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Визита на Крие Патън в Белград

Приближаването към 

ЕС зависи от вас
Еврокомисарят по външна- основа за разговори между 

та политика Крие Патън за- Белград и Прищина за бъде- 
яви в Белград, че е възможно щето на Косово. Еврокоми- 
през тази година да започне да сарят е подчертал, че ЕС ще 
се изготвя

Смъртна присъда 
за българските 
медици в Либия?проучването на продължи да подкрепя поли- 

възможността за започване тиката "стандарти преди ста
на преговори между ЕС и тут” за решаване на 
Сърбия и Черна гора, но при- ския въпрос.

косов-

Шефът на мисията на ОССЕ в Сърбия и Черна гора Маврицио 
Масари, представител на Европейската комисия Дейвид Хадсън, 
посланикът на република Чехия Юдита Щоурачова, посланикът на 
Австрия Ханес Пориас, заместник-посланикът на Холандия Ханс 
Хагерен и заместник-посланикът на Полша Малжгората Вербицка 
посетиха гр. Ниш в края на миналата седмица по повод приемането 
на 10 нови членки в ЕС. (сшр. 3)

ближаването на тази страна 
към ЕС зависи от властите в бия към ЕС е приоритет за 
държавната общност.

Премиерът на Сърбия Вой- ският вицепремиер Миролюб 
слав Кощуница представи Лабус след срещата си с Крие 
пред Крие Патън план за по- Патън. Лабус подчерта, че за 
литическо решение на ситуа- Сърбия е важно да получи ло
цията в Косово и Метохия, зитивна оценка за готовност- 
Според Патън планът е добра та си да влезе във фаза на пре

говори с ЕС.

Присъединяването на Сър-

правителството, заяви сръб-

КЪМ 2000-тия БРОЙ
* Новинарите са като кулата в Пиза. Винаги са криви 
(виновни). (Павле Минчич - артист и хуморист)

Пред очите ви, уважаеми читатели, е 2000-ият брой на вестник 
"Братство”. До този юбилеен брой се стигна след почти четири десе
тилетия и половина упорит труд на няколко поколения журналисти, 
редактори и сътрудници, някои от които, за съжаление, не са вече сред 
нас.

Няма никакво съмнение, че през изминалия период е имало и 
падения, и възходи. По времето на санкциите ”Братство”не е излизало 
повече от една година. Народната мъдрост казва, че неволята укрепва 
хората. Бомбардировките на НАТО през 1999 година не само че не 
стряха излизането на вестника, а напротив - удвоиха периодиката му и 
вместо веднъж в седмицата, до края на ударите той излизаше два пъти.

Подготовката на юбилейния брой на Братство съвпадна с от
белязването на Световния ден на свободата на печата (3 май). По този 
повод в Белград се проведе международна среща, организирана от 
ЮНЕСКО, чиято основна тема беше "Медиите в конфликтните ра
йони и в страните в преход”.

- Не винаги демокрацията и свободата на медиите вървят под ръка - 
"осоли доректорът на Иистиитута за сигурност на журналистите Род
ни Пиндер. Той подчерта, че всяка власт обещава свобода на медиите, 
която на практика ие съществува. Това в никакъв случай не означава, 
не новинарите трябва да прекратят да се борят за свободата на ме
диите. Това може да се постигне само чрез професионализъм и спаз
ване на етиката, която разделя професията от занаятчийството. За- 
щото в постконфликтните общества навременната и точна инфор
мация често пъти е по-ценна, отколкото хуманитарната помощ,

Въпреки факта, че "Братство” продължава по начертаното десет 
години преди това от ’Тлас(а) на българите в Югославия” трасе, мал- 
«ииа от пионерите на "Братство” имаха журналистически опит. Сле
дователно новинарите, заедно с вестника се учеха от собствените си 
Фешки, трупаха опит и се изкачваха по стълбите на професионализма. 
л грешки, ио-големи или съвсем незначителни, разбира се, е имало и 
винаги ще има. Та нали няма безгрешни хора? В. Бо!оев

Ако денят се познава по утрото, 
черешите предвестяват 
плодородна година, 4(Четете на 8 стр.)
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ТТмаи^ЗШЯ

САЩ подкрепя плана 

на Белград за Косово? Смъртна присъда за 

българските медици в Либия!
Министерството на външните работи на Сърбия и Черна гора 

публикува заявление в събота (8 май), в което се казва, че дър
жавният секретар на САЩ Колин Пауъл като цяло приема плана на 
Белград за Косово. Външният министър Вук Драшкович разговаря с 
Пауъл във Вашингтон по въпроси за ситуацията в Косово и 
сътрудничеството на Белград по военните престъпления. По време 
на разговорите Драшкович подчерта, че планът е само начало за 
решаване на проблемите в провинцията.

Кофи Анан:

Без зачитане на 

различията няма бъдеще Намерено 

е тялото на 

Антоана
Генералният секретар на ООН Кофи Анан определи 
насилието, което избухна през март в Косово, като 
съществено препятствие, което е нанесло удар върху 
надеждите за помиряване в управляваната от ООН сръбска 
покрайнина.

В редовния си доклад пред 
Съвета за сигурност на ООН,
Анан подчерта, че това, което се 
е случило в Косово представлява 
крачка назад в стабилизацията и 
нормализацията на ситуацията в 
Косово. "Нападението предво
ждано от албанските екстреми
сти, беше организирана, всеоб
хватна и целенасочена кампания 
срещу косовските сърби, роми и 
ашкалии”, се казва в доклада за 
работата на ЮНМИК през пър
вите три месеца т.г. Оценява се, 
че по време и веднага след без
редиците властите в Белград са 
изиграли конструктивна роля. В 
доклада се казва, че за по-малко 
от 48 часа са разселени 4100 ду
ши, което е повече от онези, кои
то са се завърнали в Косово през 
изминалите три години (3664 
души). Анан подчерта, че "екст
ремизмът няма да бъде приютя
ван”, както и това, че "не може да 
има перспективно бъдеще за Ко
сово, без зачитане на различията 
между жителите му”. "Насилие
то няма да бъде толерирано”, из
тъкна Кофи Анан.

Българските водолази 
от Гражданска защита и 
полицаи от гр. Приеполе 
откриха във вторник, на 4 
май сутринта тялото на 
Антоана Евтимова (13 г.) 
във водите на езерото 
Подпеч, в което се влива 
р. Лим.

Момичето е дванадесе
тата жертва от катастро
фата с българския авто
бус с ученици. След тра
гедията бяха погребани 10 
деца, а Светослав Колев 
(15 г.) и Антоана тогава 
бяха в неизвестност. Тяло
то на момичето е намере
но след един месец от тра
гедията, на около 3 км от 
мястото, където на 25 ап
рил бе открит Светослав. 
В Свищов беше обявен 
траурен ден в памет на за
гиналата 13-годишна Ан
тоана.

Специална комисия
Специалният представител на 
генералния секретар на ООН в 
Косово Хари Холкери сформира 
специална комисия, която ще 
разследва поведението на 
ЮНМИК по време на насилието 
през март. В комисията участват 
международни експерти от САЩ, 
Норвегия и Шри Ланка, които в 
срок от 30 дни ще предоставят 
резултатите.

Смърт чрез разстрел за петима
та български медици постанови на 6 
май Наказателният съд в Бенгази. 
Медицинските сестри Кристияна 
Вълчева, Нася Ненова, Валентина 
Сиропулова, Валя Червеняшка, 
Снежана Димитрова и д-р Здравко 
Георгиев, както и палестинецът 
Ашраф са обвиняемите по делото 
за умишлено заразяване със СПИН 
на повече от 400 либийски деца през 
1998 г. Д-р Георгиев получи само 4 
г. затвор, но понеже вече е излежал 
в ареста присъдата си бе пуснат от 
затвора.

Защитниците на българските 
медици - адвокат Осман Бизанти и 
българският му колега Пламен Ян- 
лъзов - бяха категорични, че смърт
ните присъди ще бъдат обжалвани, 
а това ще постави делото във Вър
ховния съд на Джамахирията в Три
поли.

Соломон Паси:

Процесът не е 
приключил
Външният министър на България 
Соломон Паси се срещна в Ню 
Йорк със Саиф ал-Ислям 
Кадафи, син на либийския 
ръководител Моамар Кадафи. 
Паси каза, че Кадафи го е 
уверил, че още е твърде рано да 
се правят изводи за процеса 
срещу българските медици, 
които получиха смъртна присъда 
в Бенгази. Международната 
общност остро разкритикува 
присъдата.

Й. ПрокопльевичКарикатура:

По повод присъдите в 
Либия

на всички институции и аз, няма да 
оставим нещата докато не постиг
нем положителен резултат”, каза 
Първанов.

’ Първото нещо, което аз искам 
да кажа, е да се обърна към нашите 
сънародници и да им кажа да не 
губят кураж. Българският народ и 
българското правителство няма да 
ги изоставят”, заяви министърът на 
външните работи на България Сол
омон Паси. Той още каза, че между
народната общност следи делото и 
тепърва има възможности за обжа
лване.

Председателят на Народното 
събрание Огнян Герджиков комен
тира произнасянето на смъртни 
присъди чрез разстрел за българс
ките медсестри като една изключи
телно неприятна новина за целия 
български народ. Герджиков беше 
категоричен, че до изпълнение на 
присъдите няма да се стигне по 
няколко причини, между които, че 
Муамар Кадафи ще използва въз
можността да се прояви като хуман
ист и ще помилва българските ме
дици.

Грешка на пилота е причината 
за катастрофата на 
македонския самолет

На петима български лекари и 
една медицинска сестра е 
забранено да напускат Либия, 
само седмица след като пет 
български медсестри бяха 
осъдени на смърт. Забраните са 
наложени по различни причини, 
заяви българският посланик в 
Триполи Здравко Велев. В 
момента в Либия има 5000 
български граждани, от които 
3000 са лекари и медицински 
сестри.

Президентът на България Геор
ги Първанов заяви, че не може да 
приеме за доказана вината на бъл
гарските граждани, след изнесени
те досега материали и доказателс
тва. ”Не беше
на цялата Световна общност, 
ми се да вярвам, че следващата инс
танция ще бъде вече напълно безп
ристрастна и ще даде оправдателни 
присъди за нашите сънародници 
кратък срок. Държавата в лицето

Съпричастност 

и българското 

малцинствоГрешка на пилота е причината за самолетната катастрофа, 
нала край Мостар на 26 февруари, при която загина македонският 
президент Борис Трайковски, гласи заключението

ста

на комисията,
разследвала причините за катастрофата. Председателят на коми
сията Салко Бегич заяви в Сараево, че пилотите са направили гре
шка при ориентирането си по време на опита за: ацане на летището в 
Мостар. За катастрофата е допринесъл и фактът, че за кратко еки
пажът е изгубил връзка с радиофара. По думите на Бегич членовете 
на екипажа

По повод произнесените несп
раведливи смъртни присъди сре
щу българските медици в Либия, 
д-р Ангел Йосифов, председател 
на Националния съвет на бъл
гарското малцинство в Сърбия и 
Черна гора, изпрати писмо до 
Агенцията за българите 
чужбина, в което между другото 
се “изразява съпричастието 
българите в СЧГ и се изразява 
надежда, че крайният изход от 
продължителния съдебен процес 
все пак ще завърши положител
но за българските медици".

Едновременно с писмото до 
Агенцията за българите в чужби
на, д-р Йосифов изпрати от име
то на Националния съвет

на самолета на президента са били физически готови за 
полет, но въпреки дългогодишния си летателен опит те не са се 
подготвили достатъчно добре за конкретния полет, което е довело 
до тази трагедия.

отчетено мнението 
искав

на
Ангел Марин посети Хърватия

В

Връчен орден ” Мадарски 
конник” на д-р Лазаров Търг за изграждането 

на нов мост над Дунав
България обяви дългоочаквания

Вицепрезидентът на България Ангел Марин, който беше на 
посещение в Хърватия, връчи орден "Мадарски конник” на д-р 
Никола Лазаров, основател на хърватско-българското дружест
во в град Осиек. Лазаров е роден в Карлово, но завършва ме
дицина в Загреб. 58 години от живота 
няването на
ордена с указ на президента на България Георги Първанов по 
случай 80-годишнината си. На срещата с българската общност 
вицепрезидентът Ангел Марин изтъкна, че културата може да 
сближи България и Хърватия още повече.

и пис
мо до министъра на външните 
работи на Сърбия и Черна гора 
Вук Драшкович, в което настоя
ва той да се застъпи за положи
телно разрешаване на проблема 
с българските медици в Либия и 
за съдействие на българските 

А.Т.

п ■■ търг за изграждането на нов
Д Дунав, които трябва да свърже българското речно при

нце идин с румънския град Калафат. Той е и важна част от 
транспортния коридор Дрезден - Истанбул. Българското правителст- 
опгг7ЛаНИРа п°стРояването на двукилометровия мост да завърши до 

година. I ранспортното съоръжение трябва да допринесе не са
мо за укрепването на икономическите връзки с Европейския съюз, 
но и за развитието на Северозападна България, която е един от 
наи-бедните райони в страната.

си е посветил за обеди- 
българската общност в Хърватия. Удостоенад е с

а
власти в тази насока.
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ТТмемШЯ 3

Европа в Ниш това ОССЕ и ЕС ще му помогнат чрез проекта за 
устойчиво развитие да получи още по-добри пер
спективи за присъединяване към регионалните и 
европейските инициативи и програми.

"Европейските интеграции и членството в ЕС"

Тристранно
сътрудничество

(От 1 стр.)
Ние сме днес в Ниш заедно с вас, за да честваме 

разширяването на Европейския съюз с приемането 
на 10 нови членки на европейското семейство. Ев
ропейската врата не е затворена и вярвам, 
скоро ще бъдете част от ЕС”, заяви посланикът на 
Чехия Юдита Щоурачова 
Ниш Горан Чирич.

"Стратегия за устойчиво развитие на 
град Ниш"

Председателят на Скупщината на гр. Ниш Го
ран Чирич и шефът на мисията на Организацията 
за европейска сигурност и сътрудничество в СЧГ 
Маврицио Масари подписаха протокол за сътруд
ничество при подготвянето и прилагането на прое
кта Стратегия за устойчиво развитие на град 
Ниш . С този документ се дефинира стратегията 
на дългосрочното развитие на града въз основа на 

ресурси. С прилагането му ще се ан
гажират 16 експерти на ОССЕ, понеже тази орга
низация ще финансира изработката на проекта.

Масари заяви, че в рамките на Еврорегиона 
Ниш - София - Скопие гр. Ниш е показал готовност 
за интегриране в европейското семейство и поради

Граничен 

пункт на 

Голеш
След официалната среща в Скупщината на гр. 

Ниш високопоставените гости от Европа, заедно с 
кмета Чирич и ректора на Нишкия университет 
Зоран Миленкович, участваха на трибуна за "Ев
ропейските интеграции и значението на членува
нето в ЕС”. Горан Чирич каза, че с малки крачки на 
локално равнище, с помощта на проекти като 
Детския парламент и Европейската къща, могат да 
се афирмират европейски стойности и да се про
карва път към интеграциите в ЕС.

В регионалната стопанска камара посланиците 
от няколко страни-членки в ЕС разговаряха с пред
ставители на местни стопански фирми, като из
тъкнаха, че са готови за всички видове сътруд
ничество. Посланиците предложиха и обмяна на 
опит в процесите на транзиция и приватизиране, за 
да се подготвят нишките предприятия за присъе
диняване към ЕС.

че и вие

на срещата с кмета на На състоялата се неотда
вна среща между кметовете 
на Босилеград и Кюстендил 
и заместниците им в 
българския
Кюстендил, бяха проведени 
разговори във връзка с ин
тензифицирането на сътрудничеството в областта на инфраструктурата, 
културата, спорта и информирането.

По думите на Владимир Захариев, председател на ОС в Босилеград, 
особен интерес предизвиква идеята за реализация на нов проект в об
ластта на инфраструктурата - изграждане на асфалтов път през 
тримеждието на СЧГ, България и Македония. Целта на проекта е свърз
ването на градовете Босилеград, Кюстендил и Крива паланка чрез 
откриване на граничен пункт на Голеш. Захариев подчерта, че той лично 
ще настоява за осъществяването на проекта и пред съответните репуб
ликански институции в Сърбия.

Средства за реализирането на инициативата ще бъдат поискани от 
всички надлежни институции в трите държави.

Захариев изтъкна, че Людмил Стоянов, кметът на град Кюстендил, е 
посочил необходимостта от възобновяване на редовната автобусна линия 
между Кюстендил и Босилеград, при което е обещал, че и от тяхна страна 
ще бъде пуснат автобус.

Взето е и решение на 12 юли, Петровден, в Голеш да се провежда 
всенароден събор, където гражданите на трите съседни държави ще мо
гат да присъстват, без да се изискват задгранични паспорти.

За реализацията на тези инициативи ще бъде проведена нова среща, на 
която, освен кметовете и заместниците на Босилеград и Кюстрендил, ще 
участват и колегите им от Крива паланка.

град

наличните

Европейските дипломати посетиха и нишката 
аерогара "Константин Велики”, присъстваха на 
откриването на изложбата "Чешка фотография” в 
галерия "Сърбия” и на концерт на триото ”Си- 
монути”. М. Тодоров

Заседание на ОС в Димитровград Процесът срещу 
заподозряните за убийството 
на Джинджич _________Приет е заключителният 

бюджет С.Н.Отложен за 10 юниОтборниците на ОС в Димитровград между другото 
приеха и заключителния общински бюджет за 2003 г.

По повод предстоящия референдум за връщане 
старото име на града, който ще се проведе заедно с 
президентските избори, отборниците приеха измене
ния и допълнения на решението за провеждане на 
референдума.

Понеже на миналото заседание отборниците не 
приеха отчета за работа на Спортния съюз на об
щината, той отново бе обсъден и беше назначен още 
един член на Училищния отбор на гимназията на мяс
тото на Донка Банович, която стана депутат. А.Т.

Димитровград

Трети път обират съдаПроцесът срещу предполагаемите убийци на 
сръбския премиер Зоран Джинджич бе отложен 
за 10 юни, с което се дава възможност па главния 
обвиняем Милорад Лукович - Легия, конто доб
роволно се предаде на полицията, да подготви за
щитата си.

Той за пръв път се появи в съдилището в поне
делник, 10 май, когато даде личните си данни 
пред съдията Марко Кляевич.

В края на миналия месец от една от канцелариите в Общинския съд 
в Димитровград изчезнаха 645 стека цигари (предимно “Марлборо”), 
които са били иззети от контрабандисти на граничния пункт “Градина” 
край Димитровград.

Това е третата поредна кражба на цигари от помещенията на 
Общинския съд през изминалите няколко месеца. Б.Д.

Представен Стратегическият план на Димитровград -.............. .......
Във връзка с предложения на гражданите на 
Димитровград Стратегически план на общината, миналия 
петък бяха раздадени безплатни екземпляри на плана иОт 17 проекта - малко са нови покани към гражданите активно да се ключат в 
публичното му обсъждане или, както сега се казва," да 
вземат активно участие в обсъждането по повод плана". 
Такова обсъждане трябва да има общо шест пъти. Едното 
вече е проведено с участието на петнадесетина

На 28 април на специално организирана среща със журналисти и с пряко предаване по местната 
телевизия бе представен Стратегическият акционен план на община Димитровград за 2004 - 2006

Той беше представен от група специалисти извън общи- товата структура на населението, неработещите стопански заинтересовани граждани, 
ната, заедно със специалистите от съответните общински обекти, 
служби и началника за стопанство Лиляна Петрова.

В предговора към плана председателят на ОС в Димит
ровград Боян Давитков изтъква, че “стратегическото пла
ниране е систематичен процес, в който местното самоуп
равление, заедно с гражданите, утвърждава значими проб
леми и поставя реални цели, задачи и стратегия за решаване 
на проблемите.лЦелите и задачите са представени в няколко 
части на плана, които са аргуметирани от специалистите.

В първата част, озаглавена “Къде се намираме?”, са да
дени основните данни за общината, отнасящи се до насе
лението, комуналната инфраструктура, заетостта и пр. Така 
например се посочва, че според последното преброяване, на 
територията на общината живеят 11 748 души или 24 жители 
на един км2. В периода от 1999-2002 г. населението на об
щината всяка година намалява средно със 144 жители. Само 
13 % са по-млади от 15 години, 64% са на възраст между 15 и 
65 г, а 22 % са над 65-годишна възраст. Това показва, че 
населението в общината е доста възрастно. При това около 
60% от населението са концентрирани в града, а в 27 села от 
общо 42 населени места има по-малко от 50 жители. Същев
ременно броят на работниците е намален с 12,5 %, а без
работицата се е увеличила с 18 %.
Нашите шансове

В следващата част от предложения Стратегически план, 
озаглавена “Какви са нашите шансове”, най-напред се из
тъква необходимостта от повишаване на професионалната и 
техническата подготовка на служителите в местното самоуп
равление като условие за оказване на по-качествени услуги 
иа гражданите. В тази част са посочени предимствата, сла
бостите, шансовете и опасностите в развитието на общината.
Предимствата са вече изградените стопански мощности (не
зависимо че в момента те са в окаяно състояние), изклю
чително добрите условия за развитие на животновъдството, 
овощарството, както и фактът, че общината се намира на 
един от най-оживените гранични преходи. Споменато бе и 
богатото културно наследство, добре подготовената работна 
ръка, изградените туристически обекти и приходите от гра-

Авторите на Стратегическия план на общината' Горан
От друга страна, шансовете за развитие са в това, че об- Игнятович, Драгана Петрович и Соня Милутинович, 

щината се намира на важния пътен коридор от Запад към изтъкнаха, че са доволни от първото обсъждане и от 
Изток, че има сравнително добри туристически обекти в изнесените забележки и нови предложения към плана, 
града и възможността за туризъм в района на Погаиовския 
манастир и долината па река Ерма, в приватизацията на об
ществените фирми, в приходите от границата, презграни- 
чиото сътрудничество, мерките, които държавата предприе
ма за стимулиране на селското стопанство и др.

Въпреки всичко това, опасностите в развитието на об
щината са бавната приватизация, възможността да бъдат 
спряни приходите от границата, икономическата политика 
на държавата към външния пазар, която може да се отрази 
негативно на малките общини, както и нейната финансова 
политика, миграцията на квалифицираните кадри и обезлюд- 
ването на селата.

необходимо е да бъде създадена съответна общинска слу
жба, която да бъде в услуга на селскостопанските произво
дители.

4. Туризмът може да заеме едно от централните места в 
структурата на стопанството в общината. При това е необ
ходимо значително да се разшири кръгът на услугите, които 
се оказват на минаващите границата и разширяване на ту
ристическите услуги в района иа Погаиовския манастир и 
долината на Ерма.

С посочения акционен план се планира развитието на об
щината през следващите три години. След изтичането на 
всяка година гя ще бъде анализирана н ще се добавя още една 
година, така че той да е валиден пак за следващите три 
години.

Ако накрая обобщим посоченото в плана, спокойно може 
да се каже, че освен курсовете за създаване на собствен 
бизнес, всичко останало и досега е намирало приор 
място в краткосрочните и дългосрочни планове на общината 
през последните двадесетина години. Особено когато става 
дума за селското стопанство. Но както винаги, и в този Ст
ратегически план се “забравя” основното, а това са хората, с 
които той трябва да се реализира. Защото развитие на селско 
стопанство с хора на преклонна възраст не е възможно. Още 
повече, ако се има предвид, че и тези, които се занимават с 
отглеждане на добитък, имат неразрешим проблем с плас
мента на продукцията, което е основно условие в селското 
стопанство.

В Акциоиия план са набелязани 17 проекта, от които , 
както бе изтъкнато, е реално да бъдат изпълнени 7-8. Проек
тите ще бъдат финасирани в рамките на Програмата на 
Европейския съюз за подкрепа на 15 общини от Източна 
Сърбия. Реализацията е в рамките на Агенцията за реконс- 
трукцня на ЕС. Кон проекти ще бъдат реализирани зависи 
от много неща, включително и това колко време е необ- 
ходимо за изпълнението им, колко хора ще имат полза от

Кои проблеми да се решават
Като се има предвид всичко това, за да се осъществи ви

зията на общината тя да стане място със значителен ръст във 
всички области, привлекателна за живот па всички гражда
ни, особено за млади и квалифицирани кадри, необходимо е 
всички усилия да бъдат насочени към решаването на след
ните проблеми:

1. Решаване статута на обществените фирми и преди вси
чко на ГИД и “Свобода”. Това означава, че за тях трябва да се 
намерят стратегически партньори, които ще бъдат заин
тересовани да купят фирмите и да влагат в тях пови средства. 
С приватизацията на тези фирми и със започването па 
производството в тях биха се постигнали няколко цели: ще се 
осигури работа иа около 13000 души и ще се подобри 
материалното положение на населението, което пък от своя 
страна ще се отрази благоприятно на търговията, занаят
чийството, което ще поеме нова работна ръка...

2. С цел да се намали безработицата трябва да се орга
низират курсове за обучение на млади хора, които да получат 
знания как да започнат собствен бизнес.

3. Максимално трябва да се наблегне на развитието на 
селското стопанство, за да бъдат използвани пълноценно 
природните ресурси. Преди всичко трябва да се предприемат 
определени мерки за решаването на въпроса за собстве
ността на земеделската кооперация "Сточар", което озна
чава намиране на стратегически партньор, по възможност от 
чужбина, за пласиране на продукцията. От друга страна,

итетно

<2Като слабости на общината специалистите изтъкнаха го
лямата безработица, отрицателния наталитет, малките 
финансови потенциали, бавната приватизация, недостатъчно 
Развитата пътна инфраструктура до отделни села, възрас-

проек га, от необходими те средства и пр. 
Предстои публично обсъждане па плана.

А.Т. ЙЦ
уоа



14 май или

Пред предстоящияПредставен справочник за малцинствата референдум

Защита на правата Едновременно с президентските 
избори в Сърбия, в Димитровград 
ще се проведе и референдум дали

На сръбски език е публикуван малцинства от 1992 г. и още 14 
"Справочник на Обединените на- други международни и регио- 
ции за малцинствата”. Преде- налии документи, 
тавяйки публикацията в Белград, 
и.д. шеф на Канцеларията на берг уважаването на човешките 
високия комисар на ООН в СЧГ и малцинствените права допри- 
Лори Вайсберг каза, че тя трябва нася за политическата и общес- 
да подпомогне защитата и укре- твената стабилност, а междуна- 
пването на малцинствените пра- родните механизми подпомагат

това, понеже държавите, които 
Справочникът показва какво са подписали тези документи, са 

трябва да прави държавата за да длъжни да ги прилагат.
Декларацията на ООН задъл-

да се върне старото име на града -
Цариброд, или да си остане се
гашното Димитровград. Това ще
бъде вторият референдум по този

Според думите на Лори Вайс- въпрос.
Цариброд или Димитровград - 

дилема, пред която жителите на об
щината ще се изправят след един
месец. Дилема не по-малка от това
за кой президентски кандидат ще 
гласуват. Дилема, с която трябва да 
докажат дали имат достойнство,ва.
дали помият и зачитат корените си,

който се огъва поили са народ, 
посока на “вятъра, който в моментасе спазват правата на малцинст

вата и да се предотвратят между- жава страните не само да уважа- 
етническите насилия и конфлик- ват принципа, че никой не може 
ти. Той ще учи хората от мал- да бъде дискриминираи на расо-

духа”.
За пръв път селището се споме

нава с името Цариброд през 1521 г. 0бЩИНско ниво. Но знаейки, гражданите, че и без това предстои
Под това име съществува почти 450 втория кръг обикновено излизат подменяне на личните карти и на 
години, за да бъде преименувано в МН0р0 по_малко избиратели, то ня- задграничните паспорти, понеже те 
Димитровград с декрет на Прави- кои добре са пресметнали, че ако се все още са с името на вече несъще- 
телството на Народна република повтори и гласуването от референ- ствуващата държава. От друга ст- 
Сърбия от 27 февруари 1950 г. То- д няма да се съберат 50% плюс рана, подменянето 
гава никой дори не е посмявал да н гласа <«за” едрото име на гра. една нощ, а когато мине срокът на 
споменава за референдум, а още 
по-малко да пита населението съг
ласно ли е с промяната на името на

цинствата как да ползват между- ва, национална, религиозна или 
народните и национални системи политическа основа, но и да съз- 
и механизми за защита на пра- дават правова държава, полити- 
вата си. Публикацията съдържа чески и обществени условия, в 
Декларацията на ООН за права- които малцинствата ще се чувс- 
та на националните, етнически- тват сигурно и ще се радват на 
те, религиозните и езиковите всички права и свободи.

няма да стане за

да. Кой е имал интерес от това и определен документ, което означа- 
защо ние и тогава, и днес можем ва, че и без това трябва да се под- 
само да предполагаме. Важното е, мени с нов. 
че референдумът не успя само за- От друга страна, трябва да се от- 
ради 99 недостигащи гласа. бележи, че нито един град в Сърбия

Имайки предвид, че според раз- и Черна гора, които си върнаха ста- 
поредбите за референдумите, за да рите имена ( а те са доста) не 
бъде един референдум успешен, е направи това чрез референдум, а 
необходимо да са гласували “за” просто с решение на Общинската 
50 % плюс един от регистрираните скупщина, което след това беше 
гласоподаватели, а също така като потвърдено от Министерството за 
се има предвид отзивчивостта на местно самоуправление. Защо то 
избирателите в днешно време, то гава само за Димитровград (т.е 
успехът на референдума е под Цариброд) е необходим референ 
въпрос още в самото начало. Ако дум? Президент на държавата мо 
към това добавим и твърдението, же да бъде избран и с 26% от гла 
което почти някой от официалните соподавателите, а за връщането на 
лица не оповергава, че връщането старото име на Димитровград са 
на старото име на града ще се свър- необходими 50% плюс един! Да, 
же автоматично с промяна на вси- съгласни сме, че референдумът е 
чки лични документи (което струва най-демократичната форма, но в 
пари), то и от тази гледна точка ре- случая май ще се използва против/ 
ферендумът е обречен на неуспех.
А всъщност никой не каза на

града или не.
Официална инициатива за връ

щане старото име на града предла
гат през 1997 г. трима димитровг
радски интелектуалци- Слободан 
Василев, Богдан Николов и Стефан 
Николов, изпращайки официално 
предложение до Общинската скуп
щина. Следващата инициатива е на 
ДОС-овата локална власт след пе- 
тооктомврийските промени. По то
ва време скупщината прие решение 
да се върне старото име на града. 
Решението бе изпратено и до съот
ветните републикански органи. 
Според неофициални сведения, в 
съответния отбор на републикан
ската скупщина за инициативата са

Хелзинският комитет препоръчи

Подобряване на положението 
на малцинството

“Положението на българското национално малцинство в Сърбия през 
2003 г.” е заглавието на Годишния доклад на Хелзииския комитет за 
защита правата и свободите на българите в Сърбия и Черна гора, който 
Комитетът предостави неотдавна на вниманието на международните 
правозащитни организации, на медиите и чуждестранните мисии в 
Белград. Същият предстои да бъде предоставен и на някои държавни 
институции в Сърбия и България.

В Доклада си правозащитната организация особено акцентира върху 
нарушенията на правата на българското малцинство в Сърбия в областта 
на образованието, вероизповеданието, административната употреба на 
българския език, социалната и икономическата криза в Царибродско и 
Босилеградско, както и върху сенчестия бизнес в Царибродска община, 
който през последните няколко години се е превърнал във форма за 
оцеляването на останалите без работа хора.

Състоянието на медиите се разгледжа в отделна глава на Доклада, 
като се посочват редица нарушения по отношение на свободата на 

присъствие на българския език в 
електронните местни медии в Царибродско и Босилеградско. В края на 
Доклада се предлагат седем препоръки за подобряване положението на 
българското малцинство, като особено се акцентира на решаването на 
неговите проблеми в унисон с останилите малцинства в Сърбия.

гласували само трима от партията 
на Жарко Корач, докато остана
лите са били против.

Нека да припомним, че по същия 
въпрос вече се проведе един реф
ерендум по време на първите мно
гопартийни и президентски избори 
в Сърбия. Официално референ- РОСИЛ6ГрЗД 
думът не успя, защото не достигаха 
само 99 гласа “за”. Но какво се слу
чи всъщност тогава?

В избирателния пункт номер 15 
по време на гласуването едно лице 
(сега на определена обществена 
функция), дали по своя инициатива 
или не, беше отктаднало от бюле-

А.Т.

Среща на управляващата коалиция в
словото и недостатъчното

Единодушна подкрепа 

за МаршичанинБ.Д.
В началото на следващата седмица

тините, с които се гласуваше за пре- Миналия петък в Босилеград бе проведено заседание на ръковод- 
зидентските кандидати. Естестве- ствата на Общинските съвети на управляващата коалиция в Босилеград, 
но, след като това бе установено, На заседанието бяха разисквани въпроси, свързани с подготовката за 
гласуването за президентските кан- предстоящите президентски избори в общината.
дидати трябваше да бъде повторено Също така бе изтъкнато, че ОС на ДСС, Г17+, СПО и НС единодушно 
след две седмици, както и стана. Но подкрепят кандидатурата на Драган Маршичанин, кандидат на коали- 
тогава по волята на някои “силни цията за президент на Сърбия. На заседанието беше договорено да се 
на деня , заедно с повторното гла- сформира избирателен щаб и да се предложат членове на избирателните 
суване за президент, в тази избира- комисии във всички избирателни пунктове.
телна колегия бе повторено и гла- - Призоваваме гражданите на общината да участват в изборите и да 
суването от референдума. Съвсем подкрепят кандидатурата на Драган Маршичанин, който е единствен 
ненужно, понеже то беше валидно, кандидат на управляващата коалиция: ДСС - Восислав Кощуница Г17+ - 
както и изборите за местната власт. Миролюб Лабус, СПО и НС - Вук Драшкович и Велимир Илич, заяви за в. 
И то не само в тази колегия, но и на Братство Владимир Захариев, предсеадтел на ОС на ДСС и народен

представител в републиканския парламент.
В рамките на предизборната кампания на Драган Маршичанин 

представители на ръководството на ОС на ДСС в Босилеград присъс- 
Враня”3 7 МаЙ На пРедизбоРните събрания в Сурдулица, Влачин

Томислав Николич в 

Димитровград
В понеделник, 17 май, в Димитровград в 16 часа ще пристигне кан

дидат-президентът Томислав Николич, съобщиха от Общинския 
на Сръбската радикална партия в Димитровград.

Николич ще бъде придружаван от съпартийците си Александър Ву- 
чич, Гордана Поплазич и други. В продължение на половин час те ще 
разговарят с членовете на СРС в Димитровград и със заинтересованите 
граждани, а след това ще отпътуват за Пирот, къдрто ще проведат

съвет

ми-
Б.Д.

СУБНОР в Босилеград отбеляза

60 години от битката на Църноок
На 6 май тази година Общинската организация 

на СУБНОР в Босилеград ознаменува 60-годи- 
шнината от борбата на Църноок.

хан и

Освен делегацията на ОО СУБНОР в Боси- 
леград, паметника на загиналите партизани в мест- 
ността Кин Стан посетиха и Бранко Николич, 
председател на Окръжната организация на СУБ
НОР на Пчински окръг, Арса Томич, представител 
на секцията на бойците на 22 ударна дивизия и член 
на Окръжния отбор на СУБНОР, както и пред
ставители на ОС в Босилеград, на Войската на 
СЧГ, на босилеградския отдел на ОВР и 
тавители на предприятия и ведомства.

По покана на организаторите за първи път тази 
година босилеградският свещеник отец Йоан 
лужи панихида за загиналите бойци.

За битката на Църноок и борбата на партизанс
ките единици на територията на Босилеградска об
щина през май на 1944 година говориха Асен Сто
ев, председател на ОО на СУБНОР в Босилеград, и 
представил на Окръжната органиозация на 
СУБНОР. П.Л.Р.

Отпразнувана службата на ДС
На Гергьовден ОО на 
Демократичната 
партия в Босилеград 
празнува в ресторант 
„По-добър живот" 
службата на партията. 
В присъствието на 
членовете на партията 
и на гостите 
босилеградският 
свещеник Бобан Илич 
освети и преряза 
службарския колач, а 
след това 
празненството на 
съпартийците 
продължи в празнична 
атмосфера, 

представители на ОО на ДСБЮ и на ОО
П.Л.Р.

предс-

отс-

На службата присъстваха и 
на ГСС.
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N0 соттеп!... Асен Лазаров

Културата на народността и ниеНавремето видният сръбски географ Йован Цвиич (1905) твър
деше, че специфичността на шопите се състои в “особено моде
лираната народна душа и че за характеризиране на един етнически 
корпус било по-добре да се взимат психическите отлики на насе
лението, отколото лингвистично-етническите. В съгласие с това 
свое становище Цвиич портретира шопите по следния начин (“Бал
канско полуострво и }ужнословенске земл>е”, 1966, Белград, стр 
472-474): к

Казаха за шопите...

При шопите редко срещаме онази делова дейност и предприем
чивост, с която се 
тип. Често са с

Да отворим всички врата и да премахнем възможните^огради
Културата на българската народност никога не до

живя такъв разцвет, какъвто получи през последните 
десетина години. В този период, всъщност започна да 
се създава автентична култура на българската народ
ност в Югославия. Разбира се, че пътищата на тоя 
творчески полет бяха трудни, че има много проблеми, 
не само от материално естество. Започна се, така да се 
каже, от нищо. Сега вече може да кажем, че нашата 
народност има художници, които са известни не само в 
нашата страна, но и в цяла Европа. Имаме учени, про
фесори на факултети, изтъкнати музиканти, литера
тори численна хуманистическа и техническа интели
генция, която създава нашир из страната. През пос
ледните пет години публикувахме 26 книги, а вече ня
колко години и едно десетилетие имаме списание и 
детски вестник. “Братство” - нашият информативен 
седмичник, чийто юбилей отбелязваме - значително 
допринесе за развитието на културата. Трябва да от
бележим че започнахме добре, че имаме сили по-на
татък още по-успешно да вървим. Съвсем е разби
раемо, че резултатите можеха да бъдат и по-големи 
ако бяха решени доста въпроси и проблеми, които са 
общи за цялата култура, каквито са финансирането, 
отношението към културата и културното творчество, 
отношенията в самата култура и т.н.

Безспорно, че нашето социалистическо общество 
даде всички възможности, които на определена степен 
в развитието можеше да обезпечи и че в същата степен 
на обществото културното творчество се отплати. От
делното изтъкване на това има за цел да посочи факта, 
че цената на културата е твърде висока. Особено, ко- 
гато става въпрос за културата в нашата страна, 
където живеят голям брой народи и народности, съг
ласно с правата си и равноправието, създават своя 
култура, на свои езици, със собствени творчески сили.
В това именно е и величието, силата и значението на 
югославската култура. За културата значителен при
нос дадоха и творците от нашата народйост. Факт е, че 
този културен принос, наблюдаван финансово, е зна
чително скъп, но културният принос за богатата югос
лавска културна съкровищница не може да се измерва 
чрез динара, понеже, трайните богатства не могат да се 
измерват с преходна стопанска цена.

За културата на народностите изобщо, както и за 
културата на нашата народност, за нейното по-ната
тъшно разцъфтяване, са съществени две неща.

Първо: правилно отношение към това творчество в 
нашата'собствена среда. Това значи, трябва да над
делява схващането, че културното творчество на на
шата народност на майчин език е дълг не само за 
развитие на самобитността на народността, но това е и 
дълг към политиката на СЮК, към историческите 
изисквания на социалистическото развитие на тази 
наша самоуправителна социалистическа общност на 
народите и народностите. Това, значи, е отговорност 
към сегашното и бъдещето време. Затуй не могат да се 
приемат като точни мненията, например, че средства
та, които се отделят за издателската дейност за нашата

народност, относно Издателство “Братство , могат да 
се използват “за други по-умни неща . Напротив, отно
шението към издателската дейност трябва да бъде сти- 
мулативно. Именно нашите издания да намерят място 
във всички библиотеки, училища, във всички инсти
туции, и разбира се, при все по-голям брой читатели.

Второ: за афирмирането на културното творчество 
на народностите, в тези рамки и на нашата народност, 
твърде значително е до коя степен това творчество е 
достъпно на другите народи и народности. Трябва да 
кажем, че в тази насока е направено малко. Именно, 
литратурното творчество на малките народности у нас 
малко е намирало място в издателствата на езиците на 
народите и по-числените народности. Това особено се 
отнася до литературното творчество на нашата 
народност. В това отношение наистина политиката на 
СЮК е ясна, но на практика тази политика все още не 
се потвърждава. Трябва, значи да се мени отноше
нието на всички ни към творчеството на другите, за да 

културата в нашата страна с цялото си богатство 
достъпна на всички. Действително, когато става дума 
за усилията на Издателство “Братство” да запознае 
своите читатели с литературното творчество на наро
дите в Югославия и останалите народности в нашата 
страна, няма да бъде нескромно ако кажем, че изда
телството винаги настоява да даде панорама на това 
творчество пред читателите на българската народно
ст: и чрез книги, и чрез списание и чрез вестниците, 
които издаваме. Но това е еднопосочна дейност, едно
посочно движение на творчеството между народите и 
народностите. Считаме, че творчеството на българс
ката народност може да намери място в издателствата 
на другите народности. При това, разбира се, съзна
ваме, че сме далеч от калибъра на литературните твор
ци на югославските народи, но големината, относно 
числеността на нашата народност, па следователно и 
изборът на автори, не могат да бъдат, както при оста
налите. Това от друга страна обаче не значи, че на 
литературното поле по-младите автори на тази наша 
среща не са дали произведения, които могат да бъдат 
достойно приложени към богатството на югославс
кото литературно творчество. Промените, за които се 
претендира тук, са обосновани както с желанието за 
афирмация, така и с убеждение, че това представлява 
обогатяване на културата у нас. В случая не трябва да 
изтъкваме колко би било това стимул за още по-бо-

отличават останалите вариетети от централния 
неподвижен дух, вкоченясали и навъсени. Тяхната 

патриархална култура е по-сиромашна от динарската... Набити, с 
добре развито телосложение, шопите проявяват голяма трудоизд- 
ръжливост в упорството си да стигнат до целта. Умствено се раз- 

много бавно и това развитие при тях продължава и в нап
реднала възраст. Все пак, ония между тях, които са спохождали 
училище, свикват на методичност в работата и интелектуална дис
циплина. Подобно на останалите хора от централния тип, и шопите, 
изключвайки донякъде ония от Сърбия, са запазили поведението на 
раята, нисък морал, свойствен на раята, неоткровеност и лукава 
простотия. Изглежда, че в този вариетет се срещат повече духовно 
тромави, отколкото в другите вариетети. Често пъти проявяват осо
бено твърдоглавие, което трудно превъзмогват и в което трудно 
попускат. При тях се усеща определен вид стеснителност и въздър
жаност в чувствата, в гордостта, които с мъка изразяват, а обидите 
носят с години в себе си като отровно жило.”

В труда си “Шопите в Македония” историкът Йован Трифуновски 
между другото казва за шопите (Балканика, IV, 1973, Белград):

“...Впрочем, изхождайки от техния нявгашен поминък, основан на 
скотовъдство, обособило се в това население равнодушие и тежне
ние към безработица. Те никога не варкат нито да работят, нито да 
говорят. Не притежават смисъл за хумор. Между тях няма нито 
закачки, шеги. Те са мирни, мълчаливи и трудно се възбуждат. В 
тази област много малко се пее и играе. С чужди лица се запознават 
мудно. Очудващо впечатление оставя тяхният бавен дух и липса на 
подвижност.”

виват

стане

Подобно мнение за шопите се среща и в творбите на български 
автори. С. Христов в статията си “Пиротският окръг и неговото 
население” (Сборник за народни умотворения, XI, 1894, София) каз
ва: “Не е тайна за никого, че това население по причина на своята 
простотия и умствено неразвитие не е правило разлика между сърби 
и българи, за него е била безразлична националността.”

И написаното от П.Р. Славейков за шопите и духовните им белези 
(“Няколко думи за шопите”, Периодическо списание, IX, 1884, Сре
дец) не вдъхва охрабрение...

гато, по-качествено творчество.
Културата по своята природа е комуникативна. За

туй сегашна и бъдна задача е тази комуникатнвност да 
ускорим, от нейният път да премахваме езиковите 
бариери, да отворим всички врата и премахнем въз
можните огради, за да могат всички, навсякъде, тук у 
нас, а с това и извън границите на нашата страна, да се 
запознаят с красотите на творчеството, с усилията и 
приносите, които се правят, за да се изпълни със 
съдържание политиката на Съюза на комунистите и 
още повече обогати културата на тази наша братска 
общност. ("Братство", бр. 500, 28май 1971 г.)

... а шопите?
...И какъв е билансът сто и двадесет години след написаното за 

шопите от Славейков, Христов, Цвиич, Трифуновски, а и някои дру
ги тук неспоменати автори? Взимаме като пример едно от шопските 
ядра, населяващо Царибродско и Босилеградско:

- Емануил Попдимитров, роден в Груинци, Босилеградско, вклю
чил се в редиците на най-изтъкнатите бъгарски поети;

- Академик Кръсто Кръстев, историк, роден в Борово, Цариб
родско;

- Академик Йордан Захариев, краевед, роден в Босилеград;
- Златан Дудов, роден в Цариброд, световноизвестен кинорсжи-

От журналистическото бюро

Ненаписаната
статия

безразличен към онова, което се случва в определен 
момент.

Тук откровено трябва да си признаем, че почти без 
изключение (е, и в журналистиката има хора, прес
ледващи собствени интереси) журналистите притежа
ват особено чувство за автоцензура.Колкото и да се 
стреми да потисне дълбоко в себе си тази автоцензура, 
тя все пак съществува.

Винаги съм изпитвал чувство на неудовлетворено
ст, на дълбоко огорчение от самия себе си, ако не 
успея да напиша за онова, забраненото от някого 
събитие. Тази ненаписана статия най-много ми тежи и 
дълго време я нося в себе си като тежко бреме. Не- 
нанисаната статия - това е дълбокият провал на самия 
журналист. И, струва ми се, непростимият грях към 
читателите.

Няма по-голямо признание за журналиста, когато 
го срещат обикновените читатели и му честитят, че 
статията, която е написал, им е харесала.

Всеки вестник е своеобразен летопис на времето. 
Колко по-богат и по-разнообразен е той, толкова пох
вални думи могат да се кажат за хората, списващи този 
вестник. А най-обективна оценка дава времето, за- 
що го от дистанцията на времето нещата вече са избне-

сьор;
- Детко Петров от Пъртопопинци, Царибродско, изявен боснен

ски и царибродски писател;
- Мирослав Антич, по потекло босилеградчанин, популярен дет

ски, младежки и прочее писател във Войводина;
- Методи Петров от Желюша, Царибродско, художник, карика

турист, зачатник на комиксовото изкуство в Македония, Сърбия, 
България;

- Слободан Сотиров, роден в Пирот, отраснал в Цариброд, ху-

Нсведнъж в четирдесетгодишния ми журналисти
чески опит съм бил изправен пред дилемата: дали да 
ниша изобщо статия за някое събитие - актуалио и 
известно, ако компетентните откажат да дадат дан
ните, или просто затварят вратата пред носа ти, за- 
щото се чувстват обидени от някоя друга статия, която 
си писал. Без данни статия не се пише. Тогава жур
налистът е принуден да търси странични извори, за да 
се добере до необходимия материал и по един или друг 
начин да отрази събитието.

Тук ще отворя скоби, за да кажа, че не са малко 
компетентните, които като се настанят на ръководен 
пост, изведнъж като че ли изпиват цялата човешка 
мъдрост и се държат с пренебрежение към журна
листа, а понякога и открито го ненавиждат, произнасят 
забрани, често твърде неоснователни, да се пише за 
това или онова. Друг път предпочитат журналистът да 
пише точно така, както те виждат нещата и горко на 
оня журналист, който се осмели да напише статията

дожник, досегнал световни върхове в изкуството;
- Професор Д-р Дойчин Дойчинов от Босилеград, балкански ав

торитет между медиците-патолози,
- Професор Д-р Асен Станчевич (Станчев), от Лукавица, Цариб

родско, овощевъд - селекционер, творец на плеада признати сорти,
- Перица Донков от Мъзгош, Царибродско, прославен художник 

от средното поколение;
- Професор Д-р Марин Младенов от Сливница, Царибродско, 

лингвист, историк, писател, оставил зад себе си трайна творческа 
следа;

- Стойне Янков от Църнощица, Босилеградско, водещ самородсн 
поет, встасал в недрата на Църноок;

... Десетки и стотици доктори и магистри по различни науки, про
фесори в университетите на Скопие, Белград, Нови Сад, Крагусвац, 
Варшава, София, Бургас, Пловдив...

... Десетки и стотици художници, пръснати из Балканите, Ис
пания, Австралия...

... На хиляди “духовно троми” лекари, инженери, преподаватели и 
учители, журналисти, дори и министри и помощник-министри, ико
номисти, летци, моряци, офицери, свещени лица... изнедри простото 
шопско население от централните области на Балканите...

трени и се виждат съвсем ясно.
Сега сме в период на траизнция, когато се изисквапо-различно.

Сред журналистите има една крилата фраза: 
“Журналистиката е слуга на властта”. Вероятно тези 
думи са породени тъкмо от такива ръководни хора. На 
журналиста се отнема правото на коментар, на тъл
куване и оценяване на дадено събитие.

Властта обаче се сменя и ако журналистът приеме 
такова становище, ще трябва да се приспособява към 
всеки режим, а това е пагубно не само за журналиста, 
но и за цялата журналистика.

Скобите ще затворим с мисълта, че истинският 
журналист се стреми всестранно да задоволи интере
сите на широкия кръг читатели, възможно най-обек
тивно да отразява събитията и при това да не остава

пълна прозрачност за всички събития. Демокрацията 
тъкмо това цели: да създава не еднакво мислещи, а 
здравомислещи хора, хора със свой светоглед и свое 
светоусещане. Времето на темите - табу мина отдавна 
и затова е и непростимо за една среда, ако се затвори в 
черупката си и не даде възможност' на журналиста да Л 
пише по всички въпроси откровено, честно, докумен- ^1 
тнрано. Сегашните теснопартнйни интереси не бива да ^ 
бъдат причина за неиапиевни статии. Самото многоо- 
бразие на възгледи, становища, интереси е плодот- 
порна почва за пълна творческа изява на журналиста.
И тогава ненапнеаин ста иш почти няма да има. ©Стефан Николов ^0(Д-р Спас Сотиров
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Прольглнфррянция на Екипа за техническалдш^ в^БабушницаУНДП подпомага развитието на Сурдулишка 
община _________________________ _— Предстои ускорено развитиеОдобрени са два проекта Проектопрограма за 

Стратегическия общински 
акционен план

* В рамките на програмата „МИР,„ която се финансира от 
Европейската общност и се реализира от организацията на 
Обединените нации -УНДП, през тази и следващата година за 
различни проекти в четири общини от Ябланишки и 
всичките седем от Пчински окръг, ще бъдат изразходвани 7,5 
милиона евро, от които един милион ще подсигурят самите 
общини. За различни проекти в Сурдулишка община ще 
бъдат вложени 191 200 евро

Неотдавна УНДП пое задълже
нието да подсигури 75 на сто от 
необходимите финансови средства 
за реализиране на два проекта в Су
рдулишка община. Далнборка На
йданович, представител на канце
ларията на тази организация в Сур- 
дулица, казва, че това са първите 
одобрени проекти в общината, и 
двата от областта на здравеопаз
ването.

-УНДП ще финансира набавка- 
та на биологична ламинарна кама
ра за потребностите на Специална- около 
та болница за чернодробни заболя
валия, за която са необходими към 
1.1 милиона динара, както и обза
веждането на ергокабинет към 
интерното отделение на тукашния 
Здравен център, за което ще отпус
не около 750 хиляди динара, казва 
Найданович.

Тя подчертава, че тези два про
екта скоро ще бъдат реализирани и 
пояснява, че на офиса са предоста
вени нови проекти и искове за от
пускане на средства. - Готви се лис- 

приоритети и всичките проек
ти минават през “гъстото сито“ на 
няколко комисии, понеже на пре
ден план са общите ни интереси и 
проектите, които ще са от полза за 
повече хора. Затова пет проекта от
паднаха, казва тя и пояснява, че пет 
са получили благословията на пър
воначалната четиричленна коми
сия на УНДП в Сурдулица

Според нейните думи зелен сиг
нал от тази комисия е получил 
проектът за изграждането на спор
тни терени към Основното учили
ще “Пера Мачкатовац“ в Бело по
ле, за което са необходими 1.3

Европейската агенция за реко
нструкция (ЕАР), със сътрудниче
ството на консорциума 1^а чуждес
транните и домашни фирми и инс
титуции, които се предвождат от 
ГЗТ от Германия и “Фидеко” от 
Сърбия и Черна гора, вече няколко 
месеца провеждат програмата за 
подпомагане развитието на 15 об
щини в Югоизточна Сърбия в обла
стта на инфраструктурата, на ико
номиката и организацията на орга
ните на местните самоуправления и
^^°анетоГпроВ^мМатаВщеВГв^: Миодраг Раденкович, Мирослав Манич и Звонинир Йованович

до“еГГо™щинитееРКапцеларията (70 хиляди динара), преквалифици- други проекти. Общинската скуп- 
?а поовеждаГто на прогоамата в ране на работната ръка (840 хиляди щина в Бабушница в средата на та- 
Зайчрар к*кто и експертнете екипи динара); реализиране на проекта за зи година ще определи проектите,

Б.бушннда „л„ У....,.,. ». проекта аа тапия на проектите в И-теобщини 
журналисти на преструктуринето на обществено- на Югоизточна Сърбия ЕАР ще от- 

л ’ то предприятие “Балкан” от Вели- дели над 9 милиона евро. Експер-
ко Бонинце (840 хиляди), реализи- тите от бабушнишкия Екип за тех-

ническа помощ не пожелаха да се

милиона динара. Положително е 
оценен проектът за подобряване 
осветлението в театъра към Кул
турния център “Радое Доманович“, 
за който са нужни около 650 хиляди 
динара. Местната общност Чурко- 
внца иска пари за трафопост и 
предлага в реализирането на проек
та да участват населението и хора 
от Електроразпределение. Пръво- 
началния праг мина и проектът на 
предучилищното заведение “Наша 
радост“, на което са необходими 

700 хиляди динара за набавка 
на три машини- за пране, сушене и 
за гладене на дрехи. През ситото на 
първоначалната комисия мина и 
искът на “Водопровод“ за набавка 
на камион за смет и на автоцистер
на. За целта са необходими около 
3,5 милиона динара, 35 на сто от 
които ще подсигури фирмата.

Дали обаче всичките тези пет 
проекта ще бъдат финансирани от 
УНДП, още не е известно. Това ще 
стане ясно наскоро, когато по 
въпроса разисква деветчленната 
комисия, включваща пет члена на 
Общинската скупщина, и четири 
души, предложени от УНДП.

Найданович казва, че в момента 
на канцеларията на УНДП в Сур
дулица са предоставени още петна
десетина проекта, а се очаква да 
пристигат и нови.

Както вече писахме, до края на 
годината УНДП ще вложи 91 800 
евро за финансиране на проекти в 
общината, а догодина още 61 200. 
Тези средства ще бъдат увеличени с 
25 на сто, с колкото процента ще 
участва и Общинската скупщина.

В.Б.

устроиха среща с 
която ги запознаха със съкратената 
проектопрограма за Стратегичес
кия общински акционен план. В Ба- рине на проекта за възстановяване 
бушнишка община по-голяма част на местните селскостопански коо- ангажират с прогнози колко сред- 
от финансовата помощ - около 80 перации (280 хиляди динара), реа- ства ще получи Бабушнишка общи
на сто-ще бъде използвана в обла- лизиране на проекта за развитието на, защото, както изтъкнаха, още

не са уточнени напълно критерии
те, въз основа на които средствата 
ще се разпределят между общините.

Б. Димитров

Експертният екип в Бабушнишка община е сформиран в началото на 
февруари т.г. и в неговия състав са Звонимир Йованович от Бела 
паланка, екпертза развитие на институциите, Миодраг Раденкович 
от Княжевац, експерт за инфраструктурни въпроси, и Мирослав 
Манич от Зайчар - за икономическо развитие. В екипа са ангажирани 
и Зоран Спасич, председател на Изпълнителния съвет на ОС 
Бабушница, Славица Милич, секретар на ОС в Бабушница, и Чедомир 
Николич, началник за стопанство и финанси към органите на 
местното самоуправление в Бабушница. Преди броени дни екипът бе 
подсилен с още двама нови членове ' селскостопанският специалист 
Наташа Джорждевич и технологът Мирослава Мадич. И двете са от 
Зайчар и ще се занимават с въпросите за развитието на селското 
стопанство и екологичното производство в Бабушнишка община, 
стта на инфраструктурата. Според на скотовъдството (280 хил. дина- 
анализите на експертния екип при- ри), реализиране на проекта за раз- 
оритетните инфраструкурни обек- витие на овощарството (280 хиля- 
ти, които би трябвало да бъдат пое- ди), реализиране на проекта за раз
троени в общината през следващи- витие на селскостопанските ресур- 
те няколко години са следните: ас- си в областта на горското дело (280 
фалтирането на градските улици хил. динара), реализиране на про- 
(за което са необходими 24 милиона екта за изграждане на промишлена 
динара), асфалтирането на селски- зона от частни предприятия за ма- 
те пътища (15, 7 млн. динара), ре- лък и среден бизнес (420 хиляди 
монта на местните пътища (над 30 динара), изграждане на пътя Бабу- 
млн. динара), санацията на водопро- шница-Трън (700 хиляди динара) и 
водите в общината (28 млн. динара), изграджане на язовир в с. Любе- 
довършването на басейна в Ба- ражда (700 хиляди динара), 
бушница (24, 8 млн. динара), регу
лирането на дъждовната канализа- подобряване работата на органите 
ция (1,8 млн. динара), регулирането на местното самоуправление и на 
на коритото на река Лужница (3, 7 местните ведомства експертите по
мил. динара) и ремонта на селските сочиха следните стратегически це- 
пътища (2 млн. динара.). ли: ремонт и доизграждане на обек-

Стратегическите цели в област- тите на местните ведомства (2, 4
динара), откриване на “Ме- 

следните: провеждане на обучения диен клуб (800хил. динара), откри- 
за безработни, които имат желание ване на местна телевизия (1,2 млн.), 
да се занимават с малък бизнес (70 реализиране на проекта за подоб- 
хиляди динара), сътрудничество на ряване работата на органите на 
пчеларите от Бабушнишко с коле- местното самоуправление и общин- 
гите им от България (70 хиляди ди- ските ведомства (2, 8 млн.). 
нара), организиране на лекции по Както бе изтъкнато на прескон-

та на
На панаира в Пловдивв

Презентация 
на пиротската 
Свободна 
зона

В Пловдив, в рамките на Ме
ждународния технически панаир, 
Българската търговско-проми- 
шлена палата организира презен-! 
тация на Свободна зона Пирот. | 
Презентацията беше направена \ 
от директора на Зоната Драган | 
Костич. Подобна презентация се; 
проведе неотдавно в София с | 
участието на над 50 български фи-\ 
рми от сферата на търговията, | 
производството на козметика и; 
битова химия.

Свободната зона Пирот е раз-1 
положена на 170 декара инфраст- 
руктурно оборудвана площ. Тя \ 
предлага изгодни възможности за | 
строеж, освободени от всички; 
такси и налози. При строителство! 
в рамките на Зоната, община Пи-! 
рот предоставя редица облекче-1 
ния, които правят изграждането с 
30-35 на сто по-евтино. Зоната 
предлага обединяване на услугите 
в производството, складирането и 
обмитяването чрез логистичен 
център.

Словенците са собственици на 60 на сто от 
капитала в цеха на бабушнишката „Лисца"

Планират да увеличат 

производството В краткосрочните проекти за

та на икономическото развитие са млн.

За бабушнишката фабрика за конфекция “Лисца”, която работи в 
състава на едноименната фирма от Словения, може да се каже, че е 
най-добрият стопански колектив в 
мощности са натоварени стопроцентово, а над 90 на сто от продукцията се 
пласира в Словения и Италия. Производствените материали редовно 
пристигат от “Лисца” от Севница. Средната работническа 
лиза на около 13 хиляди динара. Нормите се изпълняват средно 75 на сто. 
По-усърдните работници печелят и по 18 хиляди динара.

Що се отнася до приватизирането на цеха, секретарят Ратко Митич 
заяви, че за “Лисца” ще има значение Договорът за сукцесия между 
бившите югорепублики. Този документ, подписан по-рано от Словения, 
Сърбия и Черна гора, Босна и Херцеговина и Македония неотдавна стана 
валиден, тъй като го подписа и Хърватия. Както ни обясни Митич, според 
залегналите в договора разпоредби за собствеността на капитала във 
фирмите от бившата СФРЮ, валидно е състоянието до 31 декември 1990 
година. По това време словенската “Лисца” е притежавала 60 на сто от 
капитала в бабушнишкия цех. - Не очакваме никакви юридически 
перипетии. Договорът е ясен и словенците са мажоритарен собственик 
изтъкна пред нашия вестник Ратко Митич.

Той предполага, че е възможно в предстоящия период словенците да 
предприемат мерки за увеличаване обема на производството. Реално е 

г^гЗтова да се очаква, тъй като словенците знаят, че цената на производството 
тук е по-ниска, защото работната ръка е по-евтина, констатира той.

В бабушнишката фирма сега има 350 работници. Характерно за нея е 
това, че твърде малко хора работят в администрацията.

Тече фалитната процедура в ГИД в Димитровград
общината. Производствените Спира разпродажбата информират фалитния управител какви са техните 

Фалитният управител в ГИД Ружица Велим все още искания т?- К0МУ колко дължи фирмата. В същия срок 
отказва среща с журналисти, а председателят на син- всички работници ще получат трудовите си книжки и 
дикалната организация във фирмата Стоян Анджел- Ще Се РегистРиРат » трудовата борса. Там, в зависи- 
кович казва, че фалитната процедура е трябвало да МОСТ ОТ ТРУД0ВИЯ си стаж, всеки ще получава известно 
бъде открита много по-рано, за да не се стигне до врв!1е опРеДеленот° със закон парично обезщетение, 
сегашното положение. "4а всички нас най-важното в момента е трудовият

Според Анджелкович, ако директорът на ГИД се бе ни СТаж да не се прекъсва, а той ”не тече” вече четири 
съгласил фалитната процедура да започне преди го- години’ поРаДн което някои от работниците дори не 
дина-две, а и по-рано, не би се стигнало до сегашното “°гат да се пенсионират”, подчертава Анджелкович. 
положение.”Поне щеше да се запази имуществото на Г° 06 отнася Д° това Дали някой ще пожелае да купн 
фирмата , а сега не само че цялата фирма е под *иРмата или поне част °т нея, Анджелкович е нас- 
ипотека, а във фабриката почти няма машини. Както ТРоен скептично, тъй като ипотеката е голяма. Нео- 
се знае, от известно време няма дори и пазачи. фициално и той узнава, че един от заинтересованите

- С идването на синдика (фалитния управител) поне °Т по-Рано потенциални купувачи се е отказал от 
ще спре разграбването на имуществото. Защото с намеРението Да наеме един от цеховете на ГИД. 
поемането на тази длъжност се прекратяват всички к ^наче’ в момента синдикът, заедно с няколко от 
започнали приватизационни дейности. Дори спира и бившите ръководители и двама пазачи, които са наети 
изпълнението на съдебните решения, с които някои от На Ра®ота> инвертаризира имуществото, което е оста- 
работниците са спечелили, съдейки фирмата - изтъква Нало във ФиРмата- - За започване на производство и 
Анджелкович. - На практика това означава че в срок дума Не може Да става, категоричен е сега вече бив- 
от един месец работниците трябва в писмена форма да ШИЯТ синДикал«ст Стоян Анджелкович.

заплата въз-

У Б.Д. А.Т.9
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Започна прокарването на 
канализацията в Желюша

Ретранслаторът на Църноок все още не 
предава сигнали________________ _

Пари дават и 

домакинствата
В присъствието_ на председателя на Общинската 

скупщина в Димитровград д-р Боян Давитков, пред
ставители на местната общност и на комуналното 
предприятие Комуналац” на 11 май т.г. в с. Желюша 
официално започна прокарването::

“Удовлетворението ми е двойно, 
тел на Желюша

* Няколко стълба на далекопровода към ретранслатора са 
паднали през зимата

Проблемът с приемането на телевизионните сигнали, особено в пла- 
Босилеградска община, все още не е решен, понежена канализация, 

понеже като жи- иинските села в
работите на ретранслатора на Църноок, които започнаха миналата го
дина, още не са приключили.

Въз основа па сключения договор изграждането на ретранслатора се 
финансира съвместно от американската неправителствена организация 
ЦХФ и Общинската скупщина в Босилеград. Проектът възлиза на около 
7 800 000 динара, 2 000 000 от които трябва да осигури ОС.

Владимир хариев, председател на ОС в Босилеград, заяви, че през 
зимата няколко стълба са паднали и сега е необходимо да се извърши 
ремонт па далекопровода. - На срещата с господин Жозеф Баклини, 
представител на ЦХФ, е договорено това да бъде извършено със средства 
на ЦХФ, тъй като стълбовете ще бъдат укрепени със сайли, поясни 
Захариев.

ще реша един належащ проблем на 
От друга страна, като председател на общи

ната съм доволен, че започна реализацията на този
натз^Кпбпп!!ТД'1Цр5ИНаНСИ^:>аТ заедно общината и мест- Според председателя на местната общност на
пп чняшггопи'»' лизацията на проекта става още Желюша Васил Цолев, всяко домакинство в селото ще 

~ Кат° Нма предвид тежката ик°- участва с 25 000 динара на разсрочено плащане за 25 
ппр снтУация- Надявам се , че през следващите месеца. Тази цена е валидна само за хора, които са се
Д д канализацията ще бъде завършена , из- включили в акцията в самото начало, а тези, които 

а председателят Боян Давитков. поискат това, през юни ще платят 28 000, а след това
Както ни осведоми ръководителят на строежа Ми- цената скача на 32 000 динара, 

рослав Иованович от Комуналац , започва изгражда- За прокарване на канализационната мрежа, без 
нето на главния колектор и на шахтите за прнкл- станцията за прехвърляне на фекалните води в пречис- 
ючване на всяко семейство. Канализационната мрежа твателната станция, са необходими 27 милиона динара, 
е с дължина около 10 000 метра. През първия етап ще Тъй кат0 Желюша е иай-голямото крайградско се- 
оъде построена само една част, понеже поради кон- Лище, което все още се разширява, с изграждане на 
фигурацията на терена и приключването към пречист- канализационната мрежа на практика започва процес 
вателната станция е необходимо е да се направи и пом- на благоустройство на селото. Всъщност то все повече 
пена станция, която ще прехвърля фекалните води в започва да прилича на предградие на Димитровград, 
пречиствателната станция. 1 г

А.Т.

селото.

у"»‘Втори търг на ЗК „Сточар"В Звонския край през това лято

Няма водопровод, 
но ще има мост Продадена е 

само земя ; .X геТ. ««УV-Дългоочакваното изграждане на водопровода Ракн- 
та-Звонци-Звонска баня, с който да се реши наболе
лият проблем с недостатъчното количество пптейна Миналия петък бе проведен вторият търг в
вода в посочните селища - отпадна. Членът на Изпъл- земеделската кооперация “Сточар” за продажба
нителния съвет на ОС в Бабушннца, инак ракитчанин, на голям брой основни средства па фирмата. Ку-
Данило Стоянов, изтъкна, че донорската организация пен беше само парцелът край главната димит-
ЦХФ е променила мнението си по отношението на ровградска улица “Балканска”, чиято обща площ
изграждането на водопровода. Стоянов каза, че пред- възлиза на около 600 квадратни метра. Днмпт-
ставителите на тази организация, която през послед
ните няколко години помогна много на Звонски край и 
на Бабушнишка община като цяло са изтъкнали, че 
могат да отделят само 300 хиляди динара за каптира
нето на водата, а за целия проект са необходими повече

А

Освен че е прокаран път до ретранслатора и е построен далекопровод с 
дължина около 2 8000 метра, миналата година е монтиран и стълбът, 
изграден е обект, в който ще бъдат монтирани необходимите съоръжения 
и апарати за приемане на телевизионните сигнали. Обаче студеното 
време не е позволило да бъде монтиран оптичният кабел от обекта до 
ретранслатора, както и на останалите съоръжения. За строителните и 
електромонтажннте работи е била ангажирана нишката фирма “Могиб”, 
докато монтажа на съоръженията и уредите извършва предприятието 
“Орбит” от Долни Стаевац.

По думите на Захариев част от съоръженията вече са монтирани и 
доколкото всичко върви по плана, гражданите в общината през тази 
пролет ще имат възможност да приемат чрез новия ретранслатор 
сигналите на трите ТВ програми на РТС, както и на телевизиите БК и 
“Пннк”. - Предвижда се телевизионните сигнали да обхванат 85 на сто от 
територията па общината. На ретранслатора ще бъдат монтирани и уреди 
за предаване на сигналите на бъдещата местна телевизия, а вече сме 
договорили и поставянето па ирепредаватели за сигналите на мобилната 
телефония от мрежата “064”, уточни той.

Захариев добави, че щом приключат работите, ОС ще плати 
предвидените 2 милиона динара и ще бъде сключен договор, въз основа па 
който ретранслаторът да стане собственост на общината.

ровградскпят бизнесмен Иван Цонков плати за 
един квадратен метър началната цена от 600 ди
нара. На първия търг тази площ не можеше да 
бъде продадена, тъй като местното самоуправ
ление обсъждаше възможността да изгради на то- 

средства. Затова, въпросът дали водопроводът ще | ва място търговски център с помощта на Евро
пейската агенция за реконструкция. След това 
местното самоуправление се съгласи землището 
да бъде продадено.

От “Сточар” оповестяват, че ще организират 
търгове за продажба на основните средства, но 
както подчертават, намаление на цената не тряб
ва да се очаква. Йован Владимиров, един от рък- 
водителите на кооперацията, казва, че частин-

бъде прокаран все още е висящ.
Данило Стоянов оповести, че ЦХФ обаче ще отдели 

3,5 милиона динара за изграждането на мост над Бери- 
низворска река в Ракита. С по два милиона динара изг- ; 
раждането на моста с дължина 17 метра финансово ще 
помогнат ОС в Бабушннца и предприятието “Сърбия 
води”, докато жителите на Ракита ще отделят около 
200 хиляди динара собствени средства. Досега ракнт- 
чани са ползвали моста, по който е минавала няко
гашната теснолинейка, но той е тесен и за движението 
на автобуси и камиони.

Очаква се мостът да бъде завършен до началото на

ците, които възнамеряват да купят с малко пари 
имуществото на фирмата или пък да го вземат йод 
наем, няма да успеят.

13. Д.Б. Д.август.
П.Л.Р.

Златната Треска ПО синорите на село копаят. ГЗсичко това става под закрилата па
Дукат не престава богатството си.

Напоследък имапяри търсят отговор на въпроса ■ 
къде в селото се намира местност, наречена Дукатско 
крайщс, където според записки на турци от Цариград
ско, нма “толкова гърнета, колкото стари буки“. Но 
нмапиритс се разочароват до дъното на душата си, 
когато и от най-възрастните дукатчанн разберат, че в 
селото няма такава местност.

-В нашето село има няколко местности с название 
Краище, ио няма пито едно Дукатско крайще. За такава 
местност не съм чувал пито от предците си, казва Сто- 
янча Стаменов, който е навлязъл в осмото си десе
тилетие.

Едип селянин, който не пожела да посочим името 
му, казва, че над махала Кутлипци, близо до пътя, къдс- 
то минавали турските кервани, съществува местност 
Крайще. - Тук има много стари буки, но няма седем 
жилести камъка, каквито търсят пманярнте, казва той.

Различни са мненията па хората по въпроса за скри
тото богатство. Докато някои недоверчиво клатят гла
ви и не вярват в приказката за такова богатство, други 
са убедени, че хора са намирали и намират злато, че 
някои са станали богати тъкмо от изкопаните жълтици. 
Има, казват те, и такива, които не смеят да си позволят 
да ги пипат, понеже “веднага ги кара на лудо". Трети 
вярват, че никога не трябва да се губи надежда, понеже 
Дукатска планина заема голямо пространство. Може би 
някое гърне чака някой да го изкопае. При условие, че 
картата за скритото богатство не с набавена на битака.

И, Божилов

тайната. Само от време на време се чуе по някоя мълва 
в смисъл, че някой е копал и нищо ие е намерил, че другГърнето било в 

Дукатско краище
е намерил няколко шепи злато, че трети е починал само 
заради това, че е изкопал проклято злато...
Много места са прокопани

Дукатчаии казват, че на много места в селото имало 
различни белези ио скали и камъни. -Идват непознати 
хора, които уж се разпитват за добитък п за други неща, 
а търсят злато. От време па време през нощта се вижда 
светлина. Хора са копали па много места, но не зная 
дали някой е намерил злато. Кой ще ти каже, всеки си 
пази тайната, казва Боян Божилов.

Селяни казват, че някои техни съседи били водачи 
на иманярите и им показвали местата, в които, според 
някакви си записи, се намират скрити жълтици. В тър
сенето па скрито богатство мнозина посягат срещу сне
тите места. Преди няколко години имапяри влезли с 
взлом в черквата в селото, в която до преди десетина 
години извирала вода, за която мнозина твърдят, че 
била свята и лековита. Понеже било копано само на 
едно място, хората смятат, чс иманярите са имали 
“оригинална карта“.

■
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'Иманярите, които през последните няколко 
години кръстосват долините и баирите на 
селото, с недоверие приемат истината, че 
местност Дукатско крайще, където „със 
сигурност се намират гърнетата със злато,,- не 
съществува

3Ниагарската треска не престава да тресе село Дукат. Път на турските кервани 
; Хора копаят по долове и баири, понеже според спо

мените иа предните им “точно тук са минали турчите и 
| оставили златото“. Идват иманяри от Босилеград, Вра

ня и кой знае още от кои други места от вътрешността 
или от чужбина. Денем проверяват местата, а нощем

<2Планината и село Дукат са интересни за иманярите, 
защото по планинския масив пад селото някога мина
вали турски кервани от Иранска Оппя за Кюстендил и 
по-нататък към Изтока. Турци, които тормозели насе
лението, се страхували от комити и юнаци и криели

3
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Шест десетилетия без име
Ванче Богоев

КОМ 1 БАНЕ

на лобното място на 12 април 1950 година:Откриване на паметната плоча 
Все още без името на български офицерДушан Таскович - Сречко Рада Ковачевич

- Как да не съм ги познавала! Колко пъти по нас. За едното косъмче се избавихме! А те 

СреТбълРгарски?партизанш? - бързам да бищатТ Изкашкме гьрха и ?аехме позиция

* На 12 април 1944 година, недалеч от нишкото село Каменица, заедно с още 
трима сръбски партизани загинал и един български войник, минал на 
страната на антифашистите. * Местните жители помнят само партизанското 
му име Бане Бугарина * Заради нас самите и заради Европа, която един ден 
ще бъде общият ни дом, в който няма да се гледаме през мерник, се налага 
да узнаем истинското име на този герой на своето време

питам.
- На другия ден след погребението дойдо

ха български войници, изровиха тленните му 
останки и го закараха с тях.

- Как се е казвал?
- Не мога да си спомня. Май му викаха

Към средата на април в издателство тата му е отворена и край иконата на св.
"Братство*’ дойде нашият стар приятел - и- влкм. Георги горят няколко свещи, 
звестният нишки поет Слободан Стоядино- - Построен е преди няколко години, на 
вич Чуде. В Издателството ни той се е от- мястото на развалини от Средновековието - Бане, да Бане Бугарина. Но това вероятно е 
бивал и преди това незнайно пъти - с или без разказва Ратко. - Всичко сами сме си напра- партизанското му име. Те всички имаха та- 
повод, но този път провокира журналисти- вили. Още не е зографисан както трябва, но - кива имена. Истинското име на Сречко е Ду- 
ческата ми любознателност: - Утре - казва - здраве да е - добавя той. шан. Това узнахме дълго след гибелта им. Но
представители на борците-антифашисти от Влизаме и, както му е редът и ние запал- Извиралото - мястото, на което бяха избити, 
Каменица и от град Ниш ще положат цветя ваме по една свещ и оставяме дребни монети, сега се казва Сречково врело. 
на лобното място на загинали партизани. Ис- - Слободан вероятно е отишъл на Майката на Слободан - Мира Стоядино- 
кам да бъдете мои гости и да чуете една Каменишки вие. Там има голям паметник - вич ни кани с ракия, отива в съседната стая и

звъни по телефона на жената на Бранко. Неказва Ратко. - Искате ли и ние да се качим?
Съгласяваме се и след двадесетина минути успява да се разбере с нея, понеже има сму- 

изкачване по сравнително добър асфалтов щения, а и слухът й е-поотслабнал. Взимам —за оторана. Скоро обаче млъкна машинге- 
върха на Каменишки вие. Тук е за- слушалката и узнавам, че и той не се при- вера на Сречко. Сърцата ни се свиха',

ведението на предприятието ”Трем” и вътре бирал у дома. ’ Вероятно ви чакат при ма- По-късно разбрахме, че са успели да унищо-
- няколко госта, но нашите познати ги няма. настира” - казва съпругата му и обещава, че жат архива и запазили последните си кур-

- Господин Костов,-Стоядинович се обър- От сервитьора узнаваме, че не са идвали. Ся- ще се опита да се свърже с него по мобифона. шуми за себе си, за да не паднат живи в
на към директора на издателството с офи- даме на терасата край пластмасовите маси, за След малко телефонът иззвъня : Тоцко и ръцете на врага, 
циален тон, - ще кажа само толкова: Става да ги изчакаме. Долу, в котловината, като на Слободан ни чакат при манастира, 
дума за загинал ваш сънародник от Бълга- длан виждам град Ниш в пълната му красота.

Наблюдавам как разпокъсаните облаци пре-
- Това вече е друга работа - казвам и по- сичат със сенките си кварталите му. Комен- 

глеждам директора - нали неговата е послед- тираме разликата във вегетацията в зависи
мост от надморската височина - долу ухаят 
току-що цъфналите люляци, а тук тревата 
едва е подкарала.

- Как ли сме се разминали? - пита се Ратко 
след около половин час и извинявайки се за

Манастирът Св. вкм Георгиинтересна история.
- Партизанските истории са много и сега 

не са особено популярни - отвръщам му аз.
- Известно ми е, но тази... път сме на

- Хайде, плюни камъчето - упорствам аз.

След кратко съвещание останалите поте
глиха към свърлишките планини, а мен ме 
задължиха да се върна в селото и да видя 
какво е станало. Прибрах се през Хум и Бре
ница. Из сокаците - войска. А на черницата 
насред мегдана - висят четири окървавените 
тела на другарите ни. За заплашване на каме-

Прощаваме се с домакинята и излизаме.
рия.

на.
- Договорено! - казва той.

ничани, които почти до един подкрепяха пар
тизаните. Цели два дни висеха там!

- Това разбрахме и от.майката на Сло
бодан. Но как се оказа един българин при 
сръбските партизани? - не се въздържам.

- Не съм бил тогава в отряда’. Но разправ
яха, че приобезоръжаването на българската 
охрана на жп линията в село Грамада, Свър- 
лижко, той минал на наша страна. Там е бил 
командир на поделението, което давало 
стража. Как е истинското му име, също не 
зная - викахме му Бане Бугарина. Той е бил 
български офицер, имал е някакъв чин -

Дъждецът е секнал и отново е ясно. В ма- подпоручик или поручик, не съм сигурен. Но 
стигаме до възвишението, на което се издига настирския двор се вдига лек пушек. Сло- Бане беше наистина смел и самоотвержен 
паме рник с петолъчка. Тоцко полага цветята бодан, Тодор Йоцич - Тоцко и ключарят Ла- борец, с добра военна подготовка. И верен на 
и застава мирно. Мълчим няколко секунди - ле Нешич са разпалили скара и пекат кол-

разкарването, изважда половинка ракия от 
вътрешния джоб на палтото си. - Сгъстяват 
се облаците 
накиснат.

може би се пазят да не

- Да тръгваме и ние - предложи Стефан, 
след като пийнахме по една глътка.

- Ще ме изчакате ли да положа тия цветя 
край паметника?

- А да те придружим? - пита полковникът.
- С удоволствие, отвръща Ратко.
Ставаме, прекосяваме полянката и при-

_ _ _ нашето дело. Да не беше така, като бълга-
отдаваме почит на падналите. Връщаме се до баси. От дъски, останали от скорошния стро- рин, като войник на една окупаторска армия,
колата и потегляме обратно по виадуктите, еж, и от тухли са направили масичка и клупи в никакъв случай нямаше да е член на Щаба
по които се бяхме изкачили. Завалява ситен около. на отряда.

- Кой може да знае истинското му име?
- Аз, може би повече от вас, искам да узная 

Защото той загина храбро с нашите
скъпи другари. Длъжни да узнаем името му-

гт, „ импровизираната масичка, Слободан Уверен съм, че вестник "Братство” най-мно-
Там намираме само майка му Мира - седем- отваря шишето с ракия, Бранко - домашното го ще ни помогне за това. Все някой ще про-

На другия ден с колата на офицера от за- ДСС_е Амитой*отидеда чаквнякои журнали колбаси НеШИЧ СЛаГа чинията с печените чете и ще си спомни командира на стража в 
паса. полк. Стефан Тодоров, пристигаме в с..,.. Напълни паницата и отипе Птт^Т,. №. свърлижкото село Грамада, преминал на 
точно определения час пред Дома на отне- ппибпял Р Д ■ Щ . ' Д метара узводно одавде погинуо страната на сръбските партизани. Вероятно
борците в Каменица. Това е едно от малкото Искаме па се въонем но тя ни кани ,п„, „Iбугарски официр. Нико му си спомня и някой от българските войници, 
села, в които да има такъв дом. Чакат ни ка(Ье Р ’ кани на |0ш не зна право име. На вама]е дато откри- откарали тленните му останки от Каменица,
представители на местната организация на ^.гоа слага каА и п„ ВДС п°зва0 °вДе-и Д°ве° живог Длъжни сме да направим това, заради него,
ветераните от II св. война Ратко Димитри- там^вГГза^а^^ Г" ^ “Ж2? ^ксвГт^н^аГпията ” бЛИЗКИТе ^ " теХ""те П°Т0МЦИРЙ
еВИЧЧуде ви^шкГгоре, при новия манастир - дам ^™а°кГ^ЬъГе ™те’

сттам ^пшна° Не^^далече^Н^ка тръгне' и на мегда„|там сега е ам! диха, идват в който няма „а се гледаме през мерник, каза

Ратко с вас, а аз ще изчакам делегавдята от никариРте . казватя и Рр07ъ*Га:Ба® Б^артТо^ашхТда ^р^ар^а“ брит^нТ^^'“““ко
- Два дни никой не смееше да ги пипне! Хукнаха към Лекина печина^ една все още да7е^^азберГко^йе^Бате^вТарта Над-

Едва на третия немците накараха цигани да неизследвана докрай пещера и Девойкини ® 6 Б Ьу^„Гкой
ги погребат в селските гробища. Като кучета камък. Там е ужасно ^ого ос^ри и отв™ Г “пй " ШеСТ десетилетия' всв НЯМ °
ги заровиха-без сандък, без поп и опело! скали, а пътека - Гкаква'Ей ™ изпотокаи "° редакцията ™- или Д° “да- Вие познавахте ли ги9 никаква. с,и 1ам,из потока и цината живи негови съратници от Нишкия

познавахте ли ги. отсрещния път,тичаха войниците и стреляха партизански отряд.

дъждец. - Где се изгубисте, браКо бугари? НеЬете
На мегдана в Каменица край Дома на по- вал>да и ви шуму!?- казва Слободан, разперил 

жарникарите няма никого. Старикът Ратко е ръцете си. 
уморен, само ни показва портата на се
мейната къща на Стоядинович и отминава, около

това.
Разбираме се без излишни думи. Сядаме

©)града.
Прибираме новия спътник и продължа- 

|Л^\ваме към уреченото място. Оставяме колата 
Т*"^край църквата и след около триста метра 
Ц^||пешком пристигаме пред манастира. Вра-

%
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На Власина пред летния туристически сезон

ОТ ШРО
.. Ж> 3Васко Божилов

С чистия въздух, непокътнатата През последните години успешно се 
природна среда и със създаденит^досе 1а! летният, и зимният туризъм,
условия, Власина и Власинс
се нареждат не сам
те бисери на Съ

Власинското езеро е с 9 километра дължина, а най-голямата му широчина е 2,5 
повърхнина от 16,5 квадратни километра. По водното му пространство имаше много плаващи

км и заема

острови, но сега останаха само няколко.

Не всички плащат
такса" 1
В Туристическата организация, която
Общинската скупщина в Сурдулица 
сформира преди две години, казват, че
полагат усилия за развитието на туризма, но 
не всички условия са изполвани 
максимално. Гордана Кирова, директор на 
тази организация, казва, че в това 
отношение трябва да се обогатява 
културно-забавният живот. - За целта обаче 
липсват средства. Гостилничарските 
организации, собствениците на къпмингите, 
на вилите и на останалите туристически 
обекти не ни дават всичките пари от 
туристическата такса, която плащат 
туристите. Миналата година от тази такса те 
ни дадоха само 468 490 динара, а трябваше да 
ни предоставят поне три пъти повече, 
подчертава Кирова. Тя пояснява, че дневната 
туристическа такса в Сурдулица възлиза 40 
динара, докато на Власина е 50. -При 
условие,че всички туристи я плащат, а всички 
хотелиери и собственици на останалите 
туристически обекти ни дават тези пари, 
тогава ще се създават условия за обогатяване 
на културно-забавния живот, а с това и на 
туризма.

Власина е богата с лечебни билки, а езерото с риба. Рибарите идват за 
речна, охридска и калисжзрнийска пастърва, амур, толстолобик, клен...

\

Власина и в непосредственото й обкържение има над 70 
извора с чиста питейна вода. Досега обаче само няколко 
извода в Топли дол се ползват за икономически цели. Там 
рабо^фабрика за бутилиране на вода и за производство на 
различ?1*|сокове.

Край езерото са разположенитадва къмпинга: „Власина" и Рибарски 
къмпинг, както и няколко обектгкза отдих и почивка на фирми и 
сдружения.

Ниш

морска\л височина от над 1300Специалисти казват, че кли-
ято се намира Вла-матът на Власинското плато е метра, и Десковац

като в Швейцария. Освен за от- само за една сед-синското езе]
равновесиетодих и почивка, с екологично чи- мица се пости

стата си среда тази туристическа между белите^Лервените кръв-
■ова напоследък сени тел1шГкрасавица представяна ненадми-

•%ната фабрика за червени кръвни :илия и се създават ус-полагаъ • I»Владичин хантелца. Лекари твърдят, те на над- довия за /п вити е на здравослов-
надежкия туризъм.ния и на

Хотелът .Власина” е на крайбрежието на Хотелът „Нарцис” също се намира на 
езерото. В него има 12 стаи с две легла, пет с крайбрежието на езерото, край 
три, четири с пет легла. В депанданса му има регионалния път Промая- Църна трава. 
четири стаи с по едно легло, две о две легла, Има 28 стаи с 67 легла, съвременна 
■я стая с едно легло... Съществуват и спортни столова и ресторант с 250 места.
терени. Разполага с дискотека, спортни терени, В хотела „Езеро” на Промия има 17 стаи с три

помещения за рекреативно обучение. легла, ресторант, игрища за малки спортове.

На Власинското плато са изградени към 500 
частни вили, повечето от които са луксозни. 
В тях има към 1000 легла. Вилите, особено 
през лятото, са пълни с туристи.
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Спорът между Сурдулишка община и Министерството на просветата 
за упоавителните органи в средните училища още не е решен_________
“ раха деветчленни училищни съвети в трите училища.

лл ГПА ги ЛЛПЯ1ЛА1ППО Според тогавашния закон за средните училища, тогава
йтВОт РР] Ш О ГИГЛ П ЙПГЯТ те избраха по трима души от училищните колективи и

I У и 0/1 1 мУ ДДЮ I 1 ^7\Рл(и У/(ч /Л съветите на родителите, но не приеха предложенията
■ V ма просветното министерство, което също така бешевременното управление щщШеШ

легални и решенията, които взимат те, не са валидни. 
Същевременно те поискаха от и.д. директорите да не 
позволят на съветите да действат.

Драган Динчич, председател 
съвет на ОС, казва, че всичко е било законно. - Но, за 
да прекратим спора между общината и министерст- 

който започна да създава и лоши взаимоотно
шения в училищата,-миналата година ние направихме 

училищните съвети. Без оглед на факта, 
Отборниците на Общинската скупщина в Сурду- че с ТОва решение бяхме запознали и министерството, 

лица неотавна поискаха от трите средни училища в ^ед 1|Яколко месеца министър Кнежевич наложи 
града: от Гимназията “Светозар Маркович“, Селскос- временни мерки в училищата, казва той. - Но че не 
топанско-горското училище “Йосиф Панчич“ и от става дума за /не/ спазване на законопредписанията, а 
Техническото училище “Никола Тесла“, в новите учи- за сценарий, според който точно определени хора 
лищнн съвети да бъдат избрани по трима души от 
редовете на учителите и родителите. Тези три учи
лища все още се ръководят от временни управителни за образование и възпитание вече не се предвижда 
органи, които през декември миналата година назначи задължението на министерството да предлага свои 
тогавашният просветен министър д-р Гашо Кпеже- членове в УС. 
вич. Тогава той освободи от длъжност дотогавашните

■ЯММИИ1

Утре в бабушнишкото село Любераджа

Финал на международния 
фестивал

:
■>

В красивото бабушнишко село Любераджа утре ще се проведе фи. 
налът на V Международен фестивал на детското творчество по изо- 
бразително изкуство и майчин език “Децата на Лужница 2004”, който 
организират тукашното основно училище "Светозар Маркович”, месг- 
пият клон на “Теледом” и Учителското дружество от Ниш.

Организационният комитет на Фестивала преди няколко месеца 
обяви художествен и литературен конкурс по темите: Ученици-пе
шеходци” “Моето училище” и тема по избор. Получени са множество 
творби па деца от няколко балкански страни. На утрешната централна 
проява ще бъдат връчени 12 главни и няколко специални награди.

-Предишният просветен министър д-р Гашо 
Кнежевич през декември миналата година 
освободи от длъжност дотогавашните 
членове на училищните съвети и и.д. 
директори в трите средни училища и назначи 
нови. В Сурдулица са убедени, че с тази 
постъпка още повече са нарушени 
отношенията в училищата

на Изпълнителния

Б.Д.
вото,

Ученически състезанияизменения в

Химиците от Димитровград 
заминават на републиканско

трябваше да се включат в училищните съвети, и за 
“чиста политика“, показва и фактът, че в повия Закон На 24 април т.г. в Пирот се проведоха съревнования на 

ученици от основните училища в окръга, в които взеха 
участие и ученици от основното училище от Димитровград

В състезанията но история Желко Вощич , ученик от пети клас, зае 
първото място. Същевременно в междуокръжното съревнование по 
химия, в конкуренцията на 76 основни училища, за републиканското 
съревнование се класираха трима от димитровградското училище. Това 
са Тамара Ташкова, която е най-добър химик между участниците от осмя 
клас, съученикът й Зоран Тошев се класира на трето място, а Ваня 
Рангелова зае второто място сред седмокласниците.

Става дума за изключителен успех и това се потвърждава от факта, че 
от общо шест места за републиканското съревнование, димитровград- 
чани спечелиха три места т.е. - половината.

На окръжното състезание по математика четвъртокласничката Сне
жана Николова е първа. На първа позиция се изкачи и Саша Таков от 
осми клас. А.Т.

Воислав Костич, секретар па ОС в Сурдулица, каз- 
членове на училищните съвети и и.д. директори, и паз- ва> че училищата са започнали да прилагат общиис- 
начи пови. Според това решение те ще ръководят кото решение и да предлагат по трима души от 
училищата, докато се нормализира обстановката, но учителите и родителите, но предложенията все още не 
най-много до една година. Докато той подчертаваше в са им доставили. Той пояснява, че според повия закон в 
решението си, че е направил това поради нарушените съставите на УС, вместо министерството по трима 
закопопредписания, в ОС в Сурдулица, в която 
социалистите имат огромно мнозинство, са убедени, че
става дума за политическо отмъщение. ветното министерство за всичко това, още не е извес-

Проблемът между Общинската скупщина и прос- Т110 Съвсем ясно е обаче, че досегашният спор между 
ветното министерство започна още на 5 септември ос н министерството се отрази отрицателно върху 
2002 година, когато общинските отборницн форми-

души, ще предложи местното управление.
Какво е становището на сегашния състав на прос-

В.Б.взаимоотношенията в училищата.

Международен конкурс „Наследството през 
моя обектив" ______________________

Босилеградски 
фолклористи ще 
участват на 
републиканско 
състезание в Кралево

Снимки от Босилеградско 
сред най-добрите в Сърбия

С българей 

си пробиват
Снимки на босилеградските гимназисти Мирослав Рангелов, Анита 

Стоилкова и Верица Глигорова са сред 120-те най-добри фотографии в 
Сърбия, които кандидатстват за международния конкурс “Наследството 
през моя обектив”, организиран в рамките на Дните на европейското 
наследство. Двете най-добри снимки от Сърбия ще бъдат представени на 
финалното състезание в Барселона, на което ще бъдат изложени 
най-добрите фотографии от европейските страни.

Целта на състезанието е чрез фотографии с размери 18/24 сантиметра 
младите да представят своите виждания за културните и историческите 
паметници и за природата, както и за средите, в която живеят. Ана 
Стоилкова е направила снимка на каменния мост в Извор, Мирослав 
Рангелов е снимал манастира “Свети Илия” в Бресница, а Верица Гли
горова е направила фотография на народна носия от нашия край.

Любен Глигоров, представител на Центърът за култура в Босилеград, 
ръководител на акцията за участие на босилеградските ученици в кон
курса, заяви, че Републиканското министерство за култура ще организира 
изложби от 120-те най-добри фотографии в общо 28 градове в Сърбия. 
Първата ще бъде представена на 11 септември тази година във Върнячка 
баня, а избраните фотографии ще бъдат изложени и в Босилеград.

Вторият състав на фолклорния във Враня. На него те се предста- Славка Накева, директор на бо- 
ансамбъл към Центъра за култура виха с новата хореография от бъл- силеградския Център за култура, 
в ьоснлеград на 19 този месец ще гарски хора “Бистрички игри”. заяви, че под ръководството на хо- 
участва на републиканското съст- Освен фолклорния състав от Бо- реографа Сашо Радованов танцо- 
езание за детски фолклор в Кра- силеград на окръжното състезание вият състав ще провежда усилени 
лево. В състава са включени 23 уче- участваха и ансамбли от Враня, подготовки до началото на състе- 
иици от 5 до 8 клас на основното Владичии хан, Буяновац, Прешево занието. - Надявам се, че младите 
училище. и Сурдулица. Освен боенлеградча- фолклористи достойно ще ни пред-

Правото да участват на състеза- ните на републиканското състеза- ставят на републиканското състоя
нието в Кралево босилеградските „ие в Кралево ще участват и ансам- ние, каза тя и поясни, че средствата 
фолклористи заслужиха със спече- блите от Враня и от Владичии хан, за участието на нашите фолклорис- 
леното второ място на окръжното КОито на окръжния преглед спече- ти ще подсигури ОС в Босилеград, 
ревю на детския фолклор, който в Лиха първо и трето място. Р Р М
края на миналия месец се проведе П.Л.Р.

В основното училище в Босилеград
П.Л.Р.

КХД към Центъра за 
култура в Димитровград

На 7, 8 и 9 май т.г. първият фолклорен 
ансамбъл на КХД от Димитровград се пред
стави на международния фолклорен фестивал 
“Старопланински балканфолк”, който се про
веде във Велико Търново. На 23 май т.г. 
анса> бълът ще гостува в Драгоман - на пър
вия от поредицата концерти в рамките на ме
роприятието “Нишавски хоровод”.

От 25 до 30 май димитровградските фолк
лористи ще бъдат на петдневно турне в Гър
ция, което е първото гостуване на ансамбъла 

Димитровградското културно в тази страна. От компетентните в димитровг-
художествено дружество неотдавна РЗДския Център за култура узнаваме че 
гостува в град Княжевац. Първият 
фолклорен ансамбъл към КХД 
изпълни 4 шопски и по един врански гарското градче Гоце Делчев и там да изнесат 
и сръбски китки хора. концерт.

радския клон на Елктроразпределение 
от Лесковац. С този проект учениците 
ще участват в междуокръжното състе
зание, което ще се проведе на 22 този 
месец в Лесковац.

Целта на проекта е да се подобри 
уличното осветление в Босилеград и в 
околните села.

По инициатива на просветното мини
стерство и на неправителствената орга
низация “Център за гражданско образо
вание”

На турне в 
България и в 
Гърция

новият предмет тази година за 
първи път е въведен в шести клас. 
Часовете провежда Силвана Рангелова, 
училищен психолог, която е и ръково
дител на проекта “Уличното осветление 

в Босилеград”.

същестува възможност, при завръщането си 
от Гърция, фолклористите да се отбият в бъл-

Б.Д.

Представители на представители на Министерството на култу-
босилеградските училищата рата’ МинистеРството на образованието и

__ Г' X науката, на Външното министерство,
пребиваваха В София присъстваха и на заседание на Комисията по
~ш-ж образование, култура, вероизповедание
Искат ПОМОЩ ОТ столична община София.

' Целта на посещението беше да се постиг-
^ К ПК ТТГЯ ПИЯ не Д0Г0В0Р за сътрудничество и материално,

Ж* техническо и професионално подпомагане
По инициатива на Матицата на българите ?а 0(зРаз0вателните и културни институции в

Сърбия в София бе на посещение делегация осилеградска община от страна на посоче- 
^рот Босилеград,в състав Антон Тончев, днре- “и1е 0ългаРски министерства. Договорено 
а^ктор на Гимназията, Миле Миленов, пред- осилеградските ведомства да изготвят 
^^седател на Училищния съвет на основното конкретни планове, които да предоставят на 
\ «училище и Славка Накева, директор на тука- ^лгарските институции, които са изразили 
^лчшния Център за култура. Те бяха приети от товностДа им окажат помощ. П.Л.Р.

С.Н.
като улично осветление ПоправкаКЪМ

След текста “Директорката казала - 
не!”, публикуван в миналия брой на 
“Братство”, директорът на димитровг
радския Център за култура м-р Петър 
Иованович съобщи следното: "Не съм 
казал, че никога вече няма да гостуваме в 
Босилеград, както е написано, а че друг 
път ще размислим дали да гостуваме в 
Босилеград”. Извинявам се на директора 
и на читателите заради погрешно пре
даденото изявление. Б. Д-

Миналата седмица в основното училище 
бе организирано публично представяне на 
проекта “Уличното осветление в Босилег
рад , който са изготвили група ученици от 
шести клас в рамките на новия предмет 
“Проект Гражданин”. Освен 
на училището, на представянето присъстваха 
и представители на общинската Дирекция за 
строителни площи и пътища и на босилег-

представители
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На Гергьовден в Ниш В НДК в София беше представен нов брой на 
"Пламък" _____________ *

Път двупосочен шI

тЯI4
* На 5 май в столицата на България, пред над сто почитатели 
на литературното изкуство и приятели на списание "Пламък" 
се състоя премиера на специалния брой на списанието, 
озаглавено Литературен мост София-Ниш* "Нека този път 
бъде винаги двупосочен" - поръча Георги Константинов 

- Новият брой на "Пламък” пре- поета и предводача Велимир Кос- 
дставлява рядко срещай литерату- тов, директор на издателство ”Бра- 
рен мост между София и Ниш - в тство” за българското малцинство 
него са публикувани творби на око- в Сърбия и радушно подкрепена от 
ло 30 писатели, родени и работещи нас”, каза той и изтъкна, че пър- 
в София и в Ниш. Първата поло- воначалната идея се разширява, за- 
вина на списанието е посветена на щото "една престижна група нишки 
нашите колега от Ниш, а втората - писатели гостува на премиерата”, 
на българските автори, имащи пра- "Вече не сс ограничаваме с ав- 
вото да нарекат себе си коренни со- торски имена единствено от ПЕН- 
фнянцн, каза във встъпителното организациите, а търсим по-широк 
слово директорът на издателска хоризонт, поставяме нови акценти” 
къща "Списание Пламък” - поетът - каза Константинов и подчерта го- 
Георги Константинов и благодари лемия принос на българските пре- 
за частичната, но навременна под- водачи от сръбски език: Ганчо Са- 
крепа на Софийската община в реа- вов, Александра Ливен, Русанка Ля- 
лизацията на този благороден прое- пова, Жела Георгиева, Теодора

Ганчева..., за "да придобием една 
Константинов допълни, че мина- по-цялостна представа за днешната 

лата година имаше нишки вариант литература в съседната нам ст
рана’’.

"Разбира се, има и друга преде 
тавителни имена и творби в запад 
пата ни съседка, и това не е малко 
литературният пейзаж в двата го 
леми града, разположени 
отсам комшийската граница, е до 
статъчно внушителен и буди инте

■ /
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НЕЗАБРАВИМИ МИГОВЕ: Евтим Евтимов, звездата на поетичната вечер, 
госаньола Милославова, Петя Йотова, Весна Савич, Славолюб 
Обрадович и Ружица Петрович

Поезията е най-фината нишка, която свързва сърцата на хората от 
различни народности, а нейните творци, поетите, най-лесно преодоляват 
границите между държавите. Тази отколешна истина красноречиво бе 
потвърдена на поетичната вечер на Гергьовден в Ниш, на която се пред
ставиха поети от България и Сърбия.

За задушевната атмосфера, която се въдвори в залата на нишкия “Ме
дна център”, се погрижиха с прекрасните си стихове за любовта българс
ките поети Евтим Евтимов, Романьола Мирославова и Петя Йотова, 

членове на българския ПЕН, както и сръбските поети Сла
волюб Обрадович и Ружица Петрович, членове на Сдружението на кни
жовниците в Сърбия. С по една своя поетична творба се представиха и 
шипките литературни творци Малина Петковнч, Нада Раичевич, Мила 
Джорджевич и Любиша Митрович.

На раздяла сръбските и българските поети си размениха подаръци - 
книга със собствени произведения.

Добър домакин на поетите от България и Сърбия бе Весна Савич, 
ръководителка на Сдружението за сръбско-българско приятелство 
“Рила” в Ниш, което бе организатор на поетичната вечер. К. Г.

Шшш икт. ?!
—11 11всичките Георги Константинов открива 

премиерата

бе приветстван доаенът на българ
ското поетчино изкуство, академик 
Валиери Петров, а от Ниш участ
ваха Зоран Пешнч Сигма, Горан

оттатък I

На регионалното музикално съревнование в Ниш

Нада
пак

ванпе на младите изпълнители на 
струнени инструменти, което се 
проведе на 12 май в Ниш, тя от
ново беше убедително най-добра в 
своята категория и спечели пър
вото място.

■

първа В съревнованието участваха 
около 70 млади инструменталисти 
от 11 града в южната част па Сър- 

К. Г.

Свръхталантливата малка цигу
ларка Надежда Цветкова продъл
жава да ни радва с блестящите си 
успехи. На регионалното съревно-

бия.

Академик Валери Петров пред 
творците от Ниш и София реса и на специалистите, и на Стояновнч, Велимир Костов и Ми

ла Васов. В тази книжка на "Пла-В Димитровград се 
представи
пиротският Народен 
театър______________

ксандра Стоянович (Мери). Пирот- 
чанци се представиха като моноли
тен колектив с голям усет към теат
ралното изкуство и с големи поз
нания за сценичните изисквания. 
Всичките пет роли бяха изградени 
студийно и оригинално, действието 
протичаше динамично и “непоноси
мо спонтанно”.

Освен актьорите, голяма заслуга 
за успеха на предствлението имат 
предимно режисьорът Милош Яго- 
дич, а след това и сценографът Но- 
вица Младенов, костюмографът 
Йелена Златкович, хореографът 
Ана Томович и композиторът Пе
тър Антониевич. Няма съмснение, 
че с представлението “И ти ли, сине 
Дракче”? пиротският театър те
първа ще жъне успехи на театрал
ните сцени навред из страната.

Б. Димитров

по-широкия кръг читатели - посо
чи директорът на "Пламък” Георги мък” са представени още Добривое 
Константинов и уточни, че ”той Йевтич, Иванка Косанич, Сгеван 
разтваря по-широко прозорците Бошняк, Стана Скочаич, Слободан 
към близките, но и не съвсем поз- Стоядннович, Саша Хаджитанчич, 
нати нам литератури”.

На авторското четене в София рович, Владимир Дуич и Видосав 
със силни, спонтанни аплодисменти Петрович.

на литературния мост, който беше 
осъществен от нишкото списание 
”Мост”, където писателите от две
те страни си бяха разделили напо
ловина територията на списанието. 
'Това беше една хубава идея на на
шите ПЕН-центрове, тръгнала от

Звонко Карановнч, Никола Тодо-

Комедия 

с местен 

колорит
Миналата се^ица в голямата

В.С.Б.

В димитровградската галерия На фестивала във Велико 
Търново_________________Изложба на местните 

художници Участваха изала на Центъра за културата в Ди
митровград се представи пиротс
кият Народен театър с новото си 
представление “И ти ли, сине Драк
че”? Тази комедия на Рон Кларк и 
Сем Бобрик е адаптрана и както 
шеговито беше написано на афиша 
за представлението, “сърбизирана” 
от Сърбислав Минкович и Милош 
Ягодич.

Действието започва, когато пи- 
ротският месар Стойко отива при 
сина си Драголюб-Дракче в Бел
град и го заварва с хомосексуалиста 
Жак. Бащата в никакъв случай не 
може да се примири с факта, че си
нът му обича мъжете и всячески 
настоява да го “върне в правия 
път”, но когато резбира, че това е 
трудно, се опитва да "превъзпита” 
колегата му Жак. Ситуацията е на
ситена с множество комични реп
лики. Стойко наема проститутката 
Мери, за да спи с Дракче, но с нея в 
леглото се озовава самия той, а след 
това и Жак. Жак по-късно има лю
бовна идилия и с жената на Стойко, 
която случайно се появява в белг
радската квартира на Дракче...

Ролите бяха изпълнени от Сло
бодан Алексич (Стойко), Алексан
дър Радулович (Дракче), Зоран 
Живкович (Жак), Наталия Гелебан 
* Раичич (жената на Стойко) и Але-

В навечерието на първомайските празници в димитровград
ската художествена галерия имаше интересна културна проява - 
открита бе изложба от картини и скулптури на художници от 
Димитровград или по потекло от тази среда. Както и на из
ложбата в София в края на миналата година, така и сега в Димит
ровград бяха експонирани 50 картини и 5 скулптури на 20-те 
художници. Беше представена и картината на Георги Машев, 
роден в Пазарджишко, преподавал по изобразително изкуство в 
местните училища в началото на миналия век. Картината е част
на собственост на димировградчаиипа Емил Соколов.

В присъствието на голям брой посетители изложбата беше 
открита от референта за култура към димитровградския ЦК 
Борис Лазаров. Говорейки за Димитровград, той между другото 
каза: ‘Това е град с богати културни традиции. Той е специфичен 
с много неща, но онова, което гостите винаги забелязват, а мест
ните жители възприемат като нещо съвсем нормално, е голе
мият брой картини почти във всяко кътче на града. Творби на 
известни художници могат да се видят почти във всеки дом, в 
учрежденията и предприятията, дори и в кафенетата”.

В речта си Лазаров напомни за художествения пленер “По- 
гановски манастир , който се провежда от 1993 година, след това 
за преподавателите по изобразително изкуство, които са учили и 
насърчавали поколения димитровградски 
Георги Машев, Слободан Сотиров, Никола Денков, Владимир 
Соколов, Иван Петров и други. В края на речта си Лазаров 
констатира: "Всичко има начало и край, само Цариброд, 
царибродските художници и културните дейци - не!”

На откриването па изложбата присъстваха и четирима димит
ровградски художници Димитър Илиев, Димитър Димитров, 
Мича Митич и Миряна Депкоиа. Б. Д.

В памет на Йордан 
Захариев_________ От 1 до 22 май т.г. във Велико Търново се 

превежда осмият победен Старопланински 
събор “Балкан фолк , който се очертава ка
то фестивал номер едно в Европа за тра
диционни народни изкуства. В него всяка го
дина участват между 15 и 20 хиляди изпъл
нители - танцьори, музиканти и певци.

За втори пореден път в Събора взе учас
тие и нъвнят димитровградския фолклорен 
ансамбъл. По време на престоя си във Ве
лико Търново от 7 до 9 май ансамбълът се 
представи два пъти - пред паметника 
“Майка България” в центъра на града и в 
известното туристическо място “Арбанаси” 
край Велико Търново. На първия си кон
церт димитровградчани изпълниха шопски 
танци и танци от Вранско, а на втория - 
танци от Вранско и други сръбски танци.

Да припомним, че на миналогодишния 
фестивал димитровградският фолкорен аи- ^ 
симбъл получи три награди. Дали и тази го- ^ 
дина ще получи някоя награда, ще стане яс- ^ 
но след приключването на фестивала. ^

Козлодуйчани 

в Босилеград
По повод 8 май - денят, когато 

е починал Йордан Захариев, на 
двудневно посещение в Босиле
град беше делегация на Гра
жданското патриотично сдруже
ние “Памет” от Козлодуйското 
село Михайлово. Съставът на
делегацията включваше 22 ду
ши, потомци на преселници от 
Босилеградско, които в начало
то на миналия век с указ на б'ьл- 
гарския цар Фердинанд са засе
лени в Дунавската равнина, 

Домакин на сънгшодниците 
Козлодуйско беше боси-

художници -

ни от
леградският филиал на КИЦ. Б.Д. 0

ЦОС. 11.
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Прим. д-р Васил 
Василев, хирург в 
Скопие _____

1Среща с нашенци: КМ ВБлагороден човка 

благородна про'..
ден след Възкресение Христово църкватаНа четиридесетия

Възнесение Господне - Спасовден. Християнският поздравчества ^ _
“Христос Возскресе” не се употребява до следващата година на Па
сха В този ден се извършва последното чудо в земния живот на Сина 
Божи Там на върха на Елеонската планина, Той се възнася в слава 
от земята на небето, за да застане отдясно на Отца Си. Както с 
Възкресението си от гроба Спасителят разкрива истината за нашето 
бъдещо възкресение, така с възнесението Си Синът Божи ни дава 
залог и за нашето преминаване от земята на небето в царството 
Божие При Възнесението Си Христос се среща за последен път със 
своите ученици, за да им даде напътствията Си и да запише върху 
скрижалите на душите им най-ценното обещание, че ще приемат 
сила след десет дена, когато върху им слезе Светият Дух. После 
Спасителят ги благославля и се възнася все по-високо, докато един 
светъл облак не Го скрива от очите им, но в душите на апостолите 
ясно звучат последните Му думи: “Идете по целия свят и пропо
вядвайте Евангелието на всички народи”. Заръка, която учениците 
Христови изпълняват до края на живота си, а след това тя е про
дължена от техните последователи, за да може с годините Хрис
товото благовестие да стигне до всяко кътче на земята.

Възнасяйки се, Синът Божи дава обещание на Своите апостоли: 
“Отивам да Ви приготвя място. И като Ви приготвя, пак ще дойда да 
Ви взема при Мене Си, за да бъдете и Вие, дето съм Аз”. Това място е 

които изповядваме Христовото благо-

За доктор Васил Василев нашите преселници в 
Скопие казват, че винаги е готов да помогне 
хората от нашия край. Освен че ги е лекувал, той 
им е оказвал и друга помощ. Неговата къща е ви
наги отворена за всеки закъсал нашенец.

След четиридесетогодишен трудов стаж прима- 
риус доктор Васил Василев, специалист по обща 
хирургия и урология, тази година се пенсионира. В 
професионалната си кариера той е записал безб
рой успешно извършени операции, за което и до 
ден днешен са му благодарни много хора.

Доктор Василев е роден през 1939 година в 
Босилеград, където завършва основно училище и 
гимназия. През учебната 1956/57 година се записва 
в Медицинския факултет в Белград и се дипломира 
през 1962 година.

- Баща ми Кирил не беше съгласен да следвам 
медицина, понеже, както казваше, това е изклю
чително трудна и отговорна професия, - спомня си 
известният лекар. - Аз обаче имах голямо желание 
да стана лекар, защото за мен тази професия е 
нещо специално. Тя е благородна и изпълнена с 
предизвикателства. Много съм щастлив, когато 
мога да помогна на своите пациенти.

След дипломирането си най-напред той постъп
ва на работа в Завода за кръвопреливане в Скопие, 
а от 1964 година до пенсионирането си работи в 
Градската болница “Свети Наум Охридски” в 
македонската столица. През 1969 година, когато 
Хирургичната клиника от Скопие е оказвала по
мощ на тукашния Здравен дом, доктор Василев 
няколко месеца работи като хирург в Босилеград.

През 1972 година той завършва специализация 
за хирург-уролог в известната клиника “Ребро” в 
Загреб. В началото на осемдесетте години на мина
лия век получава титлата примариус. Автор е на 
научни студии от областта на урологията, публи
кувани в страната и в чужбина, а за особените му 
заслуги в областта на урологията получава специа
лно признание от Сдружението на уролозите в Ма
кедония. От 1999 до 2004 година той е директор на

на

Щастливият дядо: д-р Василев с внуците си

Отделението за урология на хирургичната клиника 
“Свети Наум Охридски” в Скопие.

Въпреки че е в пенсия, доктор Васил продъл
жава да работи по своята професия. В момента е в 
косултативната служба по урология 
здравно-диагностичен център 
Скопие. Когато дойде в Босилеград, при него 
идват много хора да им окаже помощ и да им даде 
съвет за здравословните им проблеми.

Със съпругата си Невенка, фармацевт, по по
текло от Райчиловци, която внезапно е починала 
през 1996 година, доктор Василев има две деца. 
Дъщерята му Лиля е на 42 години, завършила е 
строителен факултет в Скопие, омъжена е и има 
двама сина. Синът му Кирил, който е получил 
името по бащата на Василев, е на тридесет и седем 
години, завършил е машинен факултет, женен е и 
също има двама сина. Въпреки че нито едно от 
децата не е тръгнало по стъпките на баща си, 
традицията на лекарската професия в семейството 
Василеви поддържа неговата снаха Олгица, която 
е лекар специалист-анестезиолог.

Доктор Василев постоянно поддържа връзките 
си с родния Босилеград. В двора на старата бащина 
къща си е построил нова къща. По време на 
годишните почивки и винаги когато имат свободно 
време, лекарят и семейството му идват тук и 
особено държат на зачитането на своите корени.

П.Л.Р.

в частния 
“Медикал” в

приготвено за всички нас, 
вестие, но дали ще го получим, зависи от живота ни тук, на земята.”

Радостта на учениците от Възнесението е изразена 
празника: “Възнесъл Си се в слава, Христе, Боже наш, и си зарадвал 
учениците с обещанието за Светаго Духа, след като твърдо са били 
уверени чрез благото слово, че Ти си Син Божи и Избавител на 
света”. Тази радост трябва да споделим и всички ние.

Всеки от нас един ден ще свърши попрището на земния си път, а 
там, отвъд, ни очаква ад или рай, вечно блаженство, или вечна мъка. 
За да имаме право на избор, трябва да знаем и да вярваме, че земният 
ни живот е само подготовка за вечния, подготовка, която зависи от

в песента на

самите нас. Пътят, който води към рая, е тесен и каменист, осеян с 
всевъзможни пречки, породени от човешката склонност към греха. 
Другият път е широк и осеян с различни удоволствия и наслади, 
често за сметка на хората около нас, даващ възможност на грешната 
човешка природа да задоволи прищевките си. Но той води към ада. 
Ако искаме да се издигнем на небето, ние трябва да го направим още 
тук, на земята, с вярата и делата си. Не само да обещаваме добро, не 
само да се борим за абстрактен морал, а с дела да показваме какво 
можем. Защото не случайно светият апостол пише, че “Вярата без 
дела е мъртва”. Когато цялото ни общество на дело започне да се 
стреми към доброто, правдата и любовта, ние не ще имаме 
основание да се притесняваме и за нашето бъдеще.

Отец Йоан - Занко Станойков

Почина Стоян Евтимов от Босилеград
Църнощица Неповторим. г'1:

:

I

Янков, отборник на селото в ОС,
и Стоилко Стоянов, председател

Стоян Евтимов, оставил незаличими следи в развитието на горското 
дело, в опазването на околната среда и в обществения живот на 
Босилеградския карай, почина на 2 май на 83-годишна възраст.

В богатата си жизнена и трудова биография Ефтимов е изписал 
редица успешни страници. Най-богати са онези за овладяването на 
вековната ерозия. Непосредствено под негов контрол тук са създадени 
десетки хиляди декари нови гори. В резултат на изключителния му 
ентусиазъм, преди десетилетия бе създадена масова горанска 
организация, чиято слава се носи в Сърбия.

Разширяването и опазването на зеления оазис, опората на 
стопанските ресурси в общината, не го напусна и когато изпълняваше 
и други професионални задачи в народната отбрана, кадастралната 
служба и др.

До последния си час той остана защитник на околната среда и 
любител на природата, за което приживе са му изказали признания 
академик Йован Туцаков и редица известни природозащитници.

Като младеж Евтимов е участвал в партизанското движение на 
НОВ, а по-късно е сформирал организацията на бойците в Босилеград. 
Беше неин ръководител многократно и до края на живота си неин 
най-активен член. Такъв бе и в Сдружението на пенсионерите.

Евтимов бе един от дългогодишните и редовни сътрудници на 
вестник “Братство” и на списанията “Мост” и “Другарче”. Откриваше 
актуални теми, с които се стремеше да помогне за решаването на 
жизнените проблеми в общината.

За всеотдайна работа и дейност Евтимов е удостоен с Орден за 
храброст, Орден на труда, Медал на бойците, Медал на запасните 
офицери и редица други обществени признания.

Поклон пред светлата му памет!

на Местната общност, е взел ре
шение да бъцат изсечени стъбла
от църковната гора за греди за
покривната конструкция, както и
за дървената ограда около двора.

Църнощичани казват, че са
търсили средства за възобновя
ването на църквата и от Иранс
ката епархия, и от ОС в Босилег
рад, които не са пожелали да им
окажат помощ.

Стойов изрази надежда, че
първата фаза на реконструкция
та ще приключи до 30 май (Света 
Троица), когато църнощичани 
празнуват селската си служба. За 
продължаване на работите за ця
лостно реставриране на нашия

Тези дни започна реставрация 
на църквата “Свети Никола” 
Църнощица. Запланувано е изця
ло да се подменят циглите, час
тично да се подменят гредите на 
покрива, да се поставят тротоари 
около храма и да се направи 
дървена ограда около църковния 
двор, както и да се поправи вход
ната част на църквата.

Инициативата за реконструк
ция на църквата е подел преди

две години Зоран Стойов, който 
неотдавна е избран за председа
тел на Църковния съвет.

- Със средствата, които осигу
рихме от местното население, 
както и от преселените в Маке
дония и във вътрешността на 
Сърбия църнощичани, вече ку
пихме 2400 цигли, с които ще пре- 
покрием църквата, казва Стойов. 
Той подчерта, че Църковният 
съвет, в чиито състав са и Марян

в

& храм ще са нужни допълнителни 
средства, които ще осигурим от 
местното население и от бивши
те ни съселяни, както и от про
дажбата на подменените цигли, 
заяви Зоран Стойов,

&

1» Вене ВелиновПЛ.Р.
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Превантива срещу сърдечносъдовите заболявания

"Ти си моето еърце"И^-
Заболяванията на сърцето и кръвоносните съдове са най-голямата причина за увеличената 
смъртност в света. Според преценки на Световната здравна организация (\УНО) от тези 
заболявания годишно умират над 16 милиона хора в света.

Всяка година броят на страдащите 
от сърдечносъдови заболявания се 
увеличава поради непрекъснатото 
остаряване на населението, нездра
вословния начин на живот, намаля
ването на физическата активност на 
хората и много други фактори. Спо
ред предвижданията през 2020 година 
броят на починалите от кардиовас- 
куларни болести хора ще достигне 25 
милиона, а около 11,5 милиона души 
ще пострадат от коронарните заболя
вания. Особено голям ръст на мор- 
талитета се очаква в страните от Из
точна Европа и в развиващите се 
страни.

И в Сърбия хората най-често уми
рат от сърдечносъдови забволявания.
Чак 56% от починалите са завършили 
живота си поради заболявания на тези 
органи. Този тих убиец убива към 
една четвърта от селските жители над 
65-годишна възраст. И около 40% от 
хората под 60-годишна възраст 
умират от фатални нарушения в рабо
тата на сърцето. На второ място в 
ранглистата на причинителите па 
смърт са раковите заболявания, а на 
трето - различните увреждания на ор
ганизма, показва студията на Здрав
ната служба на Република Сърбия, 
която е изготвена със съдействието 
на Европейския съюз.

Въз основа на резултатите от 
студията за здравословното състоя
ние на населението в Сърбия Ми
нистерството на здравеопазването, с 
финансова помощ на Европейската 
здравна агенция, организира осемме
сечна акция в рамките на проекта 
“Подкрепа за развитието на народ
ното здраве”. Целта на акцията е да се 
повиши познанието на населението за 
причинителите на сърдечните заболя
вания, както и да се посочат полез
ните ефекти от необходимите проме
ни в начина на живот.

За да се повиши нивото на знанията 
на населението за превантивните мер
ки срещу сърдечносъдовите заболя
вания, този месец започна акцията 
‘Ти си моето сърце”. Доколкото се 
намали или елиминира влиянието па 
четирите основни рискови фактора - 
пушенето, нездравословното хранене, 
стресът и надебеляваното - здравето 
на нацията би било много по-добро.
За целта е необходимо да се променят 
житейските навици, което най-много

Чесънът гониКърлежите пак са
тъпление. Те плъзнаха по по
ляни, паркове и детски пло- НЗСвКОМОТО 
щадки, съобщиха епидемио- 
лозите от Министерството на 
здравеопазването.

Обикновено паразитите се

С помощта на подходяща диета 
количеството на мазнините трябва да 
бъде намалено на 30% от енергийния 
потенциал на внесената храна, а 
дневното количество на внесения 
холестерол трябва да бъде по-малко 
от 300 т§. Налага се в диетичната 
храна да доминират мазнините от 
растителен произход, да се увеличи 
консумирането на зърнени храни, 
свежи плодове и зеленчуци, 
става дума за повишено кръвно 
налягане, пациентът трябва да консу
мира по-малко сол и алкохол.

Доколкото чрез променения на
чин на живот систолното налягане не 
се намали под 140 тт/Н§, а диасто- 
лното налягане под 90 налага
се да бъде приложена медикаментоз
на терапия. Резултатите от кли
ничните изследвания показват, че 
рискът от заболяване на сърцето и 
кръвоносните съдове е свързан с 
повишаването на холестерола (маз
нините) в кръвта. Чрез промяна на 
житейските навици и елиминиране на 
рисковите фактори (намалено вна
сяне на мазнини), може да се намали 
количеството на липопротенните, 
особено на “лошия” ЬБЬ холестерол. 
Ако целта не се постигне по този 
начин, трябва да се приложи 
медикаментозна терапия, с помощта 
на която се повишава нивото на 
“добрия” НБЬ холестерол. Според 
едно клинично изследване, публику
вано в Лондон, както и според резул
татите от неотдавнашната клинична 
студия на болницата “Бригам” в 
Бостън, най-добре е да се използват 
сшашинише, понеже тези лекарства 
понижават нивото на мазнините в 
кръвта. С тази терапия се намалява 
синтезът на холестерола в клетките 
на черния дроб и се подсилва 
създаването на рецептори в стените 
на кръвоносните съдове, които уско
рено поемат холестерола от цирку
лиращата кръв и го разграждат. 
Същевременно се разграждат и 
останалите фракции на мазнините в 
кръвта. Смята се, че с помощта на 
споменатите лекарства “лошият” 
холестерол може да бъде преполовен 
в срок от един месец. В нашата 
страна се произвежда препаратът 
80И18 (аЮгуазШт), който се използва 
като допълнение към диетата за 
понижаване на холестерола в кръвта. 
Началната доза е 10 ш§, а след това се 

модифицират поведението си. Ако става дума взема в зависимост от нивото на 1Л)Ь холестерола в 
например за пушач, той трябва да остави цигарите, интервали от 4 седмици, като максималната доза 
Също така е необходимо хората да се ориентират достига до 40 те дневно. Цялата доза сортис се 
към здравословното хранене, да стремят към взема наведнъж вечерта, понеже синтезът на 
постигане на идеално телесно тегло и всекидневно холестерола в черния дроб е най-интензивен през 
да упражняват някаква физическа дейност. От нощта.
друга страна, пациентите трябва да получават от Преценява се, че в света има около 200 милиона 
лекарите съвети във връзка с храненето си, за да хора, при които тези лекарства могат да осуетят 
намалят риска от заболяване на сърцето и заболяването на сърцето и кръвоносните съдове, 
кръвоносните съдове. Трябва да прилагат диета за Особена е ролята им в осуетяването на сърдечния 
намаляване на телесното тегло, понижаване на инфаркт и мозъчния инсулт (шлог). 
кръвното налягаме и отстраняване на мазнините Подобно е и действието на витамин С. Той 
(холестерола) от кръвта. Необходимо е да бъде изсмуква холестерола от кръвоносните съдове, 
контролирано нивото на захарта в кръвта при внася го в кръвта, която го предава на черния дроб 
диабетиците, както и намаляване па склонността и след това, посредством червата, се изхвърля от 
им към тромбоза. За да извършат тези промени в организма. Тъй като витамин С се съдържа 
начина на живот, пациентите трябва да получат най-много в пресните плодове и зеленчуци, пре- 
помощ от семейството си при иабавката на поръчва се тяхното всекидневно консумирано, 
необходимите хранителни продукти 
приготвянето на здравословна храна. В това 
отношение особено значение има психологичната 
подкрепа на семейството.

На аптечния пазар се предлагат 
десетки препарати, с които 
можете да предотвратите 
опасната среща с кърлежа. 
Необходимо е просто да се 

качват по високите стебла на намажете с лосион, който ще 
тревите и тъй като на предни- АЪРЖИ паразита далеч от вас, 
те си крачета имат специални ЯриродатТ*“™ ^ РаЗХ°ДКа " 
приспособления, безпроблем- Има и друг лек, който са

ползвали дори бабите ни - 
чесънът. За да ги гони обаче, той 
трябва да се е лонатрупал в 

кърлежите мигновено усе- достатъчно количество в 
щат, че към тях приближава организма. Затова на вечеря не
човек Скачат втпст тчттпто <* отказвайте от скилидка-две ат върху тялото добре счукан или пасиран чесън.

но улавят въглеродния двуо
кис, отделян от хората. Така

Ако

му, а понякога дори не се на
лага да се движат. Те се зака
чат за крака на жертвата си Така че още тогава те са били
веднага щом мине покрай тре- преносители на инфекции.

Днес заплахата идва най-вече 
Еволюцията най-малко се е от кучетата, които се явяват 

отразила на кърлежите. От като “таксита” на кърлежите, 
400 млн. години те не са про- докато се доберат до човека, 
менили външния си вид. Още

вичката.

Ако паразитът ви нападне 
древните римляни са ги изди- съвсем случайно, не се пани- 
гали в култ и са ги поставяли кьосвайте. Задължително го
на свещени места в храмовете махнете със защитена ръка. 
си. При археологически раз- Било то с пинсета, с гумена 
копи са открити картини на ръкавица или просто с хартия, 
паразити в най-горните части Въпросът е да не сте в пряк 
на сводовете на свещените допир с него. Хващате го

лекичко, повече към главата 
Съхранените в кехлибар и го дърпате. Добре е да отк- 

кърлежи пък са запазили ви- риете кърлежа по кожата си в 
руси, които са се разпростра- първите 48 часа, докато той 
нявали в далечните времена, търси място за впиване.

здания.

Забравете късите крачоли
* При разходка в планината или в парка, както и при работа на 
полето, обуйте дълги панталони и блуза с дълъг ръкав. Добре е 
дори да пъхнете крачолите си в чорапите.
■ Носете светли дрехи. Така по-лесно ще забележите черните 
кърлежи още преди да са се впили в тялото ви.
* Избягвайте влажните и богати на растителност места, когато 
тръгнете на разходка из планината.
' Намажете откритите части на тялото с препарати, които 
отблъскват кърлежите. Можете да ги намерите във всяка аптека 
под формата на кремове, спрейове, лосиони и др. Нанасят се 
направо върху кожата, но не и върху лицето. Възпалените части 
по тялото също не трябва да се мажат. Имайте предвид, че 
действието на тези препарати намалява, когато навън е горещо.
* Проверявайте внимателно дрехите си след разходка. Кърлежът 
може да се е закачил по тях.
■ Прегледайте и кучето. От домашния любимец паразитът може 
да се забие в стопанина си или някой друг от семейството.

зависи от готовността на хората да
Каква болест може да хванем
Лаймска болест
Това е най-често срещаното заболяване, причинено от ухапване на 
кърлеж. Лаймската болест може да стане и хронична - тогава 
поразява нервната система, сърцето, лимфните възли и ставите. 
Инкубационният период е от 3 до 33 дни. Първите симптоми: висока

Ухапаното място се появяват черни петна.

Най-опасната болест, причинявана от кърлежи. Всеки трети болен 
умира от нея, въпреки че срещу кримска треска има ваксина. 
Заболяването започва като най-обикновен грип - отпадналост и 
висока температура. Няколко дни след това започва кървене, което 
постепенно обхваща цялото тяло. Кръвта на болния лък става 

.източник на заоаза.

Освен чрез ухапване от кърлеж, болестта се предава по въздушен и 
хранителен път. Ку треска може сериозно да увреди органите ви, ако 
Диагнозата не бъде поставена навреме и не се проведе правилно 
лечение. Симптомите: наподобяват пневмония, комбинирана 
понякога с обриви по тялото.

<2
<2шляилска треска <2Болестта, подобно и на другите, причинени от кърлежи, започва с 

отпадналост и висока температура. По тялото на заразения се 
появяват обриви, а ако не бъде предприето своевременно лечение, 
може сериозно да увреди далака, черния дроб и др.

и
Проф. д-р Сретен Як 

Павлович ,М>
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Ружица Алексова в БелградПо повод 600-годишнината на сръбската столица

Едно футуристично видение на Белград Разговори за 

стрелбището
(Продължение от миналия брой) Секратарят на димитровградския Спортен съюз Ружица 

Алексова тези дни посети Управлението за спорт към 
Министерството на просветата и спорта, където бе приета 
от директора Александър Шощар. Двамата са разговаряли 
за стрелбището към спортната зала в Димитровград, както 

измененията и допълненията в Закона за спорта и в

Печатът съвсем е свободен, няма насилници въз осно- 
И космосът не е изоставен в това предвиджане на бел- ва на получена власт или литературни и полити 

градското бъдеще. Белградчани в 2071 година са убедени цензори, които по собствената си воля да се налягат 
в безграничието на света, в съществуването на далечни, публиката. Споровете по отношение на знание ил У

решават пред определени съдилища без публичен 
хвалба, тъй като няма и публиката да милее за

по-големи и по-развити светове, отколкото Земята, кои
то са пълни с живи създания, а човекът в тази непрег- позор или 
ледна върволица не представлява крайната, а началната такива явления, 
точка на съзнателните и интелигентни същества. Всички Забавата е предоставена на театрите, а за разходка 
вярват, че човекът е предопределен безгранично да се служат някои предели в града и околностите му, осо ено 
усъвършенства - на безброй светове и с по-съвършени онези прекрасни квартири в кварталите Врачар и 1оп- 
оръдия. И колкото вярват в щастието, което ще им до- чидер, по крайбрежието на Сава и Дунав и на Авала, дето 
несе бъдещият живот, толкова мислят, че то се състои в белградчани най-много ще отиват като конници, ъс- 
жизнената радост на настоящия живот, и то в естествения тезанията на гребци на Сава и Дунав тоже са популярна 
живот. На това прекрасно чувство почива моралът, мно- забава. По-отдалечеии излетни места са Смедерево, Ша- 
го по-чист и по-здрав. Любовта с всеки изминат ден става бац, Рума, Сремска Митровица, Сремски Карловци, Нови

сад,Тител, Бечкерек (Зреиянин), Вършац и Бела църква 
Всеки гражданин познава законите, които са написани а многобройни компании превозват по суша и вода, защо- 

съвсем кратко. Няма смъртно наказание, затвори, съдеб- то всички пътища водят към Белград, 
ни дела. Измамата се смята като най-голямо престъп- Първият сръбски футурист, съвременник на Жюл 
ление. Виновниците се смятат като болни хора и затова се Вери и предшественик на Едвард Белами, автора на соци- 
превъзпитават в разни заведения; ако повторят злодея- ално-утопичиия роман “След сто години (1881), въпреки 
нието, трудно могат да излезат от заведението, но остават неясните схващания за общественото развитие, все пак се 
гледани с разбиране и в разни занимания.

Управляването със страната е общо дело. Данъците са утопични идеали. Във всеки случай трябва да го дирим 
минимални. Военното съсловие е премахнато. В между- между младите членове на сръбското младежко движе- 
народната политика един съд с представители на всички ние. А ако имаме предвид действиетлното положение на 
народи разглежда всички спорове само по мнозинството тогавашна Сърбия, то неговото видение на бъдещия 
на гласовете, без оръжие и войни. Постоянни чиновници Белград, колкото и да ни се вижда днес наивно, е истински 
има много малко, назначават се за кратко време, чрез подвиг. Той е родоначалник на футуризма в сръбската 
свободно избиране, понеже това положение е почетно и литература. А неговото име може би ще се открие един 
без заплата. Редки са примерите на постоянно занимание, ден - в бъдещето, 
защото и най-голямата заплата е по-малка от онова, кое
то може да се спечели с някоя друга работа.

тво се и за
Закона за местното самоуправление.

Ружица Алексова посети и Спортния съюз на Сърбия, 
където разговаря и с председателя Синиша Крайчинович, с 
генералния секретар Дане Корица и със специалния сът
рудник Радован Томич. И на тази среща беше поставен 
въпросът за димитровградското стрелбище, както и за 
новите решения в закона.

Накрая Алексова посети и Стрелческия съюз на СЧГ, 
където бе приета от генералния секретар Ненад Петкович. 
По време на тази среща бе договорено да се изготви проект 
за завършването на стрелбището в рамките на димитровг
радската спортна зала. Д- С.

по-св'естна, по-силна и по-изкусна.
На кроса на РТС

Нина Миленова зае 

12 мястонамира под влиянието на тогавашните демократични,
На ученическия крос за голямата награда на Радио Бел

град, който се проведе на 1 май тази година в Сремска 
Митровица, участваха и 49 ученика от босилеградското 
основно училище и гимназията. Правото да участват в него 
те получиха благодарение на класирането си на общинския 
крос, който се състоя на 24 април. На състезанието в Срем
ска Митровица босилеградските ученици бяха придружа
вани от 5 преподаватели и един лекар от Здравния дом.

Най-голям успех отбеляза Нина Миленова, ученичка във 
втори клас на босилеградската гимназия, която в конку
ренция със 100 второкласнички от републиката се класира 
на 12 място. П.Л.Р.

- Край-

Д-р Джордже Игнятович

, Съставил: Драган Петров
Отвесно: 1. Фестивален град във Франция. 2. 
Един континент. 3. Модел на „Москвич". 4. 

Водоравно: 1. Туристическо ремарке. 8. Изп- Спиртно питие, получено от прекипял гроз- 
летен от пръчки съд с различна големина и дов сок (мн.ч.). 5. Вид папагали. 6. Неда Ар- 
форма. 11. Анатолий Марков. 12. Италианска нерич. 7. Лирическа поезия. 8. Двуостър нож. 
парична единица. 13. Съперници. 15. Женско 9. Повик при тореадорите. 10. Изострена от 
име. 17. Прегорена захар или гликоза. 18. Го
лям

морени кмша
&2Е|оо Й}3

единия край метална или дървена пръчка за 
воден поток. 19. Голяма снежна маса, пробиване на дупки. 13. Еврейски свещеници, 

свличаща се по планински склон. 20. Зала за 14. Съд за къпане. 16. Кръвоносен съд. 17. 
прожекция на филми. 21. Земеделско сечиво. Катанец, кофар (мн.ч.). 19. Водно цвете. 20. 
23. Стара мярка за тегло. 24. Град в Хърватия. Великани, исполини. 21. Място в Черна гора, 
25. Шестата нота 28. Гвоздей. 29. Италиански край река А им. 22. Вид зеленчук (мн.ч.). 24. 
фугболен отбор. 30. Подвижна стена, поста- Малко помещение в жилище. 25. Вид речна 
вена на сцената като странична декорация. риба. 26. Църковен закон. 28. Марка спортни 
31. Слано езеро, близо до море. 32. Нещо, екипировки. 29. Планина в България. 30. До- 
което човек помни. 33. Испански футболен машно животно. 31. Политура, 
отбор. 34. Лично местоимение. 35. Нации. 36.
Българско мъжко име.

о Лайка (2)АГРОТЕХНИКА
Предшественици. Най-добри 

предшественици за лайката са 
зимните житни и окопните кул
тури, които освобождават пло
щта рано, оставят почвата чиста 
от плевели и запасена с храни
телни вещества.

Подготовка на почвата. Ос
новната обработка на почвата 
след житни култури се състои в 
подмятане на стърнището и в 
дълбока есенна оран на 22-25 
зт. Когато предшественикът е 
окопна култура, извършва се 
само дълбока оран, при което се 
внасят по 2-3 4 оборски тор, 30 к§ 
суперфосфат, 10 к§ калиева сол 
и 8 к§ амониева селитра на де
кар. Когато няма оборски тор, 
количеството на минералните 
се удвоява.

Предсеитбената обработка на 
почвата се извършва в зависи
мост от времето на засяване. 
При есенна сеитба почвата се 
бранува и се валира, а при ранна 
пролетна - само се бранува.

Размножаване. Лайката се 
размножава чрез директна сеи
тба, която може да се извърши 
рано през есента (септември-ок
томври), предзимно (ноември) 
или напролет.

Най-високи добиви се полу
чават при ранна есенна и при 
предзимна сеитба, докато при 
пролетната, когато тя съвпада 
със сухо време, често семената 
не поникват. Когато се наложи 
пролетна сеитба, тя трябва да 
се извърши в най-ранните сро
кове, за да се използват зим
ните запаси от почвената вла
жност.

Сеитба. Лайката се сее с ред-

осеялка, към която се монтира 
специално приспособление - ог
раничител, при междуредно 
разстояние 25-50 зш. Възможна 
е и лентова сеитба на двуредови 
или триредови ленти при разс
тояние между тях 
Сеитбената норма е 250-500 8 
семена на декар. За по-лесно 
изсяване се препоръчва семена
та да се смесят с пресят песък 
или с дървесна пепел.

Грижи за посевите. След 
засяването лайката пониква и 
расте бавно, поради което лесно 
заплевелява. Първата обработ
ка се извършва ръчно, вътре в 
редовете, а в междуредията - с 
конска окопвачка. При това 
трябва да се внимава да не се 
затрупат младите растения с 
почва, понеже са нежни и ще 
загинат. През вегетационния пе
риод на лайката се извършват 
две-три обработки.

За борбата с плевелите може 
да се използват хербицидите: 
прометрин - 50% в доза 300 8 на 
декар и малоран 50% в доза 200 
8 на декар. Хербицидите се 
внасят, когато растенията дос
тигнат фаза розетка.

След последната беритба на 
лайковия цвят стъблата се окос- 
ват и се изнасят, а почвата се 
култивира плитко, като се тори 
с 40-50 к§ суперфосфат и 10-15 
к§ амониев сулфат на декар.

Самозаселите се семена по
никват рано през есента след 
първите валежи.

Грижите за лайковия посев 
през втората и третата година 
са както през първата.
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"ТГ май 1 5....................... .

Първенството на НФЗ - 27 кръг

Сигурна победа
„Балкански" - „Обилич" (Перутина)
2 : 0 (1 : 0)

Тъжен помен Изминаха и 14 
ГОДИНИ от 
смъртта на нашата

Изминаха и ДВЕ 
ГОДИНИ от 
смъртта на нашия 
мил брат, вуйчо и 
шурей

Голям обрат Измина ЕДНА 
ГОДИНА от 
смъртта на нашия 
татко и дядо

ФК „Желюша" - ФК „Будучност" (Първа 
кутина) 3 : 4 (3 : 0)Днмитрввград, 8 май 2004 г. СЦ "Парк", зрители - 

около оОО. Главен рефер - Владица Голубовнч от Димитровград, 9 май 2004 г. СЦ “Парк”, зрители - 
Алексннац (7,5). Голмайстори: Чурчич в П ипГгеор- I50' Главен РеФеР - Микица Стоилковпч от Ниш (8,5). 
шев в 76 минута. Жълти картони: Д. Пенчев и Мнял- Голнаисторн: Тричков в 27, С. Васов в 40 и Йованович
кович от “Балкански”. " ........

Играч на срещата - Боян Глигогшевич от “Бял- 73 11 МлаДенович в 69 м:гаута за “Будучност". Жълти
* Т/01ЯТ/М1Т1' А_________— 1 т н\т/ а?

в 41 минута за “Желюша”, а Милош Златкович в 63,70,

картони: Минчич, Андонов и Пешев от “Желюша”, а 
Това бе хубав мач, в който домакините успяха да се Стаменкович от “Будучност”. 

възползват от своите шансове и да стигнат до трите ^ * 1Т ”™* ' - _
точки. В 11 минута младият Боян Глигориевич влезе в реме н отбелязаха ТРН гола- пРез тази част от играта 
наказателното поле на гостуващия отбор и подаде пас Те можаха да имат поне 01Де толкова попадения. През

Чурчич, който от изгодна позиция вкара гол. В 76 ^рВЛ1!,;^.0МИНуТИ гостите ПР0СТ0 кат0 :::
минута най-добрият играч на терена Боян Глигорие- 

умело прие един дълъг пас, храбро влезе в нака- 
залното поле на гостите и подаде топката на Георгиев.
комуто не бе трудно да я вкара в мрежата на гостите Рсш “Р^- «° отеД това 1|м не°охоД*

В следващия кръг “Балкански” е гост на “Буковик” мнву™ ”°„б„Р,?,1Гр1Д,? «° ,п°^е»а”;
Ражан. Мачът ще се играе тази неделя от 17 часа.

Домакините играха брилянтно през първото полув-
майка и баба 
ГРОЗДА 
РАТКОВА 
от с. Бански дол

Всички те вечно 
ще живеят в нашите 
сърца. Поклон пред 
паметта им!

От Иванкови - Елии.а, Симеон, Горан, 
Даниела и семействата им

СИМЕОН 
СТАВРОВ 
от Димитровград, 
по потекло от с. 
Бански дол

към че ли не
съществуваха.

През второто полувреме настъпи голям обрат. В 47 
минута гостите пропуснаха дузпа (Стоицев отлично 
реагира), но след това им бяха необходими само 10

вич

МЕТОДИ 
РАТКОВ-Тома 
от с. Бански дол, 
Димитровградско

В следващия мач желюшаии гостуват в Мрамор 
срещу едноименния отбор. Мачът ще се играе тази 
неделя от 17 часа.

в

Първенството на НФЗ - 26 кръг „Буковик” - 
„Желюша” 5:0„Раднички” Балкански” 3:5 Тъжен помен

На 2 май 2004 година, след кратко боледуване, 
почина нашият непрежалим баща, свекър и дядо
СТОЯН ЕВТИМОВ 
(1921-2004)

55
Кнез село, 2 май 2004 г. Главен картон: Ценков от “Балкански в 44 Ражан,7май 2004 г.Главенре- 

рефер:Мила_н Кръстнч от Пирот минута. _ фер:Иван Стевановнч от Ниш (7,
(7, 5). Голмайстори: Вучкович в 15 Играч на срещата: Боян Глиго- 5). Голмайстори: М. Ивановнч в 11 и 
Първулович в 17 и Станкович в 86 риевич (“Балкански ). 30, Б Петрович в 46 и 56 и Б.
минута от дузпа за Раднички а В. Гостите имаха по-голямо жела- Райкович в 75 минута. Жълти кар- 
Пеичев във 2 Чурчич в 34, Б. ние да стигнат до трите точки и ус- ТОни: Миловановнч, Здравковнч, 
I лигориевич в 60 и 67 и М. Георгиев пяха да ги вземат. Отборът дома- Петрович от “Буковик’Г Червен 
в 75 минута за “Балкански”. Жълти кин не беше достатъчно подготвен 
картони: Жикич, Първулович и Со- и не му помогна дори това, че през 
колов от “Раднички”, а М. Георгиев едното полувреме имаше играч по- 
и Чурчич от “Балкански”. Червен вече на терена.

От Босилеград, роден в с. Бранковци 
Вечно ще жалеем за твоята доброта, грижи и 

любов, с които непрекъснато ни обсипваше. 
Трудно е да разберем, че те няма, за да

картон (два жълти) Дончев от 
“Желюша” в 70 минута.

Играч на мача: Б. Петрович 
(“Буковнк”).

В една слаба футболна среща 
желюшани бяха по-слабият отбор. 
Особено незадоволително игра

откликнеш на нашата безмерна обич.
С непреходна благодарност и с дълбока печал в душите ни се 

прекланяме пред твоята светла памет!
Вечно скърбящи: дъщеря Василка, син Жарко, снаха Снежана, 

внук Борис, внучка Таня и многобройни роднини и Приятели

д. с.

Драматичен четвъртфинален мач за Купата на 
Пчински окръг между „Младост" и „Радник" защитата на гостите, която позволи 

мрежата на вратаря Стоицев да се 
опъне чак пет пъти. Желюшкият 
отбор игра нервно, играчите повече 
говориха помежду си, отколкото 
тичаха по терена.

Сурдуличани се класираха 
за полуфиналите

На 22 май 2004 г. се навършват ШЕСТ 
МЕСЕЦА от ненадейната смърт на нашия скъп и 
непрежалим съпруг, баща, син, брат, чичо и 
братовчед
ВАНЧЕ К. ВЛАДИМИРОВ 
(1958-2003) 
от с. Църнощица

Панихидата ще бъде отслужена на 18 май 2004 
г. от 11 часа на гробищата в Петковска махала.
Каним роднини и приятели да присъстват.

Бяхме щастливи заедно! След теб остана 
самота и дни, изпълнени със скърб! Времето лети, но не лекува! 
Скърбта ни по теб не може да стихне, все прерязва жестоко сърцата 
и душите ни, а образът ти мил и все така усмихнат е винаги пред 
нашите очи. С много обич и тъга те носим в сърцата си1 

Поклон пред светлата ти памет!
С нсйреходна обич и благодарност: съПруга Гордана, дъщеря 
Венка, майка Йорданка, баща Коста, братя Борис и Виктор и 
техните семейства, братовчеди Марян и Игор и техните 
семейства

Д. с. , тр
Босилеградската “Младост” не нападателят на “Радник” Йовано- --------------------------

успя да се класира за полуфиналите вич засече едно центриране от сво- 
на състезанието за Купата на Пчи- боден удар и с глава изпрати топ- ^Я1ТОЧН2) 
нски окръг, понеже в четвъртфи- ката зад гърба на “вратаря” Баси- ^ 
налния сблъсък отстъпи на “Рад- лов. Въпреки че бяха по-малко на 
ник” от Сурдулица след изпълне- терена, “зелените” засилиха атаки- 
ния на дузпи. В редовното време ма- те си и в 80 минута отново стигнаха п

до равенство. След разбъркването С-СЗЗОН 
Отдавна любителите на футбо- в наказателното поле на гостите 

ла в Босилеград не са имали възмо- най-добре се справи Сиииша Дамя- „Димитровград" - 
жност да наблюдават на “Пескара” нович. „Синджелич" (Ниш) 82 : 70
толкова интересен пълен с обрати Според регламента на състеза- (16 :17; 22 : 18; 17 : 18; 27 : 17) 
мач. Първата част на срещата при- нието, веднага след редовните 90 Димитровград, 8 май 2003 г. СЦ 
ключи с нулево равенство. И двата минути започна изпълнението на “Парк”, зрители 
отбора играха предпазливо и рядко дузпи. Футболистите и на двата от- Съдии: Б. Денчич от Пирот и Й. 
се стигаше до голови положения. В бора изключително точно изпълня- Богдапович о г Сокобаня.
50 минута нападателят на гостите ваха ударите от 11 метра. След като

баскетболният
чът завърши 2:2.

около 300.

БК Димитровград”: Геров 17, 
Анджелкович откри резултата. Бо- и двата отбора точно изпълниха Милев, Д. Алексов 5, Мишев, 
силеградските футболисти и зрите- чак по 12 дузпи, в решаващото три- д„МИтров, Виденов 2, Андреев Зз! 
лите смятаха, че голът бе вкаран надссето изльлнение Младост Апостолов, Андресиич 17, Велчев 
след засада. Срещу спорното пропусна да реализира дузпата и 2, Т. Алексов 6 и Гюрджсвски. 
съдийско решение малко по-бурно гостите се класираха за полуфииа- %/< ^Синджелич”: Богосавлевич 
реагира вратарят на домакиите лите. П.Л.Р. 2, Драг ичевич 7, Зарев 6, Стоев 2.
Павле Гашевич и затова бе наказан---------------------------------------------- Милиянович 16, Миловановнч 3,
с червен картон. Понеже сред ре- ^ ^ Илич 2, Петрович 10, Радевич 9,
зервите на “Младост нямаше вра- 0ООЗН 133СОВ В Васкович, Стояпович 13 и Шчена- 
тар, пред вратата застана напада- нович.
телят Игор Василов. и ОТО003 НЗ ОЧЛ В първия кръг от лятната бас-

Футболистите на “Младост не Ж кетболна лига на иодрегиоиа 7 Ниш
се предаваха и в 65 минута Сиаско Осемнадесетгодишният димит- на ВСС в Димитровград се сре- 
Пенев успя да изравни. В 75 минута ровградски футболист’ Бобан Ва- щнаха баскетболистите па “Днмит-

сов, който вече три години е член иа ровград” и “Синджелич”. Май-до- 
младите състави па софийския фу т- бър на терена бе гардът на дома- 
болен гранд “Левски”, неотдавна бе кипите Андреев, който отбеляза 33 
повикан на контролен мач между точки. С особено добри прояви бе и 
юношеския футболен отбор па ветеранът Геров, който успешно 
СЧГ (випуск 1985 г.) и младежкия контролираше играта и с няколко 
футболен отбор на СЧГ (випуск тройки в края па мача определи

победителя. В решаващите момен- 
След мача селекционерът Миод- ти две тройки вкара и опитният 

раг Мартач съобщи имената иа Топи Алексов.
18-те млади футболисти, които ще 

В шестия кръг от пролетната играят в квалификационните сре- дчапи са домакини на “Младост- 
част на първенството на Г1ФД бо- щи за следващото европейското Весна” в Бела паланка. Мачът ще 
силеградска “Младост” неочаквано първенство за младежи. Сред тях е се играе тази неделя.
(угстьпи с 0:1 при гостуването си на и Бобан Васов.
Младост” в Сувойница.

В оси л е гра дек ите футболисти 
имаха териториално превъзходство 
чрез цялото време на мача и про
пуснаха да реализират няколко го- 
лови положения. Единственото по
падение домакините отбелязаха в 
»•) минута на мача.

В следващия кръг “зелените” ще 
играят иа “Пескара" срещу “По- 
лет от Горни Въртогош. П.Л.Р.

Възпоменание
На 10 май тази година се навършиха ОСЕМ 

ГОДИНИ от смъртта на нашия непрежалим
СТЕКЛИ БОЙКОВ 
от Долна Любатп

Винаги ще те носим в сърцата си. С много 
обич и болка се прекланяме пред светлата ти 
памет!

Семейство Байкови

1
■ ■

■ ' V'• X V

В шестия пролетен 
кръг на ПФД___ Тъжен помен

На 14 юни 2004 година се навършват ПЕТ 
ГОДИНИ от смъртта паНеочаквана 

загуба на 
„Младост"

.
ШйПЯ СОКОЛ ПЕЙЧЕВ 

от Димитровград 
Почивай в мир. 

Семейство Пейчеви

1983 г.).
VVВ следващия кръг димитровгра-

й.-
д. с. Тъжен 1ЮМС11

На 11 май 2004 година се навършиха ДВЕ 
ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и 
незабравим съпруг, баща, свекър и дядо

Д. С.

Ставров трети в Палич 3
3По време на първомайските празници па Паличкото езеро край 

Суботица се проведе регатата от клас “Ласер 4,7”, в която от известно 
време се състезава и димировградският ветроходец Марио Ставров. И 
този път той постигна успех, като спечели третото място.

Следващото състезание, на което ще участва Ставров, ще се 
проведе в българския град Бургас. Д. С.

БРА11КО ПЕЙЧЕВ 
от Димитровград

Поклон пред светлата му памет! 
СемейсШво Пейчеви &



14 май гМ16
- знайеш ж-Дедо - запея ме йедно ютро унукат 

ли кво йе най-скупо у животат?
Помисли си: съга йе пай смислил нещо да ме _цма) сине, има! Това су ти,

вача на тесно, па поче да огьжиням... сине, ония що гьи окаю стру- ,
-Па зависи, сине, кво те йе притиснуло. Ако чняци! за йедну мъничку ре- 1 

йе, да речем, война, най-скупо йе да останеш ТИШКу от неколко листа, узну
дебеле паре. Деру съглам син-

1НД1

г*.
жив...

-Ма не питам я за войну, дедо, питам те ако КОвците... 
нещо купуйеш, койе йе най-скупо?

-Ама нали ти кажем: зависи

г*№<|

-Па я да учим за стручняка, дедо, а?
-Да учиш, да учиш! Само да изберемо за 

притребало! Йеднуш може да йе нещо за дом, квога СХручНяка да учиш, оти гьи има пърс и 
друг пут за училище, трети, ако си гладан, а 
немаш паре, може и лебат да ти се види скуп...

Видим унукат се мърщи, не

кво ти йе

плева...
-Е-е?
-Па има гьи за воду, за зем- 

лю, за въздух, за огань, за иже, 
за мостеве, за путища, за ст- 
рую...

-Е па не може за све това да
Акълиега погаджам.

-Добре -рече он - а кво йе 
най-скупо за йедън град, да ре
чем?

-За град ли? учим...
-За град и за големците у тия град? _не може, ама ти гледай да учиш за теквога

, Са разбра накуде бийе момчето. Тия дни у що че Пр0дава аКъл. Я сине, откиго знам за 
нас доодише некикви стручняци, да ни кажу мене^ ТуВа у нашият град су доодили бог те 
кико требе да работимо и кво требе да ра- знайе кви стручняци и свити ни продавай 
ботимо, ако сакамо да се измъкнемо из ка- акъл; те кико да чувамо овце, те кико польето 
лището. да ураетимо, кико се прайе игрища и децата да

-Па тека кажи- цъвну я. -Най-скупо, сине, ритаю ТОпку, кико да доведемо водуту, кико да 
йе ка немаш акъл, па идеш да га тражиш от ПрОКОПамо рекуту... Она реката си прокопала 
другога. Кига се продава акъл, тъгай не може КОрИТО; ама кико нийе да поизпраимо кори
да му найдеш ценуту, ама колко ти одреже тия тото \\ не ЗНам за кво йоще не смо доводили

теквия стручняци.Они кажу, узну дебеле паре, 
-Чекай, дедо, на кво се продава акъл, на кьи- а нийе после си га напрайимо кико смо си нау-

казвал, че няма стар мъж, когато жената му е млада. л0 ли’ на ли’това не йе шикь®р^_____ мили и най-често наопакьи. Ама грешкьете си
“Младоженците” живели в мир и сговор и след 3 месеца невестата -Па продава се тека одоко. 1ия що ти покривамо с ‘Тека су рекли стручняци! До- 

родила! Старецът се изплашил, че бебето е недоносче и го занесъл продава, поизмери те, попредени те кво имаш водили смо гьи от Белград, от Ниш, от Пирот, 
при доктор Буба Йоцов: У главуту, попровери колко паре имаш и колко т майната да простиш, сви ни раздаваш акъл,

- Леле, помагай доктуре, детето йе недоношче, некико да га може да ти узне, па ти оцепи квитанциюту. 
спасимо! - извикал още от вратата изплашеният “татко”. Затова, сине, учи за адвокатина, акъл да про-

Лекарят обаче знаел каква е работата и започнал да убеждава даваш на прос народ и паре да трупаш...
-А има ли друг кой узима паре од адвока

тина, а?

■

Владимир МАРЙн6в~3^^^^^1Г" л”) Iм.

ИйШ§Н€1Си|иС?0р1Д1ЯСВ1

Недоносче
Преди 40 години един 76-годишен старец от с. Звонци останал 

вдовец. Изминала една година и той решил да се ожени отново. 
Питал, разпитвал и най-сетне една 40-годишна мома от с. Дървена 
ябука пристанала да се ожени за него! Той “цъфнал” от щастие, а 
съседи и познати му завижадали, задето взел млада домакиня, отгоре 
и мома. Когато го закачали за “младата невеста”, старецът гордо

що га продава.

а нийе плачамо ли, плачамо...
-Затова ли смо, дедо, толко западли, а?
-Па и затова. Нема ли си човек акъл у гла

вуту, не требе да купуйе от другога акъл, а 
най-добре йе да си налега парцаньете!

стареца, че детето не е недоносче и че няма нужда от лекарска 
помощ.

- Кико може да нейе недоношче, кига смо се узели с майкьу му 
преди три месеца? - попитал учудено сатрецът.

- Па ете тека! - отговорил д-р Буба и започнал да “прави сметка”: - кЗЛОООДНСВКа 
Сечко-Бечко 2, Марта - Парта 2, това су 4. Април и тия що га йе 
направил 2, това су 6. И 3 месеца кико сте се оженили, това су 9 
месеца!

“Таткото” приел обяснението на лекаря и доволен се върнал 
вкъщи!

веднъж, че любовникът на жена му е гей. Но вместо да 
ми е благодарен, човекът взе да ме бие! Оттогава - а си 
отворя устата да кажа нещо, веднага се намира някой, 
който не е съгласен с мен. По тази причина ми липсват 
шести, седми, осми горен зъб вляво и доста други 

Зная много. Леле, какво знам! Аууу! А си отворих вдясно долу. Затова усмихна ли се, приличам на Мона 
устата, а цялата държава отиде на кино. Това военни Лиза от известната картина... 
тайни, ама всичките ги знам. Леля ми е чистачка във

Леле, какво знам!
Никой не иска да научава каквото знам или ако 

военно министерство, а преди десет дена с един се научи, прави така, че да имам по-малко зъби... А който 
видяхме в кръчмата, където се отбивам. Каза, че по

Йордан Миланов
няма достатъчно зъби, той фъфли и нищо не му се 

едно време бил заместник-началник на сухопътните разбира. Така че вземе ли да разкрива разни тайни, 
войски. А пиеше като все едно е заместник-началник 
на военноморските. Той пък какво ми разказа!

Наистина зная много. Леле, какво знам! ЗнамМарика Наводжика почва да прилича на премиер или министър на някоя 
страна някъде по Балканите...

Та ми се иска да забравя това, дето го знам. И да 
страшни неща за министри, политици, началници, седна пред вас и да ви кажа: нищо не помня, ей на, 
директори, общински клечки, бизнесмени. И вицове убийте ме. И вие хващате и ме убивате, 
разни знам...

Наистина знам страшно много. На един му рекох
Един позастарял ерген 
харесал млада хубава мома, 
но не знаел с какъв колай 
да я заведе у дома.
Почнало селото да го жени 
за тая хубава прилика, 
а най-голяма ербаплика 
била Марика Наводжика.
Всичко той й обещал - 
шоколади, рокли, палата.
Моля ти се - казал, 
гледай да уредиш работата.
Опитвала тя, молила, кумила, 
но работата не уредила. 
Затова тоя момък беден 
още си ходи неженен.

Пролетни приказки
Топъл ветрец, сгряващо 

слънчице, температура от 17 
до 24 градуса и затревена по
лянка под стар дъб - това са прекрасните условия за 
кърска любов. Вдъхновението, което тези обстоя
телства предлагат на любовниците, е неописуемо. То 
е толкова силно, че и старият дъб не остава рав
нодушен.

Хълмистите и добре залесени райони също пред
лагат хубави любовни леговища. Перфектното място 
е билото на малък връх, особено ако от него 
крива широка гледка. Търсенето на перфектното 
място може да отнеме часове, но усилията си зас
лужават.

Хората, които имат нужда да се почувстват на
пълно сами, да се оглеждат за котловинен район. 
Скрита от хълмовете от всички страни, двойката по
лучава осещане за недосегаемост и развихря фанта
зията си.

Най-налудничавият и същевременно незабравим 
начин за правене на кърски секс е върху дърво. Гос
топриемен домакин на екстремната любовна игра е 
орехът. Навярно рискът от падане е значителен и 
затова не е желателно партньорите да се разгоре- 
щяват. Орехът е идеален за 
екзотичен секс.

се от-

Новица Станков спокоен, релаксиращ и

а»1
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