "Дигиталните порти на Пирот
представя диска, посвъетен на град Пирот.
М.В.
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Сътрудничеството между Сурдулица и Трън

Г ГИМНАЗИЯТА в

;

Взаимни посещения

: Димитровград ;

Протоколът за крайгранично сътрудничество между общините Сурдулица и Трън, подписан миналата година, успешно се реализира, преди
всичко в областта на културата и просветата.
Членовете на театъра “Бария“, който действа в състава на Центъра за
култура в Сурдулица, на 27 април се представиха в Трън с пиесата
“Плъхове“. Пиесата, поставена на сцената от Предраг Илич, бе приета с
въодушевление не само от любителите на театралното изкуство, а и от
критиците.
Делегация на трънчани, съставена от просветни работници, на 28 т.м.
пребиваваха в Сурдулица, когато посетиха няколко училища и обмениха
опит
0 с колегите си.
*
Взаимното сътрудничество между културните ведомства на двете общини ще продължи и занапред. Вече през средата на май КХД “Власина“
от Сурдулица ще се представи пред трънската публика.
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На учениците, учителите и

гражданите в общината с
п^ЛЯмМЙ ~я лпб-ьп угпрх
род0СТ и щастие
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Деян Мирчев

Иван Васев, един от
най-редовните читатели в
босилеградската
библиотека

Четенето ме
отморява
В знак на благодарност за доброто сът
рудничество и популяризация на писаната
реч, неотдавна Народната библиотека “Христо Ботев”
в Босилеград подари по една книга на най-редовпите си
читатели през миналата година. Сред тях е и сту
дентът Иван Васев, който е получил книгата на
Никола Моравчевич, "Светлината на запада”. За него
казват в читалището, че е един от малкото младежи,
които редовно посещават библиотека и взимат книги
на прочит.
Иван Васев е на двадесет и три години. Следва право
в Юридическия факултет в Белград. За себе си казва,
че изпитва особена любов към книгата.

дец се измъкна към Гърция. Подпре му нахлу светина,
пълна с невидими птици.
Лежах по гръб и гледах небето, както това правят косо
вете, когато благославят с песента си слънцето. И тогава
видях, че от връх Унден, който е в Дикчписката гора, се
спуска искряща, просека, сякаш някой развива сребърно
платно и го простира върху боров,ете. Платното се стелеше
пряко ридове и долове и падаше към язовира.
Горният край изведнъж се изправи, долният се усука,
усука. Усука се много пъти и тръгна по средата на язовира.
Приличаше на пчелно кошерище от старите, плетените и
лепе11И с тезек. Дъното му лазеше по водата, а върхът се
лгалеешс в небето.
Изведнъж нещо трепна у мене и викнах колкото сила
имам:
. Смееерч!
Наоколо нямаше никой да му кажа какво виждам. Попечет0 иар0д беше на събора в Бръщен, за да люлее
помакинчетата на гергьовските люлки. Рибата пс вървеше,
та нямаше и рибари, а времето си беше напрано кучешко,
ак0 го преценява разумен човек, а не такъв като мене.
. Смееерч! - викнах още веднъж.
Съобщавах го вероятно на птиците, които не се
виждаха, но чувах гласовете им, или пък виках смерча да
дойде при мене.
.
Кошерището се въртеше около себе си и н същою нреми напредваше към стената. Вървеше па звгзаг, сякаш
^ше „Отървало нещо във водата и си го търсеше.

- С книгите дружа още от най-ранното
си детство. Заобичах ги откакто научих
буквите и до ден днешен те са ми
постоянен съдружник, казва Иван.
“Най-голям интерес изпитвам към делата
от областта на изкуството, културата и
психологията, а редовно чета и романите
на Достоевски, Едгар Алан По, Джеймс
Джойс и други".
На въпроса коя от прочетените книги
му е оставила най-голямо впечетление,
той отговори: - Трудно ми е да се опре
деля, но все пък бих посочил романите
“Престъпление и наказание” от Досто
евски и "Чужденец" от Алберт Камю.
Въпреки студенските си задължения, той винаги
намира време да чете и странична литература.
- Чета винаги, когато имам свободно време, понеже
за мен четенето пРеДсуавлява активна почивка отдру™те ми задължения. То ме отморява и ободрява, подчертава Иван.
Иван Васев е и активен спортист. Редовен е участ"пк в спортните турнири по футбол на малки врати,
баскетбол и волейбол, конто през лятото се провеждат
0 Ьосилеград.
П.Л.Р.

Костадин Златков е роден през 1931 година в с. Божица.
Завършил е журналистика в Софийския университет.
Прописал е рано, а публикува късно. Освен книгата
„Пастир на столетия„, която излезе от печат тази година
и от която е произведението „Смерч„ / атмосферен
вихър, силен вятър/, той е издал и следните сборници:
„Това нещо е животецът,,, „Илюзио моя„, „Мезе
мухоморка„, „Черква за безбожници„ и „Ск итал
скитник„.

Водното пространство трудно се мери на око, но ми се
стори, че смерчът е близко до мене. Даже помислих, че
може и мене да търси, зшцото' с такива неща си имаме
взаимна слабост. Изтръпнах от щастливата мисъл. че
наистина може да дойде, да ме вземе п да ме нолюлее, а
носле да ме пусне къде ще.
Решително тръгна към мене, сякаш ме видя или разбра
какво искам. Скочих па крака. Дали от уплаха или от радост
- пе мога да кажа. Обаче, изглежда, нещо не му харесах, та се
поколеба п обърна към стената.
I орният му край заприлича на огромен пискюл и изостапа. След това се сгъна на две. Отново се сдиилн, прекъсна
се по средата, накъса се на няколко места и изчезна, както
изчезват виденията. Заливът побеля: изпитата пода падаше
и язовирът вреше.
Около меп заваляха риби, загребани от смерча.
Отнойде долетяха големи, сиви и неми птици, грабнаха ги
и изчезнаха.
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На всички свои
работници,
делови партньори и

СЙАОЕУЗМЗКЕ I 2АМАТЗК6 ЙАООУЕ

телевизия
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честити
Първи май И
Гергьовден
на своите абонати
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Директор: Телефон
-Факс; 010/361-566
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Първи май и
Iергьовден

на деловите си
партньори и на всички
граждани

щ1

Първи май и
Гергьовден

на работниците си и гражданите в общината,
пожелавайки им здраве и успехи

с пожелания за щастие и
нови трудови успехи
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ТЕЬ/КАХ: 010/62-577
ШКОКТОК: 63-169
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Автосервизът на "ЗАСТАВА" в
Ш Сурдулица на клиентите си,
деловите си партньори и на
0
гражданите честити

РКООАУМСА 1: Вео^гас), ТС Мес!акоу1С
I 5ЕКУ15:
III. Вгасе Згшса 23а
Те1: 4890-499 I 3470-343
РКООАУбИСА 2: О1шКг0УЯгас1
СЧгНа 1 МеюОца I
Те1: 064/2085-192
010 360-802

_________________________________________ ■

____________________________

Телефони за контакти:
(017) 815-115; 815-915
За продажба на
автомобили:
(017) 815-081.

лично и семейно щастие

■ КШКУМ

оиом
-1АЛ/С/
- ТШРЦЕ

Основните принципи в работата на автосервиза са:
качествени, бързи и евтини услуги, коректност,
точност, упоритост.
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честити на всички граждани

Първи май и
Гергьовден

и им пожелава радост, щастие и успехи
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на своите клиенти и партньори
и на всички граждани честити
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Първи май
и
Гергьовден

Първи май и
Гергьовден
•'• —ддв:
Щ

И

Общинската
скупщина в
Сурдулица
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Босилеград
честити

Първи май и
Гергьовден

У

V

на гражданите, клиентите
и деловите си партньори с
пожелания за нови
успехи.
С чорапите и с останалите
наши изделия сте
по-сигурни!
Със здраве да ги носите!
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давно предузеке - Димитровград

НА ГРАЖДАНИТЕ В
ОБЩИНАТА

Ц
;
|

ДРУШТВ0 ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ГРАДЕЖНИШТВОДРГОВША И УСЛУГИ
I
*
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на всички консуматори на
електроенергия

ЧЕСТИТИ

.

I

обещават стабилно
захранване с ток и
честитят

е
18320 Димитровград, Ул Балканска 30 . Тел. централа 0ИУБ2-764; Директор 61-639; Твх_ румтзодилац 62-178;
т«» Лом 62682; Пумлма стамтцп 82-117 . Факс; 61-689 • Жиро ранун 42802 601-2-2229

Домът за стари
хора и
пенсионери в
Димитровград

на работниците и
гражданите
честити

честити

ИНТЕР 1РЕЩ

ИНЖЕНЕРИНГ
0.0.ЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТСКОШЕ

99389 - 70 - 242 -285; 99389 - 2 - 287 - 652

Борис Стоичков - директор

Първи май и
Гергьовден

Първи май и
Гергьовден
на своите клиенти и
на гражданите в
общината

ц._______ ______ •

ПЛ
№

на деловите си партньори и на
всички читатели на
"Братство"

на членовете си и на
гражданите в
общината честити

Първи май И
Гергьовден
и им пожелава лично
и семейно щастие

■

I

■_______ :_______

„УСЛУГА“ БОСИЛЕГРАД

Клубът на
пенсионерите в
Босилеград

ЧЕСТИТИ

Първи май иГермщ

’

ЧЕСТИТИ
|

Първи май и
Гергьовден

;
I
:

на своите клиенти и на
всички граждани в
общината
!
:;

-----ЯЯВШМмн0п*ам>>

30 април <?Й04

КОМПАНША ДУНАВ
дуНА ВОСИГУРА&Е

■I
.
;

Главна филиала Ниш

I

■

СРБИЛА И ЦРНА ГОРА^
ЗВАНИЧНО ОСИГУРАВА ОЛИМПИЗСКИ ТИМ У АТИНИ 2004.

,

И

а

Бор

А^нпеловац 034/7^910

тд /222^018

Кралею4

Неготин 019/542-058
Ниш
018/335-860
Чачак 032/225-282

036 / 22?2224

Кв«да 023072Н15

М„_ .

Шабац ,157345-4,9

;

ЧЕСТИТИ

мши

~

Първи май и Гергьовден

•

V,

-

Приятелят си остава приятелIг

:

11000 Београд, Крала Петра 28
Тел.: 637-355, факс: 637-187 и 637-601, П.фах: 135
оК!се@Кораол1к.со.уи жжж.кораоШк.со.уи

К—2Я44П ГЯ &«33

ЧЕСТИТИ

№

ДКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА ОСИГУРАН.Е

КОПАОНИК

Главна филиала:

на своите партньори и клиенти и на
всички граждани на Димитровградска и
V
Бабушнишка община
р
0

8®яв

^

-

Ь':.

.

%

ТО.
е

о
0

»

.

1

,

:&'Д:1уАу

ШШ

3$“

тяШШШИ

I

(^а1!арюгп)

й
5»

га р.о. 17000 Угагуе
Тя!е(оп: Угап]е (017) 21-121, 122
Те1ех: 1676! УЧ А1РА
Те!едгаш: АЬРА Угате
Те1е(ах: 24-808
РоЛзпаМ (ах 85

0Р МЕТАИЧА 1ШШ.ЦА УКАН]Е *а Р.о,

честити
1':/

,

на деловите си партньори и
на всички граждани в Пчински окръг

иа гражданите,
деловите
||
партньори
и клиентите си
:

н

Първи май и
Гергьовден

честити

Първи май и Гергьовден

.......

тшшштттт 1

Шбер

!

1Г1РАУ2\НЬА\
Димитровград, Балканска 86

;

I

честити

честити

д.гль

I
I

Жмро рачун: 42802-601-7-341 код СПП Димитровград
Телефони: централа (010) 62-2А1, 61-488.63-100. 62-095
61-488
тсхмичка база 63-369 Телефакс

I

Празника на труда I
и Гергьовден

ттъ

на
работниците и
гражданите

; ;

I
I

Първи май и Тергъовден

!
: ;
: =
| :

4.

\

пожелавайки им щастие и нови
трудови победи

на своите партньори и клиенти и на И!
всички граждани в общината
1

'
•V
-;.Л-

I

...

----------- ^

I

УУ

Сокол

ч

-

ЛОВНО ДРУЖЕСТВО в
БОСИЛЕГРАД
Честити

:
:.......................................................................

ЙИ е®?® ®®§®й
ШЦ ущ

Честити

МФ&8& ЗМш
|

}

1

аайяШИШЩ...
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■

\

Ь

1

1ВШШ

1

пйН1Ви1ЧпКИ,С„ВОпИ членове и на гражданите в
общината, като и» пажелава „наго радаст и
. . ' Й .Уч;
Д/: Й;:
‘Ъ-Щ

<Ш® ©@2,

й?.

Първи май и Тергъовден
______________

!

^
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Корените
:ЖапщлЩ 13
Априлското въстание от 1876 г.

Априлци намират
наи-верния път към свободата
* Бунтът се ограничава по тактически съображения, а не поради лоша подготовка
Наличието на собствена неза- чки боеспособпи мъже, то военОсвен това българските въставнсима държава е главното усло- ните сили на въстаниците щяха нически войски като цяло щяха
вие за всеки народ да има най- да бъдат максимум 250-300 хиля- да се състоят от военно необу
добри перспективи за прогресив- ди бойци. Защото противно на чени бойци, без офицерски кад
но развитие. Дори в демократи- мнението, че българите са между ри, без изцяло артилерия, кава
чип държави един малциснтвен 5 и 7 милиона, след Освобожделерия, флот. Така че военното
народ е лишен от някои възмо- нието, когато се направиха пър- поражение, обхванало изцяло
жности за развитие, включител- вите точни преброявания, се ви българската етническа терито
но и поради самоограннчения, дя, че всички българи на Балка- рия, бе неминуемо. А това отново
които той си налага. А в една ните са най-много 2 500 000 души. неминуемо щеше да доведе до ге
държава като Османската импе- Така че четвъртмилионната въс- ноцид и до изчезването на бъл
рия. построена на теократична таническа амрия не можеше в ни- гарския народ като етническа ка
тегория.
Дори да допуснем недопусти
мото - военна победа на въста
ниците над османската армия, яс
но бе, че пито Великите сили, пи
то балканските ни съседи - Гър
ция, Сърбия, Румъния - всяка с
национална програма за разши
рение за сметка на български зе
ми, щяха да позволят в Югоиз
точна Европа да се появи държа
ва с територия от 240 000 кв. км.
Или иначе казано - нова велика
сила. Щяха да се намесят, както
го направиха през 1913 г., и да ни
разгромят по веонен път. Така че
вдигането на въстание в една ог
раничена географска зона (за да
се избегне тоталният геноцид над
основа, в случая на базата на нс- какъв случай да победи осман- българите), което обаче да пре
лямската религия, правата за ската 450-хнлядна редовна ар- дизвика политическа и военна
развитие на немюсюлманските мия, близо половин милион ба- намеса на Великите сили в полза
народи са сведени до минимум, шибозук плюс въоръжените от- на българската кауза, бе единст
Независимо от някои промени в ряди на черкезите и татарите, веният верен път на нашата попроевропейски дух, към 1876 г. преселени в българските земи литиечска мисъл към 1876 г. И
българите християни нямат пра- след Кримската война. Ще напо априлци намериха и тръгнаха по
ени гаранции за икономическото мня, че българите никъде не жи- този път. Затова вечна им памет
си развитие, нямат право да зае- вееха самостоятелно в компакт- и вечна да бъде призантелнсотта
мат каквито и да е служби в ад- ни маси. Тялото на българския ни към тях.
минситрацията, не служат в ар- народ бе разкъсано на части от
Проф. д-р Божидар Димитров
мията, държавата не отделя и значителни мюсюлмански маси.
един грош за образованието им.
Ето защо главната историчес
ка задача, приоритетната цел на
българския народ е същата, каквато е била и в 1185 г. - възста
новяването на неговата държав
на независимост. Тази е и поли
тическата цел на вдигнатото на
20 април (2 май по Григориянския календар) Априлско въста
ние. То е организирано от група
млади дейци на т.нар. Гюргевски
Храмът е устроен по начин, който да предизвиква у нас молитвено
революционен комитет и обхва
настроение и да ни напомня за Бога. Първообраз на храмовете са
ща села и градчета в централната
старозаветната скимни и Йсрусалимският храм. Подобно на зях, и
нашите храмове са от три главни части: притвор, в който скимията е
част на етническите български
двора, средна част (кораб), заменил светилището, и св. олтар, на
земи - Копривщенско, Панагюрс
мястото
на Светая Светих.
ко, Баташко, Перущенско, Габ
Православните храмове винаги са обърнати на изток, откъдсто идва
ровско, Новоселско.
светлината, тъй като Христос е светлината на света и елз.пце на
Априлското въстание и днес
правдата.
Притворът е мястото, където в първите векове на християнството са
продължава да бъде обект на
стояли
оглашеиите, желаещи да приемат святото Кръщение, но все
доста разгорещени дискусии.
още некатехизирани. По тази причина в древност в притвора е имало и
Според някои историци и публи
баптистериум - каменна купел, където са се извършвали масови
цисти, през XIX век българското
кр-ьщеиия. В наши дни в притвора се извършват някои по-малки обще
общество само можело да осъ
ствени молитви и част от тайнства, като например обручеиието от св.
ществи възстанвояването на
тайнство Брак, очистителни молитви и др.
В кораба стоят християпизе - богомолци, топа е най- обширната част
Държавността поне по два други
от храма. В него има места за църковните певци, наречени певпици,
начина. Единият бил самостоятеголеми и малки свещници, като в ниското се палят свещи за мира па
л,|а, необвързана с външни сили
починалите паши близки, а на високите свещеници се палят свещи за
национална революция, а другиздраве и благоденствие. В средната част се намират и поставки, на
ят * усилия за превръщане на Ос
които са сложени икони за отдаване иа почит от богомолците, наречени
аналои.Там също се намира епископският трон и тронът на царя, като в
манската империя в дуалситична
някои храмове го няма или е премахнат. В патриаршеската катедрала
тУрско-българска държава.
“Свети Алексан/гьр Невски” могат да се видят и двата тропа. По
Осъщестяваието на първата
краищата има и зронове за по-възрастните и немощните, какзо и за
стратегия предполага военен ус
ктитори /благодетели/ на храма.
пех на самостоятлено военно на
Светият олтар е отделен от средната част с иконостас, на който са
дигаме на българския народ над
поставени икони от старозаветната и иовозаветната история на Църк
османската армия. Дори ако ковата. Иконостасът се развива постепенно през вековете. По средата се
намират царските двери, които са двукрили, а на северната и южната
митетската мрежа се бе разпрос
страна се намират еднокрили врати с икона или завеса. Иконите на
тряла без провали във всяко бъл
иконостаса са разположени в няколко реда. В най-долната част се
гарско селище и обхванала вси-

Устройството на
черквата (храма)

15 с Преп. Пахомий Велики
16 н 6 Неделя след Пасха Ч Д денят е 14 часа, а нощта
-10
1 с Св. прор. Йеремия. Св.
акакий и св. Тамара;
празнува Тамара. Ден на
труда
2 н 4 Неделя след Пасха - на
Разслабения. Св. цар
Борис. Св. Атанасий
Велики (Блажи се);
празнува Борис, Боряна,
Борислав.
3 п Св. м
Мавра и
Тим
л
4 в Св. прпмчца Пелагия
5 с * Преполовение. Св. мчца
Ирина; празнува Ирина,
Мира, Живко, Живка.
6 ч Св. вмчк Георги
Победоносец
(Гергьовден) Прав. Иов;
празнува Георги,
Гергана, Гоце, Генка,
Гинка, Гинка, Ганка,
Ганчо, Гиргина, Гюро,
Гюрга. Ден на
храбростта и
българската армия.
7 п Мчк Акакий
8 с Св. ап. и ев. Йоан
Богослов. Преп.
Арсений Велики
9 н 5 Неделя след Пасха - на
Самарянката. Прор.
Исаия. Мчк Христофор.
Св. Николай (Летни)
10 * Св. ап. Симон Зилот.
Възстановяване на
Българската
патриаршия.
11 Св. Кирил и Методий,
Свщмчк Мокий.
Празнува Кирил,
Кирилка и Методий.
12 с Св. Епифаний Кипърски
и Герман Цариградски;
празнува Герман и
Герасим.
13 ч Св. мчца Гликерия._
14 п Св. мчци Исидор и Й оан
Български

$
|

на Слепия. Преп. Теодор ф
Освещени
17 п *Св. ап. Андроник. Мчк $
Николай Софийски
18 в Св. мчци. Теодор,
Петър, Дионисий, Св. 7
девици.
19 с * Отдание на Пасха. Св.
Свщмчк Патрикий.
20 ч Възнесение Господне
(Спасовден), празнува
Спас, Спаска, Костадин,
Костадинка, Спасения и
•
Сотир.
:
21 п * Св. равноап.

II

I

Константин и Елена;

22
23

24

25
26
27

празнува Елена, Ели,
Елица, Константин,
;;
Костадин и Койчо.
с Св. мчк Василиск. Вмчк 11
Ц
Йоан-Владимир, княз
Български чудотворец,
й
н 7 Неделя след Пасха на св. Отци от ш
Вселенски събор. Преп.
Михаил Синадски.
п Преп. Симеон
Дивногорски. Ден на
Българската просвета и
култура и на
;
славянската писменост.
в 3-то намиране честната
глава на св. Йоан
■.!
Предтеча.
с. * Св. ап. Карп. Мчк
Георги Софийски
Най-нови.
.0 й
ч Св. свщмчк Терапонтий.
Мчк Терапонтий
Софийски
■:

•

-

28 п Преп. Никита, еп.
Халкидонкси. Преп.
Софроний Български
29 Св. прпмчца Теодосия
(Задушница)

У
У

30 н Неделя след Пасха Петдесетница
31 п Св. Дух. Св. ап. Ермий.
Св мчк Ермей
клвг.

намира историята на грехопадението или събития от Стария Завет. На
втория ред се намират “царските икони”, конто обикновено се
подреждат така: от дясната страна на царските двери са иконите на Исус
Христос, св. Йоан Кръстител и на св. архидякон Стефан, отляво на
царските двери стоят иконите на св. Богородица, на храмовия празник и
па св. архангел Михаил. Третият ред икони са на Господските и
Богородични празници. Четвъртият ред е на св. апостоли, петият на св.
мъченици, светители и преподобни, а шестият, който го има в много
малко храмове е на си. пророци и старозаветнн патриарси. Над царските
двери се слага или образ па лъчезарното слънце - символ на Бога, или
символ на Света Троица и т.н.. “ Неръкотворен образ” - образ на
спасителя с гръиеи венец, изобразен върху кърпа, или т.нар. “деисис” икона, която представлява Христос и св. Богорооднца с Йоан Предтеч.
Деисис ще рече моление, а иконата се нарича така, понеже Дева Мария
и Кръстителя са в положение на умоляващи Бога за нашите грехове.
Светият олтар е най-светата част на храма. В него могат да влизат
само свещенослужители и техните помощници и в никакъв случай
жени, конто в дадени моменти са нечисти, по физиологични дадености.
Думата олтар означава издигнато място, жертвеиик, което в собствен
смисъл се отнася за св. престол. Той се намира в средата на св. олтар,
където се извършва и Божествената литургия. Зад него е поставен
седмосвещиик и разпятйе. От северната страна на св. престол в из
точната олтарна стена се намира проскомндията, която представлява
ниша, приличаща на пещера, която изобразява пещерата, в която се е
родил Синът Божи. Там се извършва подготвителната част на св.
литургия и се пазят богослужебните съсъдн и утварн. Източната част
на св. олтар се нарича “горно място”, където сядат свещенослужи
телите по време па лнтургнйното апостолско четене.
Храмовете се строят в различни форми и стил. Корабът е символ па
ковчега, в който се е спасил Ной и неговите близки от всемирния потоп,
а в наши дни ние в храма се спасяваме от бурното житейско море, ето
защо храмовете се строят във форма на кораб. Другата кръстовидиа
форма е символ на Христовия кръст. Ротондата, т.е. кръглата форма,
символизира божието съвършенство и безкрайност, защото както
кръгът няма начало и край, така и Бог е безначален и безконечен.
Камбаните, които се намират или върху самия храм или близо до него,
възвестяват началото иа отделните богослужения, както и радостни
или тъжни случаи в живота на църквата, или иа нейните членове.
Храмовете винаги се посвещават или на някой Госиодски и
Богородичен празник, или иа някой Божи угодник. “Храмов
празник” се нарича празникът, па който е посветен храмът.
Отец Йоан Зайко Сгппойкоо
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По повод 600-годишнината на сръбската столица

Едно футуристично видение и Ьш*
(Продължение от миналия брой)
Белград в 2071 година е най-главното търговско място
на европейския Изток, долната чаршия, Савски и Ду
навски край, с големи магазини и складове на колониал
ни и манифактурни стоки от Запад и Изток. По про
тежение на савското и дунавското крайбрежие има же
лезопътни и параходни гари, разновидни магазини, гра
дини, общи заводи за пране на бельо. Савската желе
зопътна гара чрез тунел под Теразия е свързана с Дунав
ската гара. Край савския и дунавския бряг са хвърлили
котва тежко натоварени кораби, а безброй лодки с чудна
бързина превозват до отделни квартали и съседни насе
лени места.
Белград в 2071 година ще има много повече заможни
хора, отколкото в много европейски градове. В окол
ностите му ще има много фабрики; всички суровини и
домашни стоки оттук ще се изнасят по целия свят. В
града ще има многобройни работилници със собствени
магазини. Около три четвърти от занаятите и почти
всички магазини се управляват от жени и момичета, кои
то са изучавали деловодство и сметководство.
Анонимният прогнозьор смята, че неговите съвре
менници не могат дори да имат представа как в бъдещето
машините ще работят, а хората само ще ги управляват.
Като главна двигателна сила той счита водата. Благо
дарение на удобни уреди, тя ще работи всичко за всички дори, според първия сръбски футурист, ще свири, ще
боядисва квартири, ще набира и печата вестници. Ще се
използва и силата на вятъра, на топланата и светлината,
а особено електическият ток. Хората работят само от
забава, а истински слуги на всички са природните сили,
които лежат неизползвани.

-1

Белградските улици през 2071 година са много оживени от движението и живота, какъвто надалеч няма.
Има много дружества - за износ на селски стоки, занятчийски, параходни, железопътни и застрахователни,
банки, които за направените вноски дават лихва или го
дишни приходи. Сава и Дунав са иай-големите и най-ев
тините търговски съобщителни връзки - Сава за южнославянските земи, Дунав за европейските страни. А с ду
навския и моравския канал през София и Струмица се
превозват стоки за Солун. В Белград има много тър
говски агенти от целия свят. По улиците се движат без
брой файтони, омнибуси, носачи и слуги.
Най-големи са дружествата за развитие на учебните
заведения, след това за разпространение на полезни за
народа книги, за издаване на вестници и списания, за
наука, за внедряване па по-добър обществен и домашен
морал. Най-голям подтик за Белград в 2071 година ще
бъдат училищата - обща грижа на всички общества и
гражданите. Да се остави в завещанието па училището
колкото може повече - това е най-голямата чест и слава.
Училищните сгради са гордост па белградчани, а всяко
училище има всички необходими пособия. Учителите са
първите и най-добре платените чиновници, хора по зва
ние и поведение образец; те се радват на иай-голямо
уважение. Основните училища прекрасно развиват та
лантите, умствените и физически сили. В долните кла
сове работят изключително учителки; те са постигнали
голяма степен на съвършенство в педагогическото зна
ние. Средни училища, покрай реалните гимназии, има
безброй и от различен вид. Учебниците за всички заве
дения за изработени най-добре. Всеки гледа, щом някоя
учебна книга излезе от печат, да се сдобие с нея, защото
има практично съдържание по въпросната наука, па

Отвесно: 1. Александър Марков. 3. Ловене на
дивеч. 4. Коралов остров. 5. Рожба от кръстос
ване на породи или раси. 7. 12 и 15 буква в
азбуката. 8. Фамилното име на легендарния
боксьорМухамед.9.Потомство,челяд. 10.13и
буква в азбуката. 11. Името на писателя
Калач. 12. Марка унгарски камиони. 14. Град в
Истра. 17. Голямо влечуго. 19. Сръбски пре
миер по време на германската окупация. 21.
Орган на зрението. 24. Олгица (гал.). 26. Сто
лицата на Сенегал. 28. Остров. 30. Авто— мото
съюз (съкр.). 32. Стил в архитектурата в 17 век.
34. Един съюз. 36. Футболен отбор от Атина.
38. Едно от нисшите същества в старогръц
ката митология. 40. Идол. 42. Вещества, които
подсилват почвата. 44. Английско женско
име. 47. Лице. 49. Образ. 51. Редица подводни
скали непосредствено под повърхността на
морето. 53. Александър Иванов. 55. Инициа
лите на автора на „Русия кичур". 57. 11 и 6
буква в азбуката.

Съставил: Драган Петров

Водоравно: 1. Вид колбас. 6. Славянско мъжко
име. 13. .,7
Крайпътен хотел. 15. Възклицание в
корида. 16. Жилещо насекомо. 18. Кормило на
автомобил 20. Прозвището на Христо Стоичков. 22. Река в Сибир. 23. Роберт Ори. 25.
Красива водна птица. 27. Пристанищен град в
Израел. 29. Олгица (гал.). 31. Който зида. 33.
Песен за възхвала. 35. Двуостър нож 37. Име
то на баскетболиста Галис. 39. Атлетически
клуб „Комета" (скър.). 41. Част от игр;а на
тенис. 43. Нападател на „Партизан". 45.15 и 20
буква в азбуката. 46. Положителен отговор. 48.
Бивш канцлер на Германия. 50. Въртящата се
част на електромотор. 52. Хърватска петролна
компания. 54. Столицата на Италия. 56. Пос
ледователи на философска школа, основана
от Антифон. 58. Недостатъчно посветен, дилетант. 59. Вид електрическа печка.
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писана просто, на разбираем език и занимателно. За на
писването им се получават награди - хонорари, доста
тъчни за един човешки живот, така че може да се жертва
цял живот за написването им. Мъртвите, класически ези
ци не се учат в среднтие училища, но затова пък повече
живите.
Белградският университет ще има многобройни фа
култети, а надалеч са прочути архитектонският, худо
жественият, скулпторският, музикалният и други. Освен
Народната библиотека, всяко дружество има своя публична читалня и библиотека с професионални издания за
заимстваме. Неизвестният футурист наброява и учре
ждения, които в негова Сърбия едва се намират в повой кабинети и музеи, художествени и технически изложби.
Важно място в неговата прогноза има и науката, която
толкова много е развила и украсила понятията за човека
и света, за щастието и човешкото бъдеще, щото поня
тията на авторовите съвременници не могат да се срав
няват със схващанията на техните потомци в 2071 година.
Така бъдещите белградчани ще бъдат по-съвършенни
от тях във всяко отношение.
-Следвад-р Джордже Игнатови ч

нот шреени щт
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Лайката е едно от най-ценните
лекарствени растения. Лечебните
й свойства са били известни още в
дълбока древност. Има сведения,
че старите гърци и римляни са използвали цвета на лайката за ле
чебни цели. Днес лайката намира
широко приложение в народната и
официалната медицина. Тя е включена във фармакопеите на по
чти всички страни в света и непрекъснато нараства значението
като лекарствена суровина и за
чай.
Използваемата част на лайката
са цветовете, които съдържат
етерично масло (от 0,3 до 1 %). В
състава на етеричнното масло
влизат редица ценни вещества хамазулен, терпен, копринова и
изовалерианова киселина, горчиви и слезести вещества, смоли,
каротин и др.
_
Етеричното масло на лайката
се използва като противозапалително, кървоспиращо, антиспазматично, седативно, болкоуспокояващо и жлъчогонно средство. Освен това действа активизиращо
на продълговатия мозък, засилва
и учестява дишането, ускорява
ритъма на сърцето, засилва отделянето на стомашен сок и възбужда апетита. Етеричното масло се
използва и при производството на
парфюми и на козметични средства.
Ботаническа характеристика
Медицинската лайка (Магпсапа
спатотша Ь.) е едногодишно тревисто растение от семейството
Сложноцветни.
кореновата система е слаборазвита,
със светлокафяв
. - цвят.
----ьтъблото е голо, праворастяР^клонено и достига
височина до 50 ст.
Съцветията са седящи, малки
единични кошнички, разположени

й
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Лайка (1)

по върховете на разклоненията с
дълги дръжки. Периферните цветове са езичести и бели, а вътрешните - тръбести и жълти. Лайката започва да цъфти от май.
Плодовете са продълговати,
дребни, кафявозелени семена,
Масата на 1000 семена е от 0,03 до
0,08 г.
Медицинската лайка има специфичен много приятен аромат,
Биологически особености
Лайката е едногодишно расте
ние. Тя може да се отглежда по
няколко години на едно място, ло
неже семената й се самозасяват.
Лайката има къс вегетационен
период - за около 100 дни тя завършва пълния цикъл на развитието си. Прорастването на семената започва при температура
6°С. В тази фаза слабите растения са много чувствителни към отрицателните температури и могат
лесно да загинат при застудяване.
След вкореняването и образуването на малка розетка, растенията укрепват, повишават студоустойчивостта си и зимуват успешно. Това позволява сеитбата да
се извърши рано през есента, или
рано през пролетта. При тези
срокове на сеитба развитието на
лайката изпреварва пролетните и
летните засушвания.
Лайката е светлолюбиво и топлолюбиво растение. За нормално*
то си развитие тя изисква средни
дневни пемператури между 20 и
30 °С.
Към почвата не предявява го
леми изисквания и расте на почти
всички почвени типове. Най-подходящи за нея са алувиалните почви покрай реките, канелните гор*
ски почви, добре запасени с хра
1............................
нителни вещества , както и по-леките карбонатни почви,
- Продължава -

Ученически крос за голямата награда на Радио Белград
55

Балкански” получи подарък

РТСза голяматТнагояп^и2» оГпИЛ с'Г' Се пр?.веде пъРвият етап от четиринадесетия крос на
съюз на Сърбия и спо1^-иихоР^ДИ° БелгРаД- и тази година кросът е организиран от Спортния
просветата^ спорта рТНИте съюзи на градовете. Покровител на кроса е Министерството на

Димитровград
Разпределени в 26 групи в зависимост от възрастта

Димитровградският футболен отбор “Балкански” неотдавна получи 12
чифта спортни обувки и две свърхкачествени футболни топки от
Футболния съюз на Сърбия и Управлението за спорт към Министерството
на просветата и спорта на Сърбия.
Досега около 1100 отбора в страната са получи такава помощ.
Александра Андонова и Андреа Тодорова.
Вторият димитировградски отбор “Желгаша” също е подал иск за такъв
. М°мчета пе™ клас .500 м: Андрей Елеиков, Сте- подарък и би трябвало да го получи в скоро време.
Д- С.

;=гу=*.в™.

т.,=кг^5Гг:Д,р”Ки"°''в“р-с
фупаосъщесгвиха^равото^зучтст1^633"6*' ^
май в Сремска Митровица. ‘ 5
ват на финала иа 1

Н"”
Момчета, седми клас: Горан Делчев, Миля» Ташков

А»5Еа^наМ^ГаНйРаЕЛе',К0Ва'ДИЯИа
Станоев, Филип Воинович и Станииав Марииков^™ денов°ГвладицГдушковМаРКО Й°Че°' Сл0б°Ла" Мла‘
Кристина Гюрова^Гирина^Матова." МаРИНа Й°ЦеВа' жеМ°м“чета’ П^РВИ гимназиален клас Саня ДжордМКрумови Божндзо Е20“ ^ ЙТ Йованови"' Милош
трета места) Б
Р Елепков ” ДаРко Андреев (две
Р
„„„„ чпл
т
„
йпвпчГй"“’ ЙУ°РИ 4
: 3°°Л,: Теодора Кръстева,
Момчета втопи” клпг^т
к
Стефан МаноилоТи Жалко Пе™оГЛ°Ш Бра"К°ВИЧ'
«п
н
т-,
^
жана Томова и Анета Тодорова"' РСНа
'
Момчета, трети клас, 350 м: Андрня Златковнч,
Стефан Станоев и Саша Гогов.
Момичета, четвърти клас, 400 м: Мария Петрова,
Нена Димитрова и Емануела Пенчева.
Момчета, четвърти клас. 400 м: Дарко Милев. Ни
кола Иванов и Неманя Крумов.
Момичета, пети клас. 400 м: Александра Петрова.

Момче^първиТГнаУйал^
Небойша Милев. Ненад Станчев и Милош Лукич.
Момичета, втори гимназиален клас: Теа Младенова. Сандра Соколова и Нана Тодорова.
Момчета, втори гимназиален клас: Златан Марков,
Ал--'ДЗрР Николов и Александър Тодоров, ?
Момичета, трети гимназиален клас: Елизабета
Младенович, Йелена М. Жнвкович и Таньнда Коцич и
Драгана Митова (две трети места)
Момчета, трети гимназиален клас: Миодраг Киров,
Александър Петров и Бобан Пешич.
Момичета, четвърти гимназиален клас: Ивана Вла
димирова, Саня Николова и Ивана Гогова.
Момчета, четвърти гимназиален клас: Даниел
Момчилов, Бранимир Басов и Алберто Стоилков.

Босилеград

Четвърти: Далибор Николов и Бобан Тодоров:
Радица Димитрова и Ана Пенева.
Пети: Деян Тодоров и Александър Гергинов; Сандра Йорданова и Силвия Димитрова,
Шести: Славиша Божилов и Ненад Димитров;
Югослава Александрова и Антоиета Йовчева.
Седми: Славиша Стоичков и Ненад Стоичков; Сандра Миленова А нита Костадинова.
Осми: Марян Георгиев и Милан Насев; Евица
Тошева и Мария Стоянова,
Първи гимназиален клас: Владица Владимиров и
Митко Александров; Ивана Стоичкова и Марияна
Спаскова.
Втори: Стевица Стоянов и Мартин Чипев; Нина
Миленова и Драгана Костадинова.
Трети: Борис Чипев и Любиша Григоров; Оливера
Рангелова и Катица Миланова.
Четвърти: Любен Георгиев и Александър Чипев;
Вера Стойкова и Силвия Стаменова.
П.Л.Р.

Кросът се проведе в Спортния център “Пескара”.
Учениците се състезаваха на различни разстояния,
определени от организаторите в зависимост от възрастта и пола на състезателите. По два най-успешни
ученика и ученички от всеки клас осъществиха пра
вото да участват на финалния крос на РТС в Сремска
Митровица, който ще се проведе на 1 май. Участието
на босилеградските ученици на кроса в Сремска Митровица, както и досега, ще финансира Общинската
скупщина.
Най-добрите двама състезатели и състезателки по
класове са:
Първи клас: Милан Ангелов и Бобан Рангелов;
Бояна Йорданова и Кристина Петрова.
Втори: Стефан Гергинов и Димитрие Пенев; Саня
Крумова и Марина Рангелова.
Трети: Александър Динов и Александър Михайлов;
Кристина Йовановска и Спаска Владимирова.

д.с.

Първенството на НФЗ - 25 кръг

Край на лошата поредица Добър футбол

без голове

ФК „Балкански" - ФК „Младост" (Орляне) 4 : 0 (1 : 0)
Димитровград, 24 април 2004 г СЦ “Парк”, зрители - около
200. Главен рефер-Милан Маслакович от Ниш (7). Голмайстори:
ФК „Желюша" - ФК „Обилич"
(Перутина) 0:0
Глигориевич в 33, П. Георгиев в 61 и Цеиков в 64 и 66 минута.
Жълти картони: Стойкович, Н. Кулич и С. Кулич от “Младост”
Димитровград, 25 април 2004 г. СЦ
След като закъсняха за мача с “Желюша”, гостите от Орляне “Парк”, зрители - около 200. Главен рефер
миналата събота закъсняха и за мача с “Балкански”. Мачът - Милан Димич от Пирот (7, 5). Жълти
започна с един час закъснение. Този път орляичаните не се картони: С. Басов и Митов от “Желюша”, а
опитаха да играят с футболисти, регистрирани за други клубове, Златковнч от “Обилич”.
както това бе случай преди началото на мача с “Желюша”. На
В “Парк” премериха сили два добри
терена излязоха само 9 футболисти на “Младост”. Присъства отбора. И единият, и другият искаха трите
щите в СЦ “Парк” очакваха някой от футболистите на този точки, но нямаха късмет. Домакините има
отбор уж да се контузи, но такъв сценарий не се разигра. През ха малко повече шансове. Равенството все
първите 33 минути димитровградчаните се мъчиха, но след това пак е най-реалният резултат. Това е чет
всичко потръгна в тяхна полза. Резултатът можеше да бъде още въртото поредно “реми” за желюшаните.
по-категоричен, но нападателите на домакините не бяха доста
В следващия кръг “Желюша” гостува на
тъчно съобразителни.
“Буковик” в Ражаи. Мачът ще се играе уре
В следващия кръг “Балкански” гостува на “Раднички” от Кнез от 17 часа.
Д.С.
село. Мачът ще се играе в неделя от 17 часа.

Мач за Купата на Пчински окръг__

ПФД - четвърти пролетен кръг

„Младост" - „Напредък" 4:0

Поредна победа

Босилеградска “Младост” разгроми гостите от Сурдулицас4:0 в рамките на състезанията за Купата на Пчински
окръг.
Първата част на играта босилеградчани спечелиха с 1:0
с гол на Саша Дамнянович в 27 минута. След подновя
ването на играта, домакините засилиха атаките си към
вратата на гостите и вече в 49 минута централният на
падател Йоваиович удвои преднината. В 56 минута Дамняиович отбеляза ново попадение, а пет минути преди
края на срещата с удар от дузпа вратарят на "Младост”
Павле Гашевич оформи крайния резултат 4:0.
В рамките на четвъртфиналите “Младост” ще посре
щне “Радник” от Сурдулица. Сред любителите на футбола
в Босилеград владее голям интерес за този мач, понеже
Радник” се състезава в по-силна дивизия.

В рамките на четвъртия кръг от пролетната
част на първенството в ПФД босилеградска “Мла
дост” победи с 3:1 “Напредък” в Сурдулица.
“Младост” излиза напред в резултата в 11 ми
нута с попадение на Мирослав Георгиев. В 30-ата
минута домакините остават с 10 футболисти, поне
же Деян Алимович получава червен картон.
Въпреки численото превъзходство на "Младо
ст”, в 62 минута Аметович успява да изравни резул
тата. До края на срещата обаче босилеградчани
още два пъти вкарват топката във вратата па сурдуличапи. Автор па втория гол е Блажа Воинович в
72, а на третия Владица Владимиров в 8Н минута.
П.Л.Р.

Обява
Поръчете си

Видео-касета и компакт-диск н
с дългометражния научно-популярен филм „ВИСОК", чийто автор е Владимир Манич, учител от Ниш, а издател - Учителското
дружество от този град. Въз основа на одоб
рение от (
.истерството на просветата и
„нчг '"■»
спорта на . ..публика Сърбия филмът може
да се ползва като учебно средство в обу45>ц-й*ии®
чението по природа и общество, биология, (Д|*Й
>||Щ
география, сръбски език, изобразително
|>
изкуство, история..., както и за извънкласови
дейности на учениците.
Филмът „Висок” е награ
ден с „Прохорски агел“ на
Фестивала на етноложкия филм в Белград
през 2001 г. За едно де- ^
сетилетие авторът е |Я
заснел с камерата си
над 100 часа матери
ал за живота в пре
делите на Стара пла
нина през четирите годишни
времена и от този материал е направил документално-художествен филм за живота на хората в планината, за редките
билки и животни, за височките пастири, стари селища, мана
стири и черкви, за природните прелести на този край.
За поръчки звънете на тел. 018/336-974, Учителско дружество в Ниш, ул. „Филип Кляич” 2, и 018/352-751, Издателство
„Братство".
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На 23 март 2004 година ненадейно почина нашият мил син, съпруг,
баща, дядо и брат
ГЛИГОР-ГОШО МИЛЕНКОВИЧ
3
(1952-2004)
|
от Долна Лисина
$
На 2 май 2004 год. от 11 часа на долнолисинс- I
ките гробища ще даваме 40-дневната панихида. I
;:
Каним роднини, приятели и близки да посетим I
заедно вечния му дом.
I
Да би могли с думи да те върнем, най-иежннте 1
за теб ще изберем. Да би могли със сълзи да го $
сторим, море от тях за теб ще съберем.
к
_____/_ ]
Никога няма да те забравим! Почивай в мир.
“•
Опечалени: баща Борис, майка Стоимснка, сьйруга Вера, син
Борис, дъщеря Даниела, сестра Станка и техните семейства

На 02 май 2004 г. се навършват 40 ТЪЖНИ
ДНИ от смъртта на нашия скъп и непрежалим
ГЛИГОР - ГОШО МИЛЕНКОВИЧ
от Долна Лисина
Винаги цю те помним и обичаме.
Почивай в мир!
От семействата Илиеви и Велинови от Нит

Тъжен помен
На 13 май 2004 г. се навършват ШЕСТ ГОДИ- || |
НИ, откакто завинаги нн напусна нашият обичан
съпруг, баща, свекър и дядо
КИРИЛ АНТОНОВ ГЕРОВ
преподавател по биология от Димитровград
Нека па този ден да си спомним с обич за добрия
човек.
Семейство Герови

1

1а

;

Възпоменание
ПЕТРОВИ

|шЗ БОРИС
1|#|

\
“

(4.2. 1913 - 29. 4.1987)
ЗАНА
(16. 6.1916 - 2.6.1999)
Почивайте в мир, Никога
няма да ви забравим.
ВатиШс нтЬмили
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I Първомайска парада

Билки за баща и син
„
„
Ап
Една госпожа от Звоици имала син, които вече навършвал 41)
години, но и не помислял да се ожени. Баща му пък бил голям
любител на жените и затова често избухвала кавга между съпрузите.
Госпожата вече не могла да понася това положение и най-сетне
решила да намери лек за двете си големи мъки. Отишла при главната
вражалица в Ясенов дел, казала й какво я измъчва, а вражалицата
веднага я успокоила, че имало две билки, които решават именно
такива проблеми. Дала й милостивче, от което да вари чай за сина, за
да му омилее някое момиче и да се ожени. Другата билка била
раставиче, от него да вари чай за мъжа, понеже тази травка разделяла и най-влюбените двойки.
Окуражена от вражалицата, звонската госпожа всеки ден варила
два различни чая и ги давала на сина и мъжа си: Времето минавало,
тя с нетърпение очаквала положителни промени, но те ме се забелязвали. Напротив - синът дори и на шега не говорил за женитба, а
мъжът по-често отивал при любовницата си. Затова отново отишла
при вражалицата. Тя взела белег и “видяла” в какво бил проблемът:
при варенето на чайовете госпожата заменяла билките!
Госпожата продължила да вари чайове от мислостивче и раставиче, но внимавала да не замени билките. След известно време
чаят от милостивчето “изпълнил” ролята си и синът се оженил.
Раставичето обаче не помогнало. Мъжът престанал да ходи по любовници от друг “лек - от старостта!
Й. Миланов

Тълковен речник
Битак

Скандал

Паралелен
парламент.

Мярка за тираж на
вестник.

Кабадахия

Футболен стадион

Турско название за
Вечно дерби между
капитален министър, жандармерията и
феновете.
Медии
Колкото пари,
толкова послушни
новинари.

Червени барети
Шайкачи,
„кокардирани"с
петолъчка.

Ф. м.
рК *И при нас ще дойде
демокрацията, когато
платим реалната й
цена.

*Той гълна въдицата и
така прекрати
гладната си стачка.
№
58 ,п
Н ШИЯК0В
Г. Декна
^вси0чкоИко1?оИЗПЪЛНИХа *К°ЙТ0 иска постоянна
-^всичко, което
работа, нека да вземе
— очаквахме от тях.
пример от Сизиф.
ги Защото от тях
^ очаквахме... нищо!
3. Богданович
М. Геров
Основател: Народна скупщина Вестник на българите в Сърбия
на Република Сърбия
-----------Издава: Издателство "Братство"
Кей 29 декември 8

Гледам Станча се изпременил и издокарал
кико желюшкьи йергьенин. Стиснул под мишку
букьет лалетия, льиляк и друга цвекьетия и се
завапкал - нитй види, нити чуйе некога. Я га
пресретоига заорачуйем:
ПекГбое Станчо накуде тека издокаран и с
тия букьеГпод мишку, да не йе некой големъд
опънел недайбожеЯ
-ПепеГти на йезикМанчо, па нали йе съга
Първи мафпошъл съм на параду...
Та не си малко закъснея Я се и не сечам
вечимка кигайе имало параде...
-Бъш ме боли, що ти и другьи кико тебе, не се
сечаго за парадете. Я сваку годин излазим на
Първи май и пропарадирам из чаршиюту, та да
не се заборави дека йе Първи май.
-Кьел вайда от твойто парадиранье, Станчо,
кига гьи нема работниците от “Гумаруту”,
“Циле” “Слободу’’ и от учрежденията, с пароле и
рисункье кво смо напрайили от йедън до друг
Първи май, колко смо произвели, продали и
по-богати станули...
- Ако питаш за продаванье - млого смо
продали... Оно и не може да се орати бъш за
некикво продаванье, а повече за подаруванье.
Узни желюшкуту кожару, па дунгьерскуту
„ па
нс ти изреджуйем свете
^
' ’що су „родадене, демек подарено с
целуту ДЪржаВу„.
_Па друг0 време йе Станчо, съга све се
приватизуйе, нали йе демокрация, йекономика,
не знам кв0
_д работниците, дека су работниците, а? плану Станча. - Ужкьим за по-добре, а оно нали
видиш кво йе: отпущанье од работу, голема
безработица, човеци не знаю кико да свържу
краищата. Сиромащията почукала на свака
врата. Кажи ми затова ли су се борили и гьинули
на иляде, лежали по затворйе и бегали от
полицию и жандаре?

-Не знам кво да ти кажем,
почнем,
требе
да
ако
претресемо два века назад...
-Можеитридасу амаМанчо,
че признайеш дека Първи май си
беше Първи май. Очеш ли параду,
очеш ли госйетия очеш ли фамилия да се събере
от предишню Югославию, от Любляну до
Скопйе,падойдуиотСовию,истинскьипразник.
У свак дом музика трещи трещу и накаченетс
вунийе по бандерете, а тебе ти мило, нещо от
вътре те подиза, чини ти се че полетиш. Па
отидемо на Манастирчето, а там младиня
пълзнула насвестране.поюсепесне.апонегдеи
0рце заиграю, а са гледай опустел Цариброд,
-Е, оно и съга никои ти не пречи да отидеш на
Манастирчето да се провеселиш дома и пак да се
събере вамилията...
-Истина никой не ми пречи, ама кажи ми с кво?
Да дойде синат от Любляну и черката от Загреб,
Требуимвизе,аколкопарезапуттребутоваине
могу да ти кажем...
-Па никой не забранюйе на работниците пак
да излезну на улицуту и да пропарадираю из
чаршиюту...
_Я не се завутуй! Айде да кажемо излезну. И с
кве пароле че излезну?! Кожаров с месеци не йе
дал паре
на кожарете, Дюнгьеров зарезал
работниците кико сирочетия, Шлосеров га нигде
нема, не може работниците очи да му виде, Душков йоще не йе преузел работниците, Гумаров
неколко године окачил катанци на врата. А тия
що работе по учрежденията су се свили кико
човеците кига стану пред гьишетията им... Нема
га, Манчо, нема га вечимка убавят Първи май...
-Е, не се знайе, може пак да се върне!
Станча ме изгледа кико крава мъртво теле,
ману с руку и отиде да парадира с букьетат из
чаршиюту.
Манча
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Лъвът забранил със закон пиенето в гората.
Когото види пиян, ще го изяде. Първия ден
излязъл да види спазва ли се законът. Среща
Зайо и го пита:
- Зайо, защо си пиян? Сега ще те изям.
- Лъве, ти издаде закон за гората и ние го
поляхме.
- Добре, прощавам ти, но хвана ли те пак...
На другия ден лъвът срещнал заека отново
пиян и го хванал:
- Зайо, защо си пиян?
- Избивам махмурлука от вчера.
На третия ден лъвът вижда заека да лежи
мъртво пиян в една локва. Вдигнал го и заекът
го питал:
- Лъве, ти за гората ли издаде закон?
- Да! - казал лъвът.
- Е, тогава защо закачаш рибите?!
Влиза заекът в сладкарницата, поръчва си
кафе и кифла и отива в тоалетната да си измие
ръцете. Когато се връща, гледа кафето му
изпито.
- Кой ми изпи кафето? - попитал заекът.
Никакъв отговор.
- Пак питам, кой ми изпи кафето? - изкрещял
ядосано заекът.
- Аз! - изправила се мечката.
- А кифлата защо не изяде?

***

Заекът отива в публичен дом. Разглежда
каталога на секси дамите и вижда - боа. Станало
му интересно и отива при нея. Още от вратата
обаче боата го глътнала. Седи боата и се чуди това сега храна ли беше или клиент... Абе, май
клиент беше, я чакай да го плюна. Изплюла го
тя, а заекът си загладил косата и възторжено
извикал:
- Егати свирката!!!

Възбуда
Изпит по анатомия. Професорът пита студентка:
- Кой е този човешки орган, който при силна възбуда
се увеличава и до осем пъти?
- Зная отговора, професоре, но ми е неудобно да ви го
кажа! - отговаря студентката.
- Това, което си мислите, колежке, е плод на
неприличното ви въображение. Може и да
съжалявате, но точният отговор на въпроса гласи
така: този човешки орган е... зеницата на окото!

Е-поща: Ьга1з1уо@тесйап13.пе1

Моиир Тод°ров'Пртър Рангрло''
Джиро-сметка: Бюджетни тп

..ВрЪЩат' ГоАИШ0н абонамент за 2003 г. е 500 дин (За чужбина: 35 евро).

