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Самитът не СЧГ начерта пътя към разширена Европа ОССЕЕвропа е общата ни цел помага а
в Димитровград.Президентът на държавната 

общност Светозар Марович 
апелира за консенсус на 
всички политически фактори 
във връзка с 
евроинтеграциите

- Европа е обща цел не само 
за властта, но и за опозицията, 
каза президентът на СЧГ Све
тозар Марович на откриване
то на Четвъртата сръбско-че
рногорска среща на върха в 
Белград, като призова всички 
политически фактори за кон
сенсус относно европейските 
цели на държавния съюз. Той 
апелира и към всички в Ев
ропейския съюз още по-ре- 
шително да продължат сът
рудничеството си със Сърбия 
и Черна гора.

След посещението на шефа на мисията на ОССЕ Маурицио 
Масари вече има и конкретни резултати, оповести 
председателят на ОС Боян Давитков на заседанието на 
Общинската скупщина.

Според него Димитровград, заедно с още осем общини в Сърбия, 
е включен
конференция на градовете за подпомагане на общините. В рамките 
на проекта, който ще продължи до местните избори е предвидено да 
се помогне на общините да развиват нови форми за отговорна 
работа на отборниците. Възможните форми и начини на подпо
магане, както изтъкна Давитков, са: ролята и отговорността на 
отборниците, работа с избирателите, надзор върху бюджета, про
цедурите за работа в скупщината, отношението между законода
телната и изпълнителната власт, правилата на етиката, поведение по 
време на заседанията, на планиране заседанията, междупартийни 
преговори и решаване на противоречията, правата на националните 
малцинства, приемане на планове на общината и на градоустройст
вени планове.

Като се има предвид , че във всичко това трябва да участват и 
шефовете на отборническите групи, Давитков призова отборниците 
и техните шефове активно да се включат в подбора на програмите и 
по-късно в реализацията им.

в проекта на Мисията на ОЕСС и от Постояната

(На стр. 3)

А.Т.

Премиерът на Сърбия посети 
Румъния________ Пристигна новият 

посланик на САЩ в 

СЧГопредели 

визовия режим 

между Белград 

и Букурещ
В Белград пристигна 
новият посланик на 
Съединените 
американски щати в 
Сърбия и Черна гора 
Майкъл Полт. Той 
заяви, че неговият 
основен приоритет ще 
бъде подкрепата на 
икономическото 
развитие на 
държавния съюз и на 
изпълняването на 
международните 
ангажименти на 
страната. Полт
допълни, чо е дошъл за да изгради новите отношения между САЩ 
и СЧГ и изрази подкрепата на страната си към интеграцията на 
Сърбия и Черна гора в овроатлантическите структури.

•Кощуница се срещна с президентът Йон 
Илиеску и с премиера Адриан Настасе * 
Положителна оценка за положението на 
малцинствата

Председателят на правителството на Сърбия Воислав Кощунида в понеделник посети Букурещ по
премиера Адриан Настасе. След официалната среща премиерите 

заявиха, че разговорите са били 'твърде изчерпателни и откровени и се очакват конкретни резултати”.
(На 2 стр.)

покана на румънския му колега

Сътрудничество между Философския 
факултет от Ниш и Великотърновския
университет Координаторът на републиканската 

Агенция за приватизация за Пиротски 
окръг Павле Николич в Димитровград:

Очаквам подобряване на 

стопанската обстановка
Координаторът на републиканската Агенция за приватизация за 

Пиротски окгъг Павле Николич миналата седмица разговаря с 
представителите на засега все още обществени и приватизирани 
през изминалите 2-3 години димитровградски предприятия. На раз
говорите присъстваха стопанските дейци Смиля Димитрова от 
"Градня", Васил Милев от "Покара", Тодор Георгиев от "Свобода”, 
Ружица Велич от ГИД, Божа Дойчев и Зоран Геров от "Балкан”, 
Дапча Ангелов от "Украс-Целе" и Любиша Гюрич от "Металац". 
Присъстваха и представителите на органите на местното самоуп
равление в Димитровград - председателят на ОС в Димитровград д-р 
Боян Давитков, началникът за стопанство п финанси Лиляна Пет
рова и секеретарят на ОС Асен Иванов. (На 5 стр.)



ЕС ще определи визовия режим 

между Белград и Букурещ
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Соломон Паси посети 

Либияна визов режим със СЧГ, Кощу- в посолството на Сърбия и 
ница каза, че са разисквали под- черна гора в Букурещ премиерът 
робно и откровено по този въп- Кощуница се срещна с видни 

” повторното въве- сърби, които живеят в 
румънската столица. 
Бизнесмените го запознаха с 
конкретните проблеми, които ще 

рудничество”. Известен компро- съществуват докато не започнат 
мис е намерен в становището да да се прилагат нови механизми 

щуница. Той посочи, че е запоз- се пои(жа арбитраж от ЕС. за свободен стокообмен
нал домакините си с обстановка- Румънският премиер Адриан Връщайря Гв Темишуара?

Настасе даде положителна оцен- ^ъд6т0 се срещна с лидерите на 
ка на икономическите отпоше- СрЪбската общност, които

между Сърбия и Черна гора настояват да запазят културния 
и Румъния. Той подкрепи стапо- си и национален идентитет. 
вището си с фактите, че през
първото тримесечие търговски- па румънския парламент, където 

децентрализиране и за автоно- дт обмен 0 увеличен ^.с 70 про- се срещнаха с председателите им 
мия за сърбите и другите неалба- а в сравнение със същия пе- Николае Вакароу и Валери Дор-
иски малцинства в Косово е риод на шшалата годи„а. 
единственото рационално реше- »уб съм_ че билатерални- 
ние, за да се осигурят екзистенци- те споразумения за свободна тър- 
алните им права , изтъкна сръб- говия ще стимулират обмена”,

(На2стр.)

"Сърбия и Румъния имат кон- 
тинуиран приятелски диалог и 
политическото ниво на нашите 
отношения е добро, но то трябва 
да бъде последвано и от иконо
мическите отношения”, каза Ко-

Министърът на външните 
работи на България се срещна е 
либийския си колега Рахман 
Шалгам. Те говориха за съдбата 
на петте медицински сестри, 

в Бенгази бяха осъдени

рос, понеже 
ждане на визов режим би затруд
нило сръбско-румънското сът-

които
на смърт.

"Българската общественост 
смъртни присъди

та в Сърбия, преди всичко с въп
роса за Косово и Метохия и с 
плана на сръбското правителст
во за осигуряване на права за 
всичките национални малцинст
ва в Косово. "Нашият план за

следи тези 
също толкова съсредоточено, 

на Либия
пия

колкото и народът 
следи трагедията на страдащите
деца. Това е трагедия за Либия, „
както и за България. Ние трябва да си помогнем взаимно , каза Паси 
пред репортерите, които го посрещнаха на летището в Триполи.

Министърът на вътрешните работи на България Георги 
Петканов също подготвя посещение в Либия през следващите два 
месеца. Преди месец Петканов е получил устна покана от либийския

неану.

Нова
програма за 
търговията

си колега.
От своя страна българският президент Георги Първанов каза, че 

стъпки либийският лидер Муамар
ският премиер. каза Настасе.

Пред журналистите двамата 
премиери оцениха като положи
телно положението на сръбско
то малцинство в Румъния и на 
румънското в Сърбия.

Настасе подчерта, че "Ру
мъния напълно подкрепя стреме
жа на СЧГ да се интегрира в ЕС и 
във всичките евроатлантически 
структури”. Това становище бе
ше потвърдено и по време на 
приема на сръбския премиер при 
президента на Румъния Йон 
Илиеску.

Воислав Кощуница и сътруд
ниците му посетиха й двата дома

са предприети дипломатически 
Кадафи да бъде поканен в България.В присъствието на Кощуница и 

сръбската делегация 
президентът на Румъния Йон 
Илиеску подписа 
споразумението за свободна 
търговия между Румъния и СЧГ. 
Това споразумение е 
предоставено на румънския 
парламент за ратифициране, 
понеже в СЧГ то вече е 
подписано и ратифицирано.

По повод дипломатическото 
напрежение между Букурещ и 
Белград във връзка с предложе
нието на Румъния, като канди
дат-членка на ЕС, за въвеждане

Световната медицинска академияна
Подкрепа на българските 
медици в 
Либия

Балканите
Световната банка подготвя 

нова програма за улесняване 
на транспорта и търговията на 
Балканите. Целта й е подоб
ряване на работата на митни
ците и борба с корупцията и 
контрабандата в Албания, Ма
кедония, Босна и Херцегови
на, България, Хърватия, Сър
бия и Черна гора, Молдова и 
Румъния. Първата подобна 
програма започна през 2000 г. 
и трябва да завърши в края на 
тази година.

Стотици лекари и медицински 
сестри започнаха протести в

Световната медицинска
академия е гласувала резолюция присъди на пет български 
в подкрепа на българските медсестри, постановени от 
медици в Либия с настояване за наказателния съд в Бенгази по 
справедливо разглеждане на ^обвинение, че умишлено са

заразйли либийски деца с 
\ вируса на СПИН. Медицинските 
[сестриот София приеха 

Предложението за резолюцията декларация, в която се иска да 
е направено от представителите бъдат използвани 
на Българския лекарски съюз • юридически средства за 
(БЛС) и е било подкрепено от освобождаването на осъдените, 
всички участници във форума 
във Франция.

Български представители са в контакт с експерти на Световната 
здравна организация (СЗО) и ООН по въпроса с българските ме
дици, заяви постоянният представител на България при службата на 
ООН и другите международни организации в Женева Димитър Дан
чев. Той припомни, че през 2000 г. на Световната здравна асамблея 
ръководителят на българската делегация тогава също е направил 
обръщение по този въпрос.

втора инстанция и недопускане 
смъртни присъди.ЕС е за мултиетническо Косово на

всички

Министрите на външните работи на ЕС отново призоваха ~ 
косовските временни институции да покажат воля за създаване на 
мултиетническо общество в покрайнината, както и за създаване на СтрЗНИТб ОТ 
условия за равноправие на всички национални общности. Съветът ЮгОИЗТОЧНа ЕврОПЗ 
на външните министри подчерта, че след размириците от 17 и 18 март 
Косово се е върнало назад. Според Съвета тази област се нуждае от | |ОН1Я ООЮбс! 
повторно укрепване на сигурността, облекчаване на завръщането на *
разселените, реконструкция на, унищоженото имущество на Ср^ЩУ 
косовските сърби, както и изправяне на отговорните за насилието г "пред съда организираната

престъпност Много българи в Либия са със 
задържани паспорти

Хари Холкери:
Министрите на вътрешните 

работи и на правосъдието наСтатуквото е враг на 

Косово
страните от процеса на сътруд
ничество в Югоизточна Европа 
приеха Декларация за обща 
кампания срещу организираната 
престъпност и корупцията. В

Дирекорът на Дирекция "Консулски отношения” към МВнР 
Георги Пейчинов заяви, че експертната група, която замина за 
Либия, остава да работи там и да подпомага българските граждани, 
които имат проблеми с либийските власти при получаването на 
изходни визи.

Пейчинов потвърди практиката в Либия паспортите на 
българските медици да бъдат задържани от работодателя, за да 
гарантира правата си, което е в нарушение на визова спогодба между 
България и Либия от 1984 г. Според него на около 1/3 от българите, 
които работят в Либия, са със задържани паспорти. Той смята, че 
визитата на Соломон Паси ще има положителен ефект върху делото 
срещу осъдените на смърт български медицински сестри.

Статуквото е най-големият враг на Косово, е заявил ръководи
телят на мисията на ООН в Косово, Хари Холкери, при пристигането 
си от Страсбург. "Имаме нужда от прогрес и ако не можем да пое- ДеклаРаЦията се акцентира на 
тигнем тази си цел, тогава скоро няма да постигнем нищо”, е пояснил Регионалното сътрудничество на 
Холкери.

По време на посещението си в Страсбург Холкери е бил приет за 
няколко дни в болница. По последна информация той се чувства 
добре,-но е поискал да се срещне възможно най-скоро с личния си ност и ДемокРатизаЦия на стра- 
лекар. Във връзка с това говорителят на ЮНМИК - Матилда Хе- ните от Региона> се проведе в 
неке, е съобщила, че Холкери гце пътува до Хелзинки за по-на- Букурещ.

оперативно равнище.
Срещата посветена на отстра

няването на пречките за стабил-

натъшни прегледи.

От международната олимпиада по ИТ
СЧГ в съвместни военни учения

В началото на юни Сърбия и Черна гора 350 войници и полицаи, 300 автомобила и 30 
ще участва в съвместни военни учения с Ру- бойни машини, два самолета, седем 
мъния и Италия, които ще бъдат органи- ■ коптера и седем кораба. Учението ще си- 
зирани според критериите на НАТО и по мулира терористично нападение, 
инициативата на Алианса "Партньорство за Учението на армията на СЧГ е италиа-
мир”. Маневрите е румънската армия ще за- нския военноморски флот ще започне на 4 
почнат на 29 май под кодовото название юни във водите на Адриатическо море под 
"Син път”. Войската на СЧГ ще участва с 1 кодовото название ”Общ хоризонт”.

Българи със сребърен и 

бронзов медалихели

Божидар Божанов и Руско Русков завоюваха съответно сребърен 
и бронзов медали на престижната Международна олимпиада по 
информационни технологии проведена от 26 до 29 април в АшкабаД- 
Туркменистан, в която участваха 59 ученици от 29 страни. Първото 
място бе спечелено от представител на страната-домакин, а 
учениците от световните ИТ-сили като САЩ, Германия, Япония се 
наредиха далеч след българите.



321 май 2004

Европа е общата ни цел
(От 1 стр.)

Комитетът на министрите на Съвета на 
Европа_____________________________

Да се осигури спазването 

на човешките права
ганизации и чуждестранни 

Говорейки на откриването К0мпании, Марович предуп- - Регионалното сътрудничество и 
на двудневната среща на Реди> че включването в ме- сътРУДничеството със съседите

жавната общност, на репуб- без Уважаването на тези инс- СъР6ия Миролюб Лабус. Като 
ликите-членки, на властта и ™туции, чиито пълноправни "ай-важната пр^дпоставГа за 
опозицията, както и предста- членки искаме да станем, развитието ни, той посочи, че 
вители на международни ор- ^ко не Разберем правилно ПРИ стабилни политически

собствената

*В Страсбург бе приет Протокол за прилагане на 
Европейската конвенция за човешките права

По-голяма сплотеност на ст- пейската конвенция за чове-
раиите-членки, подобряване на шките права, който са подписали 
системата за защита на чове- 17 страни. Според оценката на 
шките права и по-ефикасна бор- министрите този протокол пред- 
ба срещу мждународния терори- ставлява ключово постижение за 
зъм са глав! ге цели, изтъкнати дългосрочно укрепване на систе- 
на 114 заседание на Комитета на мата за защита на човешките 
министрите на Съвета на Европа права с помощта на Европейс- 
в Стасбург.

Министрите изразиха и загри- са призвани да го подпишат и 
жеността си заради нерешените ратифицират, 
конфликти в някои части на

си отговорност услов”я тази г°Аина 6ъДе 
всички заедно ще се отдал^ 
чим от Европа, от Партньо- връзка със захарта, което сега е

■в ръцете на правораздаването, 
гтпоч,, п „ ще ни позволи не само

р I в нашия регион - каза повишаване на износа на 
той.

Сърбия и Черна гора са 
най-подходящото място за 
инвестиции в Югоизточна 
Европа, посочи шефът на 
дипломацията Вук Драшкович, 
като предупреди, че за

рството за мир и от другите

захарта, но и ще открие вратите
привличането на чуждестранни Президентът Марович под- 33 п°Дписване на договор за 
капитали е необходимо да бъдат черта необходимостта да се
премахнати всички бариери, д няколко чуждестранни
най-важната от които е намери реално и практическо компании.

решение за хармонизацията

ката конвенция и всички страни

Комитетът на министрите 
Европа, които са заплаха за сигу- предупреди, че борбата срещу 
риостта и стабилността. Европе- тероризма трябва да се води в 
йските министри се застъпиха за унисон с международните права, 
решаването на конфликтите в включително и човешките права

неизпълняването на
международните ни задължения, на икономическите 
преди всичко към Трибунала в 
Хага.

системи тят вицепремиерите Лабус и 
на Сърбия и на Черна гора, Иванишевич. 
върху което в момента рабо- съответствие с принципите на и подкрепи становището за укре

пване на диалога между разли- 
На заседанието бе приет и чните култури и религии. 

Протокол 14 във връзка с Евро-

международното право.Миролюб Лабус посети Загреб

Без визи до 

края на 

годината

Ляич се срещна с делегация на Скупщината 
на Словения

Правата на малцинствата 

и” изтритите
Подпредседателят на правителството на 

Сърбия Миролюб Лабус във вторник посети 
Загреб, където се срещна с хърватския си колега 
Иво Санадер. След разговорите, които продъл
жиха двойно повече от предвиденото време, Санадер и Лабус: Сериозно партньорство между 
Лабус заяви, че сътрудничество със съседите е Хърватия и Сърбия 
един от приоритетите за Сърбия.

”С голямо удоволствие и разбиране следим как 
господин Санадер води политиката в Хърватия и 
с Европейския съюз, също така към национал
ните малцинства и съседите. Той има сериозен 
партньор в лицето на сръбското правителство, на 
което може да разчита”, каза Миролюб Лабус.
Той подчерта, че "двете страни имат добрата воля 
да решават откритите въпроси” 
нията им се развиват добре”.

Премиерът Санадер заяви пред журналисти, 
че е информирал сръбския вицепремиер за

Министърът за човешките и малцинствени права на СЧГ 
Расим Ляич разговаря с делегация на Скупщината на Словения 
за решаване на проблема на т. нар. "изтрити” граждани, на 
които са отнети елементарните права, след като тази страна 
стана самостоятелна.

Шефът на словенската делегация Франц Пукшич изтъкна, че 
този въпрос ще бъде решен окончателно след изборите в 
Словения и че ще уважават решенията на Конституционния съд 
на Словения.

Ляич запозна гостите с мерките, които Сърбия и Черна гора 
предприема за укрепване на човешките и малцинствените права 
и особено подчерта това колко е важно напълно да се прилага 
Законът за защита на човешките и малцинствените права.

Министър Ляич наблегна и на значението на националните 
съвети на малцинствата, като изрази готовността на Министер
ството за човешки н малцинствени права на СЧГ да окаже по
мощ при сформирането на Национален съвет на словенците в 
СЧГ, който ще гарантира спазването на културната им иден
тичност.

крачките на Хърватия към ЕС и че са обсъдили 
много въпроси: за изчезналите в миналите войни, 
за общите интереси във връзка с нефтопровода 
Констанца-Панчево-Омишал и за стопанското 
сътрудничество, припомняйки, че от 1 юли ще се 
прилага споразумението за свободна търговия 
между Сърбия и Черна гора и Хърватия.

Иво Санадер също така каза, че хърватското 
правителство ще вземе решение за продължава
не на безвизовия режим за гражданите на СЧГ до 
края на тази година.

и че отноше-

От заседанието на ОС в Димитровград
Отложен е процесът за 

убийството на Стамболич
Процесът срещу обвиняемите за убийството на бившия сръбски 

президент Иван Стамболич и за атентата срещу Вук Драшкович в 
Будпа беше отложен за 28 юни.

На заседанието по делото пред съда за първи път се яви бившият 
командир на "червените баретки” Мнлорад Лукович-Легня, който 
поиска отлагане на делото. Освен Легия, за участие в убийството на 
Стамболич н в атентата срещу Драшкович са обвинени и бившият 
началник на Държавна сигурност Радомир Марковнч, бившият 
началник на Генералния щаб на Югославската армия Небойша 
Панкович н бившият заместник-началник на Агенцията за сигурност 
и информация Мнлорад Брацанович.

На отборнически въпрос колко гласонода-На 13 май т.г. в Димитровград се проведе редо
вно заседание на Общинската скупщина, което бе ватели трябва да участват в него, за да бъде той 
обусловено от срока за приемане на окончателната успешен, категоричен отговор не бе даден, тъй 
равносметка за миналогодишния бюджет. Без мно- като, както бе изтъкнато, между закона за 
го разисквания отборниците приеха заключени- провеждане на референдуми и закона за местното 
ето, че приходите през 2003 г. са били 87 693 672,86 самоуправление има някои противоречия. Според 
динара, разходите - 55 663 908,43 дин., а за инвес- първия, необходимо е да гласуват ”3а” 50% плюс 
тиции са изразходвани 29 887 510 динара. По този един от регистрираните гласоподаватели. Според 
начин в общинската хазна са останали повече втория - необходимо е в гласуването да се включат 
приходи от разходите на стойност 2 142 254 динара. 50% плюс един, а от тях 50% плюс един да гласуват 
Тези средства са разпределени по следния начин: ”3а”, за да бъде успешен референдумът. Поискано 
постоянен резерв в бюджета - 780 464 динара, за е мнението на републиканските институции кой от 
солидарно жилищно строителство - 130 235 и за двата закона трябва да се приложи в случая. Както 
финансиращите се от бюджета -1 231 555 динара, изтъкнаха председателят па ОС и секретарят на

Отборниците обсъдиха и допълнение към ре- общината, логично е местната власт да се придър- 
шението на ОС за референдума но повод връщане жа към Закона за местното самоуправление, по... 
старото име на града. Става дума за определяне на трябва да се изчака пояснението ”от горе”, 
точната дата за провеждане на референдума, което 
ще стане едновременно с президенските избори на вич като член на Училищния отбор на гимназията 
13 юни 2004 г. поради избирането й за народен представител.

С допълнението към решението от 31 март т.г. Нейното място зае Биргида Величкова, пренода- 
Общинската избирателна комисия се ангажира с пател ио информатика в гимназията, 
провеждането иа референдума и с всички дейности 
свързани с него.

Косовскитс сърби отказаха да се включат в 
новата международна група за сигурност

Условие - изолиране на 
екстремистите

Отборниците приеха оставката на Донка Бапо- Представители иа коалицията "Завръщане” и дипломати от Между
народната група за подкрепа на Косово разговаряха зп формирането на 
нова група за сигурност, в която да участват САЩ, ЕС и НА10. Пред
ставителите иа коалицията не се отзоваха на призива на Международната 
група да се включат в работата па новата група. Политическите предс
тавители на косовскитс сърби заявиха, че нямат нищо против да се съз
даде подобно тяло, но преди топа е необходимо да се изолират екстре
мистите и причините зп насилието от 17 и 1Я март.А.Т.
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Борис Тадич ще 

посети Босилеград
Каннилат-президеитът на СРС посети Димитровград

Благодаря на жителите на■ I

В рамките на предизборната си кампания, в понеделник, на 24 май, 
Р лидерът на Демократичната партия

Босилеград съобщиха от ОО на ДС
президентският кандидат и 
Борис Тадич ще посети

Б°По думите на Миле Миленов, председател на Общинския отбор на 
Демократическата партия в Босилеград, Тадич ще пристигне около 
15 часа и 30 минути и най-напред ще мине по централните градски 
улици където ще разговаря с гражданите. След това 
кандидат-президентът на ДС ще говори на митинга в училищния 
двор.

Кандидат-президентът на 
Сръбската радикална партия То- 
мислав Николич в началото на 
седмицата посети Димитровград, 
където беше посрещнат от няко
лко десетки членове и симпати
занти на партията. В изявление 
за местните медии той сподели:
”Идвам в Цариброд, за да бла
годаря на гражданите за избор
ния резултат, който постигнах на 
президентските избори тук в 
края на миналата година, когато 
за малко не получих 50 на сто от 
гласовете. Апелирам към чле
новете и симпатизантите на СРС 
в Димитровградска община, как- 
то и към всичките гласоподава
тели да излязат на изборите и да 
гласуват за мен”.

Томислав Николич каза още: - 
Искам да стана президент, за да срс изтъкна, че ако стане пре- радчани той отправи следното 
се противопоставя на политика- ЗИдент на Сърбия, ще накара послание: - Бъдете най-напред 

води настоящото парламента да приема добри за- добри съседи. Днес в Сърбия 
правителство на Сърбия, понеже кони> че няма да позволи войни- всички сме еднакви - бедни. И 
през тези четири месеца аз не ците от страната ни да отиват в затова първата задача за всички 
видях никакъв напредък. Прави- кризисните огнища по света, че нас е да възстановим Сърбия в 
телството не е оркестър - всеки ще се застъпва за това Войската икономическо отношение, да 
министър да свири за себе си. иа СЧГ и републиканската по- открием нови трудови места, да 
Нищо в Сърбия не се подобря- лиция да се завърнат в Косово и повишим пенсиите, редовно да 
ва”, изтъкна Николич и добави, Метохия в състава на КФОР и изплащаме селскостопанските 
че процесът на приватизацията умНИК и там да защитават пенсии, да харчим бюджетните 
не се преизпитва, престъпниците сръбското население и сръбски- средства така както трябва”.

те територии.
Към събралите се димитровг-

в

Миленов оповести, че същия ден Борис Тадич ще посети и други 
общини в Пчински окръг. П.Л.Р.

Батич посети 

Димитровград
Кандидат-президентът и председател на Демократхристиянската 

партия на Сърбия Владан Батич посети на 19 т.м. Димитровград. По 
реме на визитата си той се срещна с членовете на Общинския отбор 

на ДХСС и с граждани, посети частната мандра "Стара планина” и 
някои семейства в Трънски Одоровци. По собствено желание той се 
срещна с председателя на Националния съвет на българското 
малцинство д-р Ангел Йосифов , с когото в КИЦ разговоря за 
сътрудничеството между ДХСС, НС и ДСБЮ. А.Т.

в
та, която

Лидерът на ДСС в Димитровград Зоран 
Христов:__________________ ___________

не се арестуват.
Кандидат - президентът на Имаме решения за

социално-икономическата
обстановка

Б.Д.

През юни месец

Есад Джуджевич в Димитровград отборнически клуб в местния 
парламент Зоран Христов, 

у Отговарайки на въпроса ни 
I има ли ОО на ДСС конкретни ре- 
I шения как да се преодолее 
I тежкото икономическо положе- 

|1 ние в общината, Христов спо- 
Ц дели: ”Да, и ще представим тези 
Щ решения в нашата социална 

- програма, която 
в момента подготвяме”. Лидерът 
на димитровградската ДСС не 
пожела да разкрива конкретните 
икономически начинания от 
бъдещата програма, но изтъкна 
следното: "Програмата ще бъде 
представена изцяло преди 
местните избори в Сърбия, които 
ще се проведат през септември”.

По повод предстоящите 
президентски избори Христов 
заяви: ”Като се има предвид, че 
партиите на власт имат само един

*3а работата на НС на българското малцинство са отделени 3,6 милиона динара
Председателят на Отбора за Есад Джуджевич е осведомил рите ще могат по-конкретно да 

междунационални отношения участниците в срещата, че Евро- се запознаят с проблемите на 
към Скупщината на Сърбия Есад пейската организация за сигур- малцинствата. За координация 
Джуджевич ще посети Димитро- ност и сътрудничество е одобри- на работата с НС вече са опреде- 
вград през юни. Това заяви д-р ла проекта на Отбора за лени хора в четирите министерс- 
Ангел Йосифов, председател на междунационални отношения, тва.
Националния съвет (НС) на който предвижда посещения на Както е известно , сформиран 
българското малцинство по вре- членовете на отбора на центро- е Съвет на националните съвети 
ме на среща с журналисти мина- вете на всички национални на малцинствата в Сърбия. Не-

съвети. В рамките на този проект говото поредно заседание ще се 
тази Димитровград пръв ще бъде до- проведе на 21 юни в Нови пазар

№
.$?■

икономическа

ВшМ!
да

*
лата седмица.

Йосифов организира
пресконференция във връзка с макин на Джуджевич през юни. под председателството на пред- 
срещата на председателя на Суп- Според посочения проект в срок седателя на НС на босненското 
щината на Сърбия Предраг Мар- от 10-15 дни всички НС трябва да малцинство, 
кович и председателя на Отбора доставят сведения за конкретни 
за междунационални отношения нарушения на правата на мал- тите д-р Йосифов изтъкна, че 
към скупщината на Сърбия пред- цинствата, за да могат да се реша- въпреки опасенията на някои 
седателите

&

Щ!
В края на срещата с журналис-

"Социално-икономическата 
обстановка в Димитровградска 
община никога не е била по-
тежка, отколкото сега , изтъкна кандидат-президент, вярваме, че 
в кратък разговор за нашия ве- Маршичаин ще получи повече 
стник председателят на Общин- гласове от кандидат-президента 
ския съвет на Демократическата на СРС Томислав Николич”. 
партия на Сърбия в Димитров
град и председател на нейния

на националните ват действителните, а не предпо- (дори и членове на НС), че той 
съвети. Маркович е осведомил лагаеми проблеми. няма да започне да работи, вече
председателите на НС, че пред- Участниците в срещата са са създадени материални условия 
видените 41,4 милиона динара за взели решение на следващото за негова успешна работа. Така 
работа на десетте НС , които са заседание на Отбора за между- НС вече на практика става ле- 
учредени в Сърбия, вече са оси- национални отношения, на което гитимен орган на малцинството, 
гурени. Това е достатъчно за ра- ще присъстват и представители чието мнение и становища по 
ботата им през следващите две на НС, да бъдат поканени и ми- определени въпроси не бива да се 
години. Конкретно за работата нистърът на вътрешните работи, пренебрегват, 
на НС на българското малцинст- на образованието, социалните 
во са отделени 3,6 милиона ди- грижи, на информирането и кул-

турата. По този начин минист- ОО НЯ СПС В Босилеград

Б.Д.А.Т.

нара.

Подготовка за президентските избори
Във вързка предстоящите президентски избори Борис Александров беше предложен за член на 

в Сърбия миналата седмица ОО на СПС в Боси- разширения състав на Общинската избирателна 
леград проведе заседание, на което бяха разиск- комисия от редовете на тази партия 
вани въпроси, свързани с подготовката и със са- Никола Крумов, председател на ОО на СПС в 
мото провеждане на изборите в общината. Босилеград, заяви, че на заседанието са обсъдени и

Ьосилеградските социалисти напълно подкре- конкретните задачи, свързани с провеждането на 
г,*андидатурата на в,ш1а Дачнч' кандидат на кампанията. Взето е решение активистите на пар- 

пг?3«а^гттгеНТ На тията да пропагандират програмата на президен-
опРеДел и 68 свои членове за раз- тския кандидат Ивица Дачич чрез преки контакти е 

ширения състав на избирателните комисии във и и
всичките 34 избирателни колегии в общината,

В димитровградската организация на СПС

Драган Колев преизбран за 
председател

В края на миналата седмица се проведе заседание на Общинския отбор 
на Социалистическата партия на Сърбия в Димитровград, на която м-р 
Драган Колев бе преизбран за председател на ОО. Колев получи 13, а 
другият кандидат - Бобан Петров, остана със 7 гласа. За подпредседатели 
на Общинския отбор бяха избрани Васил Велчев и Зоран Геров.

От ОО на СПС оповестиха, че в понеделник, на 24 май, Димитровград 
ще бъде посетен от кандидат-президента на тази партия Ивица Дачич.

пят

населението в общината.
аБ.Д. П.Л.Р-
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щ Очаквам подобряване на 

№ стопанската обстановка
' Правителството на Сърбия подписа 

споразумение с Европейската 
инвестиционна банка•V

ШтКредит за пътища
Сръбското правителство подписа споразумение с Европейската ин

вестиционна банка за кредит от 120 милиона евро.
Кредитът е отпуснат в рамките на Проекта за европейските 

пътища. Средствата ще бъдат употребени за магистралата Е 75 между 
Белград и Нови Сад, а заемът ще се погасява в следващите 25 години.

к\ л

(От 1 стр.) проблеми с втората вноска за инвестиционното 
капиталовложение, но се надяваме, че собствени- 

данието бе закрито кът на фирмата ще изпълни това свое задължение, 
за журналисти, пре- И в ”Кожарата” имат определени проблеми, 
даваме само разго
вора, който прове-

Тъй като засе-

" ^ихше ^ разказали нещо повече за проблемите в
Л

П. Николич: Най-тежко е в ГИД Д°хме след заседа- 
и в „Свобода" — - Става дума за разногласия между мажорита- 

и малцинствения собственик, т.е. между 
работодателя и работниците. Това са спорове от 
областта на трудовите отношения. Що се отаися до 
другите неща - работата и инвестирането, там 

- Основната цел бе да анализираме проблемите пРоблеми няма. 
в предприятията. Обсъдени бяха

нието с Павле Ни- рния Предприемат мерки за възобновяване на 
производството в „Бор“______________колич.

колич, каква беше целта на днешното* Г-н Ни 
заседание; Държавата отпусна 

2,5 милиона динара
трудностите на * Какво бихте казали за обстановката в ГИА?

установ^непосредствГн ^контяк П° ^ НаЧИН СС " ГИД е «ай-големият проблем. Както знаете, 
т с тяхното ръко- там е открита фалитна процедура. И фалитът е

един вид решение. По-добре е да имаме налице 
фалит, отколкото да чакаме и по-нататък.

водство.

* До какви изводи стигнахте? Миналия петък в общественото частни лица, както и изплащането 
предприятие “Бор” в Босилеград се на заплатите на работниците, 
състоя среща на работниците с 
председателя на ОС и народен спечелили дела срещу предприя- 
представител Владимир Захариев, тието в Общинския съд в Боси- 
на която беше разисквана досе- леград, на срещата бе предложено 
гашната работа и следващите те да приемат отлагане на изпъл- 
стъпки към възобновяването на нението на присъдите.

Захариев обеща на работниците 
че ще продължи да се ангажира с 

Захариев осведоми работници- решаването на проблемите. Съще- 
те, че Министерството на стопанс- временно той поиска от работни- 
твото е отпуснало на фирмата им ците да подпишат договори, с които 
субвенция на стойност от 2,5 да се съгласят издължаването на 
милиона динара, които ще бъдат заплатите им да бъде отсрочено, 
прехвърлени след деблокирането въпреки че вече са спечелили 
на банковата й сметка. Според него съдебните дела. С предложението 
тези средства ще се използват за се съгласиха 66 души, които вече 
съживяване на производството в подписаха договорите за отсро- 
предприятието. Субвенцията е да- чване, докато 22-ма от работниците 
дена за срок от 2 години, с гратисен се обявиха против него. 
период от една година.

На заседанието бе изтъкнато, че за деблокада на банковата сметка, 
за деблокирането на сметката и субвенцията ще бъде вложена за 
извършеното отсрочване на дълга възстановяване на производството, 
от 6 900 000 динара към Фонда за Симеон Йорданов, директор на 
пенсионно-здравна осигуровка е “Бор”, заяви, че съществува инте- 
нужно и отсрочаване на дълговете ресе производството в предпрня- 
към застрахователното дружество тието да започне. За целта вече са 
“Дунав”, към местното Електро- подписани и договори с няколко 
разпределение, към някои фирми и фирми.

- След проведените разисквания стигнахме до * Могат ли органите на местното самоуправлние 
заключението, че проблемите в "Балкан” скоро би да гюмогнат на местните стопански колективи? 
трябвало да бъдат решени, защото оценката на 
стойността на капитала

На работниците, които вече са

- Органите на местното самоуправление могат, 
на предприятието в а и помагат по различни 

най-скоро време би трябвало да бъде верифици- така да се каже, на основни "дреболии 
рана. Във фабриката за конфекция "Свобода"

решаването, 
”, каквито са

ми липса на хартия, до решаването на много по-се- 
се струва че обстановката е най-тежка. Там би риозни въпроси, каквито са установяването на кон- 
трябвало да се пристъпи към изготвянето на прог- такти с Агенцията за приватизация, с Министерст- 
рама за плащане на задълженията към работни- вото на стопанството и т.н. Органите на местното 
ците и за "свързване” на трудовия им стаж. Това би самоуправление могат да предложат въвеждане на 
трябвало да преставлява добра новина за работ- мерки в някое предприятие, в случай че в него прес- 
ниците в "Свобода”. Що се отнася до "Пекарата”, танатда функционират органите на управлението, 
имаме информация, че сегашният собственик ще

начини - от

производството и за предоляването 
на кризата.

изпълни ^ своите инвестиционни задължения. В * Очаквате ли някаква по-съществена 
"Градня” обстановката сякаш е най—обнадеждава- Агенцията за приватизация? 
ща. Единствените проблеми са свързани с издъл
жаването на няколко заплати на работниците. От всичките проблеми са между Агенцията и предп- 
цеха на Украс” и&аме информация, че в най-ско- риятията. Тук има работа и за съдилищата, и за 
ро време ще бъде обявен търг за приватизиране на Инспекцията по труда, и за финансовата полиция, 
предприятието. За съжаление, на заседанието не Не може да се очаква Агенцията да реши всеки 
присъстваха представители на "Търгокооп” и на проблем и то поради простата причина, 
"Кожара”. "Тръгокооп” има проблеми с ликвид- 
ността. Сега там оборотът е по-малък, отколкото 
преди приватизацията. На работниците не са 
изплатени няколко заплати. В "Металац” има

помощ от

- Да, разбира се. Но тряба да подчертая, че не
Доколкото се създадат условия

че тя не е
компетентна за решаването на всички въпроси.

Разговора води: Б. Димитров
С.Н.

Продължава реализацията на социалната 
програма в„Кобос"___________________Ще продължи ли изграждането на жилищните сгради в Босилеград?

Републиканската дирекция няма пари Още тридесетина 

работници получиха пари
Очаква се пари да бъдат подсигурени и от продажба на делови помещения и апартаменти

В рамките на социалната прог- 50 милиона динара за продължа- 
рама във вранската компания ване на социалната програма и 
“Юмко”, в чиито състав е и боси- благодарение на тях са изплатени 
леградският “Кобос”, тези дни още парите на още 297 работници, 
32 бивши работници в тукашния цех включително и на 32 от “Кобос”. 
получиха но 167 710 динара за До момента от общо около 290 
“доброволно напускане” на работа, работници в “Кобос”, приели со- 
Това е станало, понеже правнтелс- циалната програма, парите са 
гвото на Сърбия е отпуснало нови изплатени само на 137 души посред

ством филиалите на “Алко банка”.
Да припомним, че работниците, 

конто имат над 10 години трудов 
стаж, получават по 167 710 динара, а 
на онези, чийто стаж е по-малък от 
10 години, се изчисляват по 6 000 
динара за всяка година.

Никола Крумов, директор на 
боснлеградското предприятие каз
ва, че парите от социалната прог
рама най-напред се дават на работ
ниците, които първи са подписали 
споразуменията. - Според изявле
нията на ръководители в "Юмко” 
изплащането на парите на работни
ците, приели програмата в първия 
кръг, ще приключи в началото на 
следващия месец, поясни той и 
добави, че след това пари могат да 
очакват и бившите работници от 
втората група.

От общо около 470 души, рабо
тещи допреди няколко години в 
"Кобос”, сега са останали едва 
около 150 работници. В момента са 
ангажирани само 
въпреки предишните информации, 
че производство в боснлеградскня 
"Кобос” ще започне, машините все 
още не са пуснати в действие.

П.Л.Р.

Строителството на двете жилищни сгради в дирекцията да продаде трите апартамента във вече
с построената сграда, които са нейна собственост и по 

този начин да подсигури финансови средства.
”Доколкото се осъществят предложените решения,

Босилеград с общо 19 апартамента продължава с 
няколко прекъсвания вече 4 години. Единият обект 
вече е покрит, а изграждането на другата сграда е в 
начална фаза. В досегашното изграждане са вложени реално може да се очаква скоро да продължи строе- 
10,5 милиона динара, от които 7,5 милиона е подси- жът на втората сграда, както и доизграждането на вече 
гурила Републиканската дирекция за строителство, а 3 построения обект”, оповести Стоянов и подчерта, че 
милиона Фондът за солидарно жилищно строителство "Изградня” вече разполага със строителен материал

на стойност около 450 000 динара. П.Л.Р.в Босилеград.
Тези дни комисия на Фонда е изготвила план за 

продължаване на строежа на сградите, който е пред
ставен на Дирекцията за строителство. Той е изготвен 
въз основа на постигнатия договор между предста
вителите на дирекцията и фонда на среща в Белград, 
на която са присъствали Деян Васович, заместник 
директор на дирекцията, Горан Стоянов, директор 
общинският фонд и председател на ИО на ОС, Милча 
Стоичков, председател на УС на Фонда, както и Винко 
Атов, и.д. директор на общественото предприятие 
"Изградня”, което е изпълнител на строителните 
работи.

Горан Стоянов заяви, че на срещата са били разис
квани възможностите за подсигуряването на фина
нсови средства за продължаване на строителните ра
боти, които и занапред да бъдат финансирани съвмест
но от дирекцията и фонда. - Господин Васович 
Опозна, че тази година дирекцията не е включен а в 
републиканския бюджет, така че в момента тя няма 
вз,зможност да отдели 5 милона динара, с които да 
участва във финансирането на строежа. Вчшреки 
зова, той изрази готовност да посредничи при раз
говори с определени министерства и неправителст
вени организации за подсигуряването на финансови 
средства”, поясни Стоянов.

По думите му в плана се предвижда фондът да 
участва с около 2 800 000 динара. Освен средствата от 
редовните приходи, той планира да подсигури и 
Допълнителни средства - от продажбата на четирите 
локала с обща повърхност около 130 квадратни метра. 
Стоянов

В Босилеград по 
повод проекта 
"Централна 
туристическа 
магистрала"___

И'

на у*Д ®
м\ -Започва подготовката

V В момента тече подготовката за 
научна конференция на тема 
„Централна туристическа 
магистрала", която ще се 
проведе в Пирот и чиято цел 
съживяването на туризма в 
Югоизточна Сърбия.
Горан Стоянов, председател на 
ИО на ОС в Босилеград, казва, че 
ще бъде сформиран екип за 
подготовка на документацията 
за представяното на нашата 
община. - Развитието на туризма 
е един от шансовете за общото 
развитие на общината ни, каза 
той.

V-'V 1Vтпи
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!
пазачите, а

V 7
С.И.подчерта, че съществува възможност
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В Босилеградско все повече хора се насочват към отглеждане на 
малини ___________________ ________________ _____ —

Кризата във Ветеринарната станция в 
Босилеград се решава_______________

Предложени са нови 

управителни органи
*3а изпълняващ длъжността директор е предложена Оли- 
вера Александрова

Изпълнителният съвет на ОС съвет от състава на служителите 
Босилеград предложи на извъндре- Синдикалната организация на стаи- 
лното си заседание миналата седми- цията е предложила Захари Симео- 
на нови членове на Управителния нов и Славчо Василов, а за изпъл- 

изпълняващ длъжността няващ длъжността директор Оли- 
директор на местната Ветеринар- вера Александрова, ветеринарен 
ната станция. Решението бе взето лекар във ведомството. ИО пред.

основа на дописката на Минис- ложи и двама души от местното 
терството па земеделието, горе- самоуправление - прим.д-р.Крум 
кото стопанство и водите, с която Накев и Милан Господинов, агро- 
ИО е упълномощен да действа по ном - и двата членове на ИО. Пе- 
въпроса за решаването на някол- тият член на УС и занапред ще бъде 
комесечната стачка на работни- Рада Джорджевич, републикански

ветеринарен инспектор във Влади- 
Министерството е реагирало чин хан, която е предложена от 

след искането на ИО, многократ- страна на Министерството, 
ните оплаквания на работещите Предложението за нов състав на 
във Ветеринарната станция и из- управителния орган във Ветерина- 
вършения контрол от републикан- рната станция и на и.д. директор е 

ветеринарен инспектор, който изпратено до Министерството и с 
констатира, че досегашните члено- това се очаква кризата във ведомст- 
ве на УС са назначени още преди 12 вото скоро да бъде решена.

*В общината вече са засадени над 50 000 
корена малини.

Проблемът с безработицата в Босилеградска об
щина накара някои хора да потърсят решение в отг
леждането на малини. През тази пролет броят на 
малинарите тук се увеличи многократно, така че в 
общината вече са засадени над 50 000 корена малини.

- По голяма част от малинарите доскоро са ра
ботили в някои от боснлеградскнте предприятия и след 
като останаха без работа, р
този бизнес, казват Денча Йорданов и Санде Христов 
от Босилеград, които още от миналата година се 
занимват с малинарство. Те заедно са засадили около 4 
600 бройки. Твърдят, че от малините може добре да се 
печели, понеже от едно стълбо на третата година от 
засаждането на малннарника може да се набере и над 1 
килограм малини.

Двамата поясниха, че в общината се отглеждат 
малини от сорта ”Вилмот”. През първите две години 
печалбата е много малка, докато на третата година от 
създаването на малннарника вече може да се разчита 
на добра печалба. Анализите показват, че в Босилег- 
рпдеко съществуват добри природни условия за 
отглеждането на този плод.

- Понеже сме изправени пред редица проблеми

шI ярййшйр
«РРа.

съвет и
№

въз
ешиха да се насочат към

ците.

На малинарите в Босилеградско е необходима помощ

смятаме, че общинското ръководство трябва да про
яви повече разбиране към тукашните малинари - каз
ват Йорданов и Христов. В Босилеград няма специали
зиран хладилник, в който да се складират и съхраняват 
малините, няма осигурен пласмент на продукцията, ня
ма откъде да се вземат кредити и пр.

Същото споделя и Кирил Кирилов от Райчиловци, 
който е засадил 3 000 бройки малини. Лиляна Хранова, 
която вече 6 години се занимава с отглеждането на 
тази култура, подчерта, че малинарите в Босилеград
ско имат много по-големи разходи в сравнение с ко
легите им от другите краища в Репубиката. За да про- 
дадат продукцията си, те са принудени да я откарват 
чак в Сурдулица.

Босилеградските малинари се оплакват, че досега 
безуспешно са се обърщали към общината за помощ 
при осигуряването на кредити за подобряване на 
условията им за работа и за разширяването на вече 
съществуващите малинарници.

ския

години.
За членове на Управителния С.Н.

Денча Йорданов се надява, че догодина ще 
подсигури средства и ще построи съвременен 
обект е хладилник за съхраняване на малините. За 
целта са му необходими около 16 000 евро. Вече е 
набавил необходимите удостоверения от 
общината и почти е завършил строителните 
работи, обаче има нужда от кредит, с който да 
закупи необходимите съоръжения и уреди. 
Доколкото идеята си осъществи, в този склад ще 
могат да се съхраняват по 40 тона малини при 
температура от +4 градуса в продължение на 8 
дни.

Пчелари от Босилеград на Международния 
селскостопански панаир в Нови Сад______

Установени контакти и 

разменен опит
По инициативата на УНДП десет пчелари от Босилеградска община, 

членове на пчеларското дружество “Радилица”, посетиха миналия уикенд 
Международния селскостопански панаир в Нови Сад. Босилеградските 
пчелари са били заедно с още 50 селскостопански производители, членове 
на земеделски кооперации от Пчински окръг.

- Освен запознаването с новите технически достижения в областта на
становим

П.Л.Р.

Решението на Министерството за селско и водно стопанство още е 
под прицел на населението в три села от Клисурско пчеларството, по време на панаира имахме възможност да у 

контакти и да разменим опит с други пчелари, - заяви пред “Братство” 
Славчо Владимиров, председател на пчеларското дружество в Боси
леград.

Пчеларите са посетили и земеделските кооперации в Кикинда и Хор- 
гош.Владимиров изтъкна, че те са използвали срещите с кооператорите 
във Войводина за придобиване на необходимия опит във връзка с 
работата на кооперациите, понеже е запланувано такава да бъде открита 
и в Босилеград.

Върховният съд решава спора
Решението на Министерството за селско и водно местната общност не са съгласни и с решението на 

стопанство- Републиканската дирекция за водите, с органите на ОС в Църна трава, с което през ок- 
което през февруари миналата година беше разре- томври миналата година беше разрешено на Джурич 

известния Раде Джурич от Белград да от- да отведе водата и да изгради цех за бутилиране, 
веде водата от с Грознатовци, Сурдулишка община, -Понеже тези решения са взети без предвари- 
в с Преслап, Църнотравско, и там да я бутилира, още телно набавени други документи и без задължител- 
предизвиква недоволство на населението в местната ните разрешения от страна на други министерства и 
общност в Драинци, която включва и

шено на П.Л.Р.

В околностите на Димитровградселата служби, местната общност в Драинци заведе дело 
Грознатовци и Стрезимировци. Освен че се обявиха пред Върховния съд на Сърбия, от който поиска да 
против това републиканско решение, хората в ги анулира, казва Димитър Кръстев от Пожаревац,

родом от Драинци. В дописката си до съда той Чакалите нападат хора
подчертава, че тези две решения не са съгласувани 
със законопредписанията, че Джурич няма всички 
необходими разрешителни, без които не може да се 
издаде никакво решение за експлоатиране на водата. 
- Освен всичко друго, той няма и одобрения от ми
нистерствата за защита на жизнената среда и еко
логията, за рударство и енергетика, както и проект 
за санитарна защита на водоема.

Независимо от съпротивата на жителите от 
трите села, които предупреждаваха и предупре
ждават, че ще останат без вода и че е нарушен вод- 

режим, бизнисменът извърши каптаж на 
извора и отведе водата. В момента, когато от съда се 
изисква да анулира двете решения, все още без 
отговор са много други въпроси. Един от тях е дали 
и кой направи далавера в “процедурата“, която е 
против интересите на хората от трите села край гра
ницата.

Осемдесетгодишният дядо Румен Савов миналата седмица бе ухапан 
местността Китка на път от Димитровград за село Прача. 

Както самият той разказа, това станало така:
"Тръгнахме с баба Ценка за село Прача. На Китка виждам, че след 

мене върви куче, ама не е наш Роки. Той е по-малък и черен. Ама не е и 
домашно куче, а не е ни вълк. Викам на бабата, която варка пред 

мене: Ценке, гледай какво куче! Тъкмо когато Ценка се обърна, то скочи 
и ме хвана за крака. И стиска. Аз започнах да го удрям с тояжката, дойде и 
бабата - удри, удри, ама то не пуска. А пустите тояшки тънечки! Но както 
и да е, потече му кръв од муцуната, ама пустинята не ме пуска. Нашето 
куче, което вървеше напред, веднага се върна и скочи върху другото. То 
нашето малко, ама люто и как го захапа то, ме пусна и с нашето падна на 
земята. Ние пак удри, от муцуната му тече кръв, ама нали сме стари, не 
можахме повече да го удряме и то стана и избяга”.

Изморени и изплашени, дядо Румен и баба Ценка се отбили в 
най-близката къща - при Джока от Поганово. Там домакинът измил 
ухапаното място с ракия и го превързал. След това бабата тръгнала за 
Прача, а дядо Румен върнали в Димитровград в амбулаторията, където го 
инжектирали. За щастие по всичко личи, че хищникът не е бил бесен.

А.Т.

от чакал в

като

пият

и
|Грознатовци - Кой ни отнема природните ресурси

В.Б.

Миналата седмица в Пирот беше 
проведен симинар за 
екологичното производство

гичното селскостопанско производство в Австрия. За 
екологичното селско стопанство в България говори 
проф. д-р. Стойчо Каров, основоположник на този вид 
селско стопанство в България, който е от организа
цията ЕКО ФАРМ от Пловдив. Лекция 
гичното овощарство изнесе специалистът Ненад 
Лешняк от организацията ТОПАС от Куршумлия а 
Биляна Джорждевич, също от ТОПАС, говори за 
досегашната дейност на организацията в областта на 
този вид селскостопанско производство.

Участниците в семинара посетиха и фермата за 
запазване на ~

В село Власи край Димитровград

Жена уби вълкИзнесени 

интересни лекции
за еколо-

Всеки ловец в Димитровградско, а такива има много, с гордост се 
хвали, когато убие вълк. Но за да направи това, човек не винаги е 
необходимо да е ловец и да има пушка. Това го доказа и 50-годишната 
Нада Милева от село Власи, която в нощта на 11 май със секира уби 
вълк в кошарата си.

Милева живее със съпруга си в къща малко извън селото, така че 
достъпът на дивите животни е улеснен. Посред нощ тя чула някаква 
бъркотия в кошарата и веднага отишла там. Но предположила за 
какво може да става дума и взела брадва. В кошарата открила вълк.

ез да се страхува тя замахнала с брадвата и с няколко удара го 
съборила на земята. Сетне е установено, че вълкът бил заразен с бяс.

А.Т.

Миналата седмица в Пирот се проведе днудневен 
семинар за екологичното селскостопанско произ
водство, организиран от пиротската канцелария на Димитровград
Регионалния център за жизнената среда в Централна и С организирането на семинара Проектната канне 
Източна Европа (РЕК). Марян Джорджевич от Пирот „ария на РЕК в Пирот фГктачески зашчна поог" 
н Сергей Иванов от Димитровград, и двамата от рамата си за представяне “подкрепа на устой<п™<^ 
пиротската канцелария на РЕК, говориха за селскостопанско развитие в транеграничния район 
дейностите на тази организация в района на Стара Стара планина. транеграничния район
планина. Сергей Иванов изнесе лекция

генетичните ресурси в с. Лукавица край

на
за еколо-

Б.Д.



утшмм 7
01 Ф^Ртивал^Де^^ата^^а^^уж^^и^ 2004 г." в бабушнишкото село Любераджа__________

Връчени са награди за най-хубавите творби
Железник и Мария Павлович от 
Белград, а третата награда грабна ■ 
Ана Брайкович от Ужице. й;

В категорията за най-добра 1- 
рисунка за учениците от начални I 
курс първата награда бе при- Н 
съдена на Катарина Благоевич от иВ 
Горна Врежина, втората на Ни- ШМ 
кола Ристич от Липлян, а третата ■йЦ 
на Даниела Станишич от Нишка ИИ 
баня. В конкуренцията за творби, Н| 
чийто

Драган Чирич, учител в любераджското училище и 
председател на Организационния комитет на фестивала, 
каза:
Миналата година получихме около 12 хиляди творби, а тази 
година около 3 хиляди. Според качеството на творбите 
обаче този фестивал е по силен. Журито имаше тежката 
задача да определи найдобрите творби. Според 
информацията, която имам, въз основа на броя на 
творбите, пристигнали за фестивала "Децата на Лужница", 
той е един от най добрите в Сърбия, ако не и най-добрият. 
При организирането на тазгодишния фестивал имахме 
големи финансови затруднения, и затова благодаря на 
всички, които ни помогнаха.

и»?

автори са ученици от 
по-горните класове на основното 
училище, първото място си
разделиха Милан Митрович от Върнячка баня и Даниела 0С|' УРИ седемдневно и десетдевно летуване в Соко бяна и 
Станчов от Неготин, втората получиха Йелена Ристанович Върнячка баня.
от Власеница и Мая Драшковнч от Бнпела а третата - В програмата по случай връчването на наградите, към 
Даница Новаковпч от Банатско Ново село и Наташа ДеЧата и всичките присъстващи се объраха литературните 
Вукосавлевпч от същото място. творци Русомир Арсич и Денко Рангелов от Ниш и Вера

Освен главни, бяха присъде...... . около 40 отделни и Доетанович от Бабушница, както и представителката на
няколко специални награди. За няколко ученика н един Министерството на културата и спорта на Р. Сърбия Бисерка 
просветен работник Сдружението на учителите от Ниш Светозаревич. Учениците от любераджското основно учи-

лище "Светозар Маркович” и основните училица Деспот 
Стефан Лазаревич” от Бабушница и "Свети Сава” от Пирот 
изнесоха културно-художествена програма. От името на 
местното самоуправление в Бабушница общинският нача
лник за извънстопанска дейност Миодраг Попович подари на 
училището "Светозар Маркович” музикална секция.

Организатори на тазгодишния фестивал бяха основното 
училище "Светозар Маркович”, Сдружението на учителите 
от Ниш и неправителствената организация "Теледом за 
развитие на Любераджа”. Покровители на фестивала бяха 
Министерството на просветата и спорта на Сърбия, Ми
нистерството на културата на Сърбия и детското списание 
"Невен” от Нови Сад. Финансова подкрепа на мероприя
тието оказаха ОС в Бабушница с 30 хиляди динара и 
политическата партия СДП с 45 хиляди динара. Книги на 
децата подариха издателство "Братство”, Народната биб
лиотека от Пирот, собственикът на издателска къща от 
Белград Аца Андреич, който по потекло е от Бабушнишко, и 
Векослав Пейчич, професор във Филологическия факултет 
в Белград. Фестивалът бе подпомогнат материално от 
бабушнишката фирма "Лисца”, ловците от с. Горчинци, 
бабушникото Сдружение на рибарите и от други спонсори.

- ■ШИ__
Някои от наградените творби

В бабушнишко село Любераджа на 15 май се проведе V 
пореден международен фестивал на детското литературно и 
художествено творчество "Децата на Лужница 2004 г".
Същевременно бе отпразнуван и Денят на любераджското 
основно училището "Светозар Маркович”, което е основано 
преди 139 години.

За конкурса които беше по темите "Ученици-пешеход
ци Моето училище” и тема по избор, бяха изпратени около 
3000 творби на деца от Сърбия и Черна гора, България,
Босна и Херцеговина, Швеция, Гърция, Румъния и Унгария.
На централното тържество бяха присъдени награди на 
авторите на най-добрите творби. В категорията за ученици 

класове първата награда за най-добра 
литературна творба си разделиха Мирко Баич от Нова 
Пазова и Предраг Обрадович от Нови Белград. Втората 
награда бе присъдена на Йеленка Бендич от Прнбой, а 
третата награда си разделиха Даниел Лазич от Свърлиг и 
Алекса Живанович от Крагуевац. В конкуренцията за 
ученици от 5 до 8 клас на основното училище най-добра Ученици от Любераджа, Бабушница и Пирот изнесоха 
литературна творба беше написал Душан Миленкович от художествена програма 
Ниш, втората награда си разделиха Лидия Стефанович от

от началните

Б. Димитров

Сътрудничество между Философския 
факултет от Ниш и Великотърновския 
университет_________________________

Наближава срокът за записване във висшите и полувисшите 
учебни заведения

Факултетите предлагат 26 792 местаНаучна среща и 

съвместни проекти Правителството на Сърбия даде зелен сигнал за изпити, ще стане известно след обяваването на 
броя на студентите, които през есентта ще се запишат конкуренте за записване във факултетите и в 
във факултетите в републиката и определи цените, полувисшите училища. Очаква се срокът за записване 
срещу които ще се записват студентите в полувисшите да започне към края на юни, а от някои факултети вече 
училища, които няма да имат късмет следването им да осведомиха, че “всичко ще е по старому“, 
се финансира от бюджета на държавата. Най-много Просветното министерство е решило, че 
вакантни места - без Новосадския университет- има студентите в полувисшите училища, конто ще учат на 
във факултетите от Белградския университет-14 860, а самоиздръжка, ще плащат от 18 000 до 85 000 динара, 
най-малко в четирите факултета по изкуство- 362. В Какви суми ще плащат студентите, които ще се 
Крагуевашкия университет има места за 4013 запишат във факултетите, но конто няма да имат 
студенти, в Иишкия- 5375, а във факултетите от късмет следването им да се финансира от бюджета на 
Прищинския - за 2181. държавата, още не е известно. Това ще стане ясно след

В полувисшите училища има 16 290 вакантни места, като университетите ги определят по предложение на 
Кога точно ще започне подаването на молбите и факултетите, 

документите и кога ще бъдат проведени приемните

* Ще бъде представен и двуезичният сборник „Трапезата в 
българската и сръбската култура,,, в който са печатани 
творби на около 20 преподаватели

Тридесетина студенти и десетина преподаватели от Философския 
факултет в Ниш, предвождани от декана на учебното заведение 
проф. д-р Драган Джунич, от вчера са гости на Великотърновския 
университет. Там те ще пребивават до неделя, където ще обменят 
опит с колегите си и ще сключат договор за по-нататъшното си 
сътрудничество.

Д-р Ценка Иванова, преподавател във Великотърновския уни
верситет, която от няколко години преподава във Философския фа
култет в Ниш, казва, че това е третата подобна среща между 
представители на двете учебни институции, като подчертава, че през 
май миналата година делегация от В. Търново е пребивавала в Ниш.

- Сега ще бъдат организирани културни програми, ще бъдат 
изнесени различни лекции, като е запланувано преподавателите да 
имат и съвместни проекти. Между другото ще бъде представен и 
двуезичният сборник ‘Трапезата в българската и сръбската култу
ра“, в който са публикувани творби на около 20 преподаватели от 
Ниш и Велико Търново, каза Иванова. Същевременно тя оповести, 
че ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Иван 
Харалампиев ще награди професор Джунич с почетното звание 
“Доктор хонорис кауза ма Великотърновския университет“.

Кръводаритслска акция в 
димитровградското средно 
училище________________

Писма на читателите

Недостигащата
странична Отзоваха се 18

гимназистиПридружаваме се към филипиките, об
народвани в "Братство” и ^Народно нови- 
не отнасящи се до последния двуброй 
180/181 па "Мост”. Но една “незначителна 
подробност“ ни дразни - в книжката, която 
попадна в ръцете пи - а вярпам, че в оста
налите екземпляри не е така - липсва цяла 
страиичка. Очаквахме, по не намерихме про
щално слово па редакцията но повод неот
давнашната болезнена раздяла с проф. д-р 
Дойчин Дойчинов, който в миналото бе деен 
член на редакционната колегия иа списа
нието.

Чувстваме се виновни и ние за тоя 
пропуск. В същия състав на редакционната 
колегия, заедно с колегата д-р Дойчинов, 
влизахме и пие. Професор Дойчинов беше 
велик човек, признат медик с душа па 
художник. Неговите съвети и обзор 
подготовката на списанието "Мост’ се 
изслушваха с респект. Блпгодпрнме му за 
няпгашиата дружба!

Във вторник се проведе втората за тази година 
доброволна акция по кръводаряване в Димитровград. Тя се 
проведе в местното средно училище, където кръв дариха 18 
ученици.

Акцията бе организирана от общинската червенокръс- 
тска организация и от Завода за кръвопреливане от Ниш. 
Следващата акция ще бъде през юни.В.Б.

На Св. св. Кирил и Методий в Босилеград д.с.

Накратко

Ръководство на град Козлодуй е поканило 
представители на КИЦ и на общинското 
ръководство на Босилеград да присъстват 
на тържествата по повод тазгодишните 
Ботеви дни. Главното тържество ще бъде на 

^ 27 май и е посветено на 128-та годишнина от 
слизането на Ботевата чета на 
Козлудуйския бряг.

Народни танци и викторина
На 24 май, понеделник, в голямата зала на Културния дом, 

Центърът за култура, основното училище, гимназията и Матицата 
на българите в Сърбия ще изнесат съвместна културна програма, в 
която освен народни танци, песни и стихотворения, посветени на 
Деня на славянската писменост, ще бъде включена и викторина.

Същия ден в ранните вечерни часове в салона на КИЦ ще бъде 
организирана литературна вечер, посветена на живота и делото па 
светите братя. В програмата ще участват поети от България, а 
организатори на мероприятието са КИЦ и Столична община София.

С.И.

в в

!

Сп. Крумшт С.Н.



шишикли е!
От VI национален фестивал на 

в Сливендетската книга

За достойно място 

на детското творчество
По подобно на средищата на балкансаия Вавилон от култури. ^Го'™ поево^ота,"

гърцкия о. Родос и във френския които не се разбират, защото не Чер Р > 0ТКрИЛ разказите 
град Арл у нас тази седмица се роди общуват , каза писателят Николай гл * тумналиев ?в Интер- 
лаборатория за превод. Фондация Стоянов, председател на Балка- Д, Р чеУТВОРбите му ще са 
"Балканика” организира първата ника и идеолог на работилницата, нет. Р * Р соъбския чи-
творческа работилница ”Св. Спи- ”Св. Спиридон е превел светото много "
ридон”, която събра заедно за сед- писание на човешки език и може да тател и това ме> доведе.тук.и 
мица автори и преводачи от Бал- се каже, че е предтеча на всички Сърби М„п^прм последната му 
каните преводачи, затова нарекохме рабо- замислям да издадем последната V у

тилницата с неговото име”, обясни творба Фередо , сподели Костов. 
Стоянов. Велимир ми предложи едно

"Партньорството на издателст- ново сравнение, с което да замени 
г г мое не толкова подходящо за пре-

* От 10-12 май в гр. Сливен, България, под почетния патронаж 
на г-жа Зорка Първанова се проведе VI Национален фестивал 
на детската книга. Литературно четене с участието на твор. 
ци-българи, живеещи в чужбина

Този уникален фес. 
тивал на детското и 
творчеството за деца 
откри г-жа Хриситна 
Чолакова 
управител на Сливен, 
която изтъкна голя-

в

областенОсем поклонници на словото се
заровиха сред страниците на кни
гите в луксозна хижа в местността
Шумата край Севлиево. Емилия ва от 7 балкански държави ни на- мпа*.™ учпргя и
Майсторова от Македония работи с кара да преоткрием, че сме роднини вод на сръбски. Д Р
известния гръцки писател и драма- и ни постави в по-силна позиция когато отново изд ^
тург Костас Валетас, асистентката спрямо голямата западна култура , каз, ще използвам I ДУ >
от Софийския университет Лгодми- смята Василе Андру. ”Ние имаме отвърна му Шумналиев.
ла Миндова се труди над стиховете възможност да си сигнализираме за Сред спонсорите на работилни-

Звонко Каранович (Сър- сериозни стойности, които бяха цата са швейцарската фондация 
бия и Черна гора). Велимир Костов пренебрегвани иавремето заради ”Про Хелвеция , Националният 
от Ниш се вдъхновяваше от мета- изолацията помежду ни. Сякаш се център за книгата и Ьидим д. 
форите на Димитър Шумналиев от събуждаме след 500 години на Следващата среща на писатели и 
сборника му "Влобени разкази”. А самота. Общуването ни помогна да преводачи ще бъде през есента 
именитият румънски писател Васи- излезем от тази самота и да се край^ морето. Дейността на сронда- 
ле Андру се възхити на уменията на срещнем с талантливи автори от ция Балканика ще бъде централ- 
най-младата ученичка - 24-годи- България, Турция, Сърбия, Алба- на тема „на балканския панаир на 

Лора Ненковска да предава ния, Македония. Тук аз открих и се книгата Скрипта в Солун от 22 до 
творбите му на български. запознах лично с Антон Дончев, 24 май. Тогава ще бъде обявен и

’ Не е нормално да познаваме автор на нивото на маркес, който новият носител на наградата Бал- 
добре западноевропейската и ан- почти не беше познат в Румъния”, каника . Председател на междуна- 
глоезичната литература, а наша- сподели творецът. родното жури за пръв път ще е
та-балканската, да ни е чужда. Това "Когато писателят и преводачът проф. Ендрю Вахтел, зам. - ректор 
донякъде се дължи на липсата на седнат заедно на масата, се полу- на Чикагския университет и специа- 
подготвени преводачи. Идеята ни е чава превод на култури”, каза Ве- лист по балкански езици, 
да създадем банка от специалисти, лимир Костов. Той е директор на 
Те ще помогнат да се сложи край на "Братство” - издателството на бъл-

мото му значение за 
популяризирането на 
шарената детска кни
жка.

И тази година Фести
валът събра голям брой 
автори, издатели, кни- 
горазпространители, 
педагози, библиотечни 
специалисти, 
читалищни дейци и пре

ча поета

Г-жа Първанова с участници на фестивала

дставители на българс- ВД| 
ките общности в чу- 
жбина, които обмениха жЗ, 
опит и представиха ин- 
тересни виждания за 
положението на детска
та книга, за нейното 
издаване, разпростра
нение и четене.

На 11 май се проведе 
и кръгла маса по проб
лемите на детската кни
га, в която участваха
издатели, автори, кно- ____
горазпространители, фестивалът започна с детски карнавал 
критици и други специа
листи. На нея участва и
Денко Рангелов, който изнесе съобщение на тема: "Поглед върху 
творчеството за деца и на деца на български език в Сърбия и Черна гора 
през последните 10 години”.

Децата от сливенските училища имаха срещи с авторите Георги 
Константинов, Виктор Самуилов, Мая Дългъчева, Елизабета Георгиева, 
Таня Касабова, Нико Стоянов и Георги Барбаров. Петокласничката Саня 
Любенова от димитровградското основно училище се представи със свои 
стихове и плени сърцата на връстниците си в едно от сливенските основни 
училища. Младата поетеса Елизабета Георгиева от Димитровград чете 
свои творби пред ученици и преподаватели от Природо-математическата

гимназия в Сливен. Сре
щата премина в заду
шевна творческа и 
приятелска атмосфера.

Голям интерес сред 
ценителите на худо
жественото слово пре
дизвика и литературно
то четене с участието на 
български творци от 
чужбина. С подбрани 
стихове и проза се пред
ставиха Таня Касабова, 
Нико Стоянов и Георги

ипшата

II,

л('Труд”, 15 май 2004 г.)

Босилеградчани се представиха на Общобългарския младежки 
фолклорен фестивал в Каварна _

Всички българей ансамбли заедно
* Заедно с фолклорния ансамбъл, наброяващ над 40 души, и представителите на Центъра за 
култура, на събора присъстваха и представители на неправителствената организация 
"Матицата на българите в Сърбия"

Първият и вторият състав на фолклорния ансам- около 60 километра от Каварна. Босилеградските 
бъл към Центъра за култура в Босилеград участваха в танцьори са участвали и в тържественото дефиле по 
Общобългарския младежки фолклорен фестивал ”С улиците на Каварна, както и в ревюто на народни 
България в сърцето”, който се проведе от 14 до 17 този носии, където босилеградската сая е спечелила тре

тата награда. Тя същевременно подчертава, че са 
Освен нашите танцьори, в събора участваха над сключили договори за сътрудничество с друга анса- 

2000 изпълнители както от България, така и ансамбли мбли. 
на българи от Украйна, Румъния, Молдова, Албания,
Македония. Фестивалът беше организиран съвместно и екскурзия до Варна, където босилеградските тан- 
от Министерството на образованието и науката на цьори имаха възможност да посетят делфинариума и 
Република България, Община Каварна и продуцен- Морската градина, а в рамките на събора бяха ор- 
тска къща "Пирина”. На събора присъстваха и преде- ганизирани и концерти на Илия Луков и Ваня Костова, 
тавители на културния и политическия живот в Бъл- известни български певци на народни песни, 
гария, сред които Игор Дамянов, министър на науката Разноските за участието на босилеградския фол- 
и образованието, и Пламен Панайотов, заместник клорен ансамбъл бяха поети от организаторите, 
министър-председател на Република България, както докато транспорта от границата до Каварна и обратно 
и депутати от Народното събрание. подсигури Народното събрание на Република Бълга-

Славка Накева, директор на Центъра за култура, рия със съдействието на Агенцията за българите в 
а, че босилеградските ансамбли са се представили чужбина. Част от разноските поеха и Центърът за 

с хореографиите "Бистришки игри” и "Лесковашко култура и ОС в Босилеград.
Поморавие , а освен участието в представители чя 
фестивал, те са изнесли и концерт в Добрич, който е на

месец в българския курорт Каварна.

За участниците във фестивала беше организирана

Е. Георгиева (първа отляво) на литературното 
четене

Големият български писател и
Барбаров от Молдава, Елизабета преводач Валери Петров получи 
Георгиева и Денко Рангелов от националната награда за принос
Сърбия и Черна гора. Ли- в областта на детското
тературното четене бе почетено от книгоиздаване, която бе 
корифея на българската литера- учредена за пръв път тази 
тура Валери Петров и от големия година. Голямото отличие е на 
български поет Георги Констан- името на писателя Константин 
тинов. Константинов, който известно

По време на Фестивала се със- време е работил като съдия и в 
тояха и премиери на нови книги. Цариброд. Наградата беше 

В рамките на фестивала бяха връчена на Валери Петров от 
открити и няколко интересни из- (г-жа Зорка Първанова, 
ложби: илюстрации на художника Наградата за най-добър издател 
Виктор Паунов от София, на дете- за деца бе присъдена на 
ки рисунки ”ЕС през детските очи” издателство "Фют" от София.
с творби на деца от гр. Сливен, гр. ......
Печ (Унгария), гр. Дунайска Стреда (Словакия), фотоизложба ”Из 
историята на националния фестивал на детската книга” и др. Проведоха

и Други

к’;|чн

П.Л.Р.

Изложба в Градската галерия в Димитровград

Звук и цвят” събра петгодишен труд
В димитровградската Градска галерия миналия пленер "Звук и цвят”, организиран от българското 

петък бе открита изложбата "Звук и цвят”. Експо- Дарик радио, 
нирани бяха около 50 картини на художниците, които 
през изминалите 5 години са участвали в художествния кетинг в

Изложбата откри заместник-директорката за мар- 
радиото Доротея Михова. Пред голям брой 

любители на изобразителното изкуство тя говори за 
пленера "Звук и цвят”, който се провежда всяка 
годинабългарския курортен комплекс "Златни 
пясъци”. В него досега са участвали 62-ма български, 
двама сръбски, двама украински и един македонски 
художник. Сред тях е и нашенецът Бранко Николов, 
който живее и твори в Ниш и София. На изложбата 
Николов се представи с две свои творби. В изявление 
за "Братство” той сподели, че става дума за една силна 
изложба и добави: "Пленерът "Звук и цвят” е един от 
най-силните в България. Той се организира от едно 
богато радио, което излъчва програма в цяла 
България”.

Изложбата на Дарик радио, която неотдавна бе 
преставена и в Ниш, димитровградачните могат да 
посетят още няколко дни.

се и литературни 
състезания и бяха изнесени голям 
брой концерти с участие на кук
лено-театрални и фолкорни 
състави от сливенските училища.

Сред многобройните прояви 
трябва да откроим и тържествения 
концерт "Книжка любима - дъга 
пъстроцветна”, в която участваха 
талантливи деца - певци, актьори, 
художници и други изпълнители 
със специалното участие на 

Христо

Поправка
Поради грешка на автора, в 
информацията "Път 
двупосочен" ("Братство", 14 
май 2004 г.) погрешно е 
написано фамилното име на 
нишкия поет Горан Станкович. 
Вместо Станкович, написано е 
Стоянович. Извиняваме се на 
господин Горан Станкович, 
който беше на премиерата в 
София и на читателите.

известните актьори 
Мутафчиев и Любомир Нейков.Изложбата откри специалистът за маркетинг в Дарик 

. радио Доротея Михова Б-Д.
Р.Б.



I 9■ШЖМ.
Издирване

На 24 май нашата църква чества паметта на
българските първоучители и просветители, свети
те равноапостоли - братята Кирил и Методий. 
Като прославя великото им дело, тя засвидетел-

("Кои е ства дълбоката си признателност към тях. Със
Бане създаването на славянската писменост те поставят
Бугарина", началото на християнската книжнина и литература
в. на роден език, както и началото на духовната ни"Братство" 
от 14 май култура. Чрез своето епохално дело светите братя

запалват светлината на просвещението и разпръс-2004 г.)
кват мрака на невежеството. Благодарение на тях
и на учениците им българите успяват да достигнатМестността
до истината и извадени от мрака на незнанието,Извирало в

с. Каменица, тръгват към светлината на богопознаиието.
където е Солунските братя са не само творци на писмено-загинал стта, но са и първите проповедници на Христоватабългарският вяра сред славянските народи.партизанин

В тропара на деня се казва: “Кириле и Методие
За да открия името на българския подпоручик Бане Бугарина, 

загинал заедно с още тримата сръбски партизани на 12 април 1944 г, в 
местността Извирало край село Каменица и да намеря повече факти 
за него, се консултирах с хора от Градската организация на борците 
от Народоосвободителната война в Ниш.

- Най-много сведения за това има военният историк проф. д-р 
Драголюб Мирчетич, който е написал много книги за 
революционното движение в Ниш и тази част на Сърбия, узнавам от 
борците, свързвам се по телефона с него и се оказвам в работния 
кабинет у дома му. Професорът е убеден, че има документи и книги, 
в които се посочва името на загиналия с партизаните български 
подпоручик и започва да сваля книги от полиците, изпълнили три от 
стените в работната му стая. Рови се в една, в друга, в трета... - 
навсякъде само "български подпоручик” и нищо друго.

- Чудно! Бях толкова сигурен, че името му е записано поне в една 
от тези книги. Зная, че след преминаването при партизаните той е 
станал много активен пропагандист на антифашистката борба 
особено сред свои сънародници от българския окупационен корпус в 
Ниш, чието командване е било в Нишка баня. С тях се е срещал 
най-често край черквата ”Св. Пантелеймон”. Той е бил известен и на 
българското военно комендантство в Нишка баня, щом като 
български войници са изровили тленните му останки от гробишата в 
Каменица и са ги закарали. Няма начин да не са знаели кой е той по 
име и къде е бил роден, уверен е проф. д-р Драголюб Мирчетич.

В.С. Б.

богомъдри, като еднакви по нрав с апостолите и
учителите на славянските страни, молете Влади
ката на всички да утвърди всички славянски народи
в православие и единомислие, да умири света и да
спаси душите ни”.

Трябва да се отбележи фактът, че светите братя
отдават целия си живот на Христовото благовес
тие, приемайки монашеството, превърщайки се в ^в- св- ^ИРИЛ и Методий. Стенопис от Захарий Зограф 
„ л г г, в църквата на Троянския манастирсподвижници, мъченици и чудотворци в Божието
име. Още приживе, благодарение на изключител
ните си качества, високопросветността си и светия
си живот, спечелват заслуженото призвание дори и за тяхна почит. След нашествието 24 май минава в 
от страна на враговете си. Едва ли има българин, забрава. Честването е възстановено през 1863 го- 
който да не знае това и да не познава живота им.

Сведения за почитането на св. Кирил и Методий 
като светци датират още от 10 век, когато паметта

дина по случай хилядагодишнината от моравската
мисия на светителите.

Делото на светите братя е велико и вечно, неза
висимо от борбите на кого принадлежат те. Без 

св. Кирил на 14 февруари, а за св. Методий на 6 него не би имало българска нация и държава. То 
април. През 12 век от сборника на Московския озари и просвети с Христовата истина българите, 
успенски събор, паметник на старобългарската На него дължим съществуването и културата си. 
писменост от онова време, се разбира, че 24 май е 
установен за честване на двамата братя заедно, ръката, дадена ни от светия апостол Павел: “Пом- 
Причината е апостолското им дело, което ги
обединява в едно и ги прави равни по достойнство. вали словото Божие”.
До нашествието на татарите и турците в правос-

им се чества поотделно в дните на смъртта им - за

Празнувайки този ден, ние изпълняваме за

яете Вашите наставници, които са Ви проповяд-

Отец Йоан - Занко Станойковлавните славянски страни това е денят, определен

Нашите села В Топли дол трябвз V 
да започне 
реставрация на 
църквата

уш

Селата в Клисурския край шм и
ч

През далечната 1960 година прочетох в в турския тефтер от 1487 г., в който е за- 
"Политика” интервю с един от най-добрите писано като село с 6 къщи. Предполагам, че 
югославски футболисти Райко Митич, в става дума само за Дервен, днешния център 
което той, отговаряйки на въпроса къде е на селото, без махалите, 
роден, беше казал: "Роден съм в едно село, 
което вече не съществува, а неговите жители лия район. Тук работят поща и местна кан- 
са се пръснали кой къде по цяла Сърбия. На целария, които обслужват и жителите на 
мястото, където беше то, израстиа гора и Стрезимировци, Грознатовци, Драинци, Кос- 
вече не се виждат никакви следи, от които да трошевци, Паля, Сухи дол и Колупица. В 
се разбере, че тук някога са живели хора. това село е и единственото в този край осмо- 
Затова, когато пътувам с влак от Белград класно основно училище, 
към Ниш, аз отправям взор към мястото, 
където някога беше моето село, и се чувст- жителите на село Клисура в периода от 1948

до 1991 г. (според официалните прсброява- 
Тогава в моето родно село Драинци имаше ния на населението в Сърбия):

Домакинства: 1948 г. - 406; 1953 г. - 414;

I. Очакват 

помощ от 

донори
ЧИЙ 5

Клисура има 30 махали и е цента,р на це- ;.Т Н
Ьт■НивННЙ

Центърът на с. Клисура
В Топли дол ще започне рее- [ 

таврация на църквата “Свети |; 
Георги“. Сформиран е отбор, ?! 
който ще ръководи акцията, ;; 
преди всичко изготвянето на : I 
необходимата документация и ; I 
подсигуряването на парите.

Черквата е пострена върху Ц 
основите на опожарения храм, р 
по кога точно е станало това, не [; 
е известно. Тя е ремонтирана 
през далечната 1862 година, така ■,! 
че е крайно време да се спаси от 
по-нататъшно разрушаване.

Колко пари ще трябват за 
тази благородна акция още не е | 
уточнено, понеже проектосмет- | 
ната документация не е завър- >• ' 
шепа. Очаква се, че освен жи-

чини, Новаци и Младжинс.
Служби: Си. Йоан, Си. Архангел, Си. Ни

кола и Си. Петка.
Драинци за първи път сс споменава п 

турския тефтер за домакинствата от 1451 г., и 
който се посочва, че селото е имало 7 къщи. 
Според преброяването от 1624 г. къщите са 
били 20. От турския тефтер за задълженията

Ето и данните за броя на домакинствата и
вам много, много тъжен.

много хора, кипеше живот и ми изглеждаше 
невероятно, просто невъзможно да изчезне 1961 г. -448; 1971 г. -425; 1981 г. -314 и 1991 г. - 
ей така цяло село, съществувало от векове. 220.
За съжаление, днес и аз, подобно на Райко 
Митич, се чувствам много тъжен, защото не -2211; 1971 г. -1731; 1981 г. - 999 и 1991 г.-508.

Клисурската църква ”Св. Троица” е пост

на селата към централната власт на 
Отоманското царство от 1576 г. узнаваме, че 
село Драинци е било длъжно да предаде 
общо 40 овце.

Данните за броя на домакинствата и жи-
няма да остане следа, че и тук някога са ДраинЧи телите в периода от 1948 до 1991 г, са от
живели хора! Затова ще посоча най-основии- Утро е. Слънцето вече е огряло върха на официалните преброявания па населението в
те данни за всичките осем села от Клисур- Въртоп. Руменеят се и върховете на Плана. Сърбия.
ския край, които някога бяха в Босилеград- От утринния ветрец треперят буковите Домакинства: Г948 г. - 115;; 1953 г. - 10.2;
ска, а сега са в Сурдулишка община, за да листа. Долу, в подножието на Плана, се буди 1961 г. -102; 1971 г. -100; 1981 г. - 90 и 19У1 г. -
остане поне в "Братство” следа за тяхното село Драинци.

Жители: 1948 г. - 2315; 1953 г. - 2341; 1961 г. г,
само родното ми село, но и останалите села в 
Клисурския край запустяват и не е далече росна през далечната 1837 г. 
денят, когато и те ще бъдат покрити с гора и

телите на селото, акцията ще 
подпомогнат Иранската епар- | 
хня, Заводът за защита па памет- Ц 
ницнте от Ниш и други донори. ! 
Тези, конто искат да подпомог
нат, могат това да направят, като 
внесат пари но банковата сметка 
на Местна та общност Топли дол.

62. |1Жители: 1948 г. - 663; 1953 г. - 569; 1961 г. -Гори: Плана, Котлипа, Мартин гроб.
Ливади: Селище, Орлоаац, Турска ливада, 419; 197) г. - 354; 1981 г. - 235 и 1991 г. -135. 

Големча, Йелак и Ссияк. Понастоящем в Драинци живеят само 90
Ниви: Глобарица, Цер, Умище, Друм и

съществуване.
Клисура

Сметката с 840-2407745-95; ()7 
с обозначение

Разположено е в планински предел на 40 
км североизточно от Сурдулица. През Кли- Бойни вирове.
сура минава международният път Сурдулица Махали; Димини, Ивкони, Банкови, Поди- 
- Власина-Трън-София. В това село извира нарци, Мариини, Радини, Мийилови, Папд- 
река Ерма. За първи т,т селото се споменава жини, Власинци, Барипци, Оджини, Радой-

човска.
- Следва - 02095100951007,

"Дарение за ремонт на църк
вата".Димитър Кръстен

Деян Мирчев



1(2 мдестяий!

Сърдечносъдовите заболявания 
помощта на промени в начина на живот 
фактори или в значителното намаляване на 
сърцето.

може

Щ на нервната система, поради което 
81 работата на сърцето се ускорява, 
Щ периферните кръвоносни съдове се 
|й стесняват, кръвното налягане се 

№ повишава,, кръвообращението се 
И нарушава и настъпват смущения в 

“ж метаболизма.
Концентрацията на въглеродния 

Щ двуокис в цигарения дим е сравни- 
ш телно висока. Той се връзва с хемо- 
Щ глобина в кръвта и по този начин 
Ь. пречи на нормалното окисляване на 
10И кръвта в белите дробове, нарушава 

УШШ снабдяването на тъканите с кисло- 
ШИШ род и уврежда стените на кръвонос

ните съдове, а на увредените места 
се трупа холестерол, който стесня
ва засегнатите съдове. Тези проме-

заболявания.сърдечносъдовите 
Такива рискови фактори са пуше
нето, неправилното хранене, уве
личеното количество мазнини в 
кръвта, липсата на физическа ак
тивност, повишеното кръвно наля-

|;'

гане, стресът, наднорменото тегло, 
повишеното количество захар в 

Когато става дума за сърдечносъдовите заболя- КрЪВта и прекаденото консумира- 
ванпя, съществуват рискови фактори, върху които 
не можем да въздействаме. Такива са например нас
ледствеността, полът и възрастта. Наследствените

Iне на алкохол. /л
Пушенето е голям рисков фак- Щг: 2 

тор, защото тютюнът е силна те- ш Ш
рискови фактори всъщност са обективни предпос- лесна и клетъчна отрова. Той 
тавкн за появяването на сърдечносъдови заболява- съдържа над 6000 вредни съставки, щШ 
ння. Следователно, ако някой човек има в семе
йството си сърдечноболни или пък негов близък е въглеродният двуокис и катрано- 
починал от инфаркт (баща или брат под 55, а майка вите смоли научно е доказано, че 
под 65-годишна възраст), по-голям е рискът и той най_малко 7 съставки на тютюна се

сърдечноболен. Статистическите данни отличават с диреКтно канцерогенно въздействие, а 
показват, че до 50-годишна възраст от сърдечно- още 43 съставки "участват” в предизвикването на болявания. 
съдови заболявания по-често страдат мъжете, а над малигни заболявания. Катрановите смоли от тютюна се натрупват във
тази възраст от тези болести често умират и Никотинът е силна дрога, която предизвиквала- всички органи на дихателната система. Трупайки се 
мъжете, и жените. Също така е доказано, че рис- висимост Цигареният дим се абсорбира в кръвта и в тези органи, те намяват обема на тръбите и меху-

след 7-8 секунди достига до мозъка, където пре- рите, нарушават вентилацията, стимулират отделя- 
прн мъжете увеличението се ускорява от 55, а при дизвиква освобождаване на допамин, чиито ефекти нето на секрет, предизвикват хронична кашлица и 
женит е от 65-годишна възраст. са подобни на ефеКтите от хероина и кокаина, затрудняват дишането. Тези промени пък

Съществуват обаче и рискови фактори, чието затова пушенето е болест на зависимостта, а не негативно влияние върху работата на сърцето, 
влияние може и трябва да бъде отстранено или на- сам0 лош навик. богато се внася в организма в ‘ Сле?ва'
малено и по този начин да бъдат предотвратени големи количества, никотинът забавя функциите

тй

от които най-опасни са никотинът, щ

ни са директната причина за сърдечносъдовите за-да стане

кът се увеличава в зависимост от възрастта, като

оказват

Проф. д-р Сретен Павлович

ГП
; Гр К(4 й(Г\(3|/Т1(Т)[ЛПГ|Г1П{*1 1 00 Отвесно: 1. Мярка за земна площ. 2. Пър- 

-- ц 1 ^ В / ) вият летец (мут.). 3. Съпруг на сестра или
Съставил: Драган Петров дъщеря. 4. Модел руски самолети. 5. Наука 

| водоравно: 1. Пушек. 3. Хранителен про- за химическите елементи. 6. Другото име 
| у укт сьс сладък вкус. 7. Френски футболен на Света гора. 7. Петата нота. 8. Река в 
! отбор. 11. Ехо, екот. 12. Марка руски фотоа- Сибир. 9. Известна немска манекенка. 10. 

парати. 13. Количество зърно, получено Елипсовидно очертание. 12. Град в Хърва-' 
след свършване. 14. Златарска мярка. 16. тия. 13. Духов музикален'инструмент. 15. 
^рад в Ирак. 18. Четвъртата нота. 19. Град в Химически елемент. 17. Граблива птица. 20. 
Рулгь.гия, 20. Управа на православна църк- област в Русия. 21. Офицерски чин в армия- 
ва. 21. Името на актьора Гибсън. 22. Дър- та и под11т 23. НароД. 25. Осветителен 
жава в Ьвропа. 24. 1оляма чанта. 26. Пла- тл о-г п а
вателен съд. 27. Състезател с кон. 29. Мярка ^ 26- Пощенска пратка. 27. Плод на дъб. 
за тегло. 30. Период от време, при койето Ц Немски футболен отбор от Левъркузен. 
явленията се повтарят. 32. Музикален знак. ^ова> което се говори. 31. Домашно 
34. френско модно списание. 35. Област в животно (мн.ч.). 33. Спортна лотария. 35. 
Австрия. 36. Юнак. 37. Избавител, спасител. Задна част на главата. 36. Носител на нас- 
39. Скала, канара. 41. Лично местоимение. ледствеността. 38. Автознак за Сомбор. 40. 
42. Коралов остров. 43. Съд за течности. 44. Името на актрисата Дерек.
Певчески състав.

но мрем кумСъ>

ЗЕ1оо з
О Лайка (3)

товете може да се сушат и в 
сушилни при температура, не 
по-висока от 40° С. При су
шене в помещение или върху 
рамки на 1 мм2 се разстилат 
около 1 кг сурови цветове. 

Изсушеният цвят се сорти
рат в пълен цъфтеж, когато ра на екстра, първо и по из- 
50% от цветовете в цветните кпючение на второ Качество, 
кошнички са разцъфнали. Поставя се в шперплатови 
Закъсняването с беритбата каси, върху които се обозна- 
води до понижаване на до- чават качеството и масата, 
бива.Бере се в сухо, слънче- От декар се получават 
во и тихо време след вдигане 1000-1200 кг сурови цветове, 
на росата. Съцветията се бе
рат със специални гребени
(лайкоберачки). _______ _________

Набраният цвят не трябва ИЗВОДСТВО 
да се държи в кощници, тор- Участъците за производс- 
би или на купчини повече от тво на семена от лайка се 
два-три часа, понеже се са- засяват с елитни семена и се 
мозагрява, почернява и за- отглеждат при висок агро- 
губва качествата си. Той се фон. Сее се ръчно или със 
пренася в плитки кощници специална сеялка на разс
ипи в касетки. В заготви- тояние между редовете 
телния пункт суровата лайка 50-70 см. Семената се при- 
се пресява през сита с диа- бират когато 70% от съцве- 
метър на отворите 8-9 мм с тията са добили удължена 
цел да се отстранят слу- конична форма, а белите 
чаино попадналите треви и венчелистчета са отпуснати 
съцветията с по-големи др- надолу. Лайката се окосява 

иКоИД~„,. сутрин рано по роса, връзва
Набраните цветове се су- се на снопчета, които се 
ат, като се разстилат на сушат на сянка. Семената се 

п к пласт върху рамки, прекарват през сито и се
р първите няколко часа доизсушват. Съхраняват се в
™ГЖе да се АъРжат торби или чували в сухи 

от=16Д0!еДН0Т0 слънЧе на помещения. От декар се
режРдатеднаЛвеъАр^у0друг1пНод Получават 10'15 кгсеМеНа' 
навес или в помещение. Цве-

Прибиране,
сушене,
съхраняване

Лайковите цветове се бе-

10 ... |8 94

-

Семепро-

|40 41
■
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28 кръг от първенството на НФЗ

'' ■- Ч■Ш "зшашт 11
______ Малък футбол

” Балкански” бе разгромен Стартира
"Буковик" (Ражан) - "Балкански" 6 :1 (2 : 0) ОКРЪЖНЗТа

Ражан, 15 май 2004 г. Игрището на "Раднички”, зрители - около 100 п |л п гяпшшят 
ХгннЖ НеПОДХОДЯ^ за ДП>а- ВРвмето - Дъждовно. Главен ре ДИВИЗИЯ 

Ф?Р' ^ ц ^°™?ович от Ниш (?)• Голмайстори: Мамич в 3, Петрович „ ,
в 40, Андреев в 47, Милованович в 55,63 и 77 за "Буковик”, а П. Георгиев в На 12 май тг- на младежкия ста-
80 минута от дуспа за Балкански”. Жълти картони: Мамич Андреевич и дион в Пирот стартира за втори път 
Милованович от Буковик”, а Павлович от "Балкански” окръжната лига по малък футбол

"Балкански'-: Станкович 5, М. Георгиев 6, Н. Георгиев 6 Станков 6 Участват 6 отбора - три от Пирот и 
(Ценков-),. В. Пейчев 6, Живкович 6, П. Георгиев 6, Панайотович 6 п0 еди" от Димитровград, Бела 
Павлович 6. 5, Б. Глигориевич 6 и Иванов 6 (Христич ’ паланка и Бабушиица.

Играч на срещата: Милованович от "Буковик”. „ Е-го резултатите от първия кръг:
Почти всяка топка, която бе отправена към вратата на "Балкански” ”ФавоРит ’-КладионищГ(Пирот)- 

влезе мрежата. Нападателите на "Балкански” пропуснаха голям брой Бабушница” 3 : 4 
голови положения. к Ким-гет къща за месо”(Пирот)

- "Тигър МХ”4:1
Срещата ”Ремизиана”(Б. 

ка) - ’ Желюша” е отложена.
Вторият кръг ще се играе на 27 

май в Бела паланка. Ще се срещнат
"Мрамор" - "Желюша" 6 : 0 (1 : 0) "Ремизиана" - ”Желюша>тлоЖе-

- ' . ният мач), Ремизиана - ‘Кладио-
Мрамор, 15 май 2004 г. Игрището на "Мрамор”, зрители - около 50. ница-фаворит”, "Желюша” 

Теренът - тревист, времето — приятно за игра. Главен рефер: Миша Ким-гет”. Срещата "Бабушиица” 
Милошевич от Алексинац (6). Голмайстори: Джуржанович в 19, —"Тигър МХ” е отложена поради 
Радованович в 61, 69 и 71, Тодорович в 67 (от дуспа) и Неделкович в 88 участието на "Тигър” в гумиядата.
минута. Жълт картони: Пешев от "Желюша”. Червен картон: Джорджев —____________________________
от "Желюша” в 60 минута.

"Желюша”-. Стоицев 6. 5, Дончев 7, Стеванов 6.5, Андонов 5,5, Пешев Втори КрЪГ ОТ Лятната 
6, Стефанов 6. 5, Момчилов 6, Джорджев 6. 5, Георгиев 6. 5, С. Басов 7 и баскетболна ЛИГа 
Иванов 6,5. -------- -------------------------------------

|Покана _________
30 години от абитуриенския бал
Випуск 1973-74
Гимназия "Иван Караиванов", Босилеград 
Драги съученици,
Днес сърцето се радва, когато си спомня за тези дни, за 
нашата буйна младост, когато ученици бяхме Аз и Ти!!!
В събота, 26.06.2004 година, ще се съберем отново, за да си 
спомним всички тези 30 години, всички наши ученически дни, 
нашите спомени, желания, успехи и мечти!

V,; Телефони за контакти:
Радко Стоянчов 017/78-254

■вмаотитагУ. I

На 2 юни 2004 г. се навършва ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на 
нашия пещ жилим съпруг и бащапалан-

Тежко поражение ИВАН-ВАИКО ГЛИГОРОВ 
от с. Дукат, Босилеградско

Панихидата ще бъде отслужена на 30 май от 11 
часа на гробищата в центъра на селото. Каним 
роднини, съседи и приятели да присъстват.

С много обич и тъга се прекланяме пред 
светлата ти памет. Почивай в мир!

Ош съйругаша Вишка и сина Манасий

Играч на срещата: Радованович от "Мрамор". ^ П 14 тл пио
Отборът на "Желюша” претърпя истинска катастрофа при гостува- У ОВД ИТ6Л ПС* 

нето си в Мрамор. През първото полувреме желюшаннте пропуснаха 3-4 ^ ^
голови положения. Първите 45 минути завършиха с минимален аванс за ПОР0ДВ 
домакините. През второто полувреме желюшанинът Джорджев получи ■■
червен картон и след това гостите сякаш нямаха повече сили за сериозна "Димитровград" - "Младост"
съпротива. Домакините бързо стигнаха до категорична победа. Да (Бела паланка) 90 : 53 (25 : 18;
отбележим, че за мача в Мрамор желюшани отпътуваха с 11 футболисти. 16:13; 15 :12; 31 :

Тъжен помен
На 7 юни 2004 година се навършват ПЕТ ГОДИНИ от смъртта на 

нашия мил баща и дядо
КОСТАДИН ГАКОВ 
(1910-1999)

и
Димитровград, 16 май 2004 г. СЦ 

"Парк”, зрители - около 100. 
Съдии: Дж. Янкович от Ниш и М. 
Ракич от Алексинац.

"Димитровград”: Геров 18, Ми
лев 1, Д. Алексов 4, Петров 4, Ди
митров 6, Виденов 1, Андреев 30, 
Мишев 2, Андреев 22, Велчев, Т. 
Алексов 2 и Гюрдж

"Младост": Младен Кръстич 
11, Милан Кръстич, Пешич, Тошич, 
Станкович 6, Живич, Манич 10, 
Аранджелович 6, Андреич 2, Гвоз- 
денович, Чирич 14.

л л Отборът на БК "Димитровград”
громи с 6:0 “Полет от Горни удар увеличи преднината на 4:0. потвърди, че е един от фаворитите 
Въртогош в 7 кръг на пролетната Същият футболист се разписа и в за ПЪрВОто място в лятната лига. 
част от първенството на Пчинска 69 минута, а крайния резултат 6:0 в Миналата неделя в "Парк” той 
футболна дивизия. Нито за миг по полза на "зелените” оформи отно- разгроми отбора на "Младост” от 
време на мача победата на "зеле- во Мирослав Георгиев в 75 минута. Бела паланка с 90 : 53. Най-добри в 
ните” не бе под въпрос, понеже С тази победа босилеградчани състава на димитровградчаните бя- 
босилеградските футболисти пре- затвърдиха втората си позиция във ха Андреев, Андреевич и Геров. За 
възхождаха противниците си във временната класация в ПФД. Пър- пръв път в играта влязоха всички 
всички елементи на играта. вото място и занапред заема "Че- ИГрачи от скамейката. Милев и

Резултатът бе открит още в пър- лик от Вело поле. Мишев за първи път се вписаха в
вата минута, когато централният “Младост": Д. Мицов, С. Пенев, листата на стрелците, 
нападател на босилеградчани Ми- Д. Зарев (Н.Йоич), В. Захариев, И. 3 следващия кръг димитровг- 
рослав Георгиев записа първото от Григоров, Д. Йованович, Б. Стои- радианите гостуват на "Напредък” 
трите си попадения в тази среща, менов, В. Владимиров, М. Георгиев, в Алексинац. Мачът ще се играе 
Същият футболист в 19-та минута С. Йованович и Б. Чипев. 
удвои аванса, а в 22-та минута за- ,/7олет” : М. Джорджевич, Ж.
щитникът Спаско Пенев вкара и Янич (Б. Стоимеиович), И. Тасич,
третия гол за "Младост”. Д. Милошевич, С. Алексич (М. Си- НЗ уЧбНИЧбСКЗТЗ

И през второто полувреме кар- моновски), М. Петкович, М. Янич, ОЛ И МП иаля В ЗаЙЧЗО 
тината на терена не се промени. Бо- Л. Янич, С. Илич, Н. Митич и Н. ” **
силеградчани непрестанно атакува- Джорджевич. 
ха и създаваха голови положения 
пред вратата на гостите. В 59 ми
нута Саша Йованович с точен удар

ЕДНА ГОДИНА И ПОЛО
ВИНА от смъртта на нашата 
мила майка и баба

ВИКТОРИЯ ГАКОВА 
(1911-2002) 

от с. Изатовци 
На този ден ще посетим 

вечния им дом на гробището в 
Изатовци, за да почетем паметта им.

Семейство Гяко ви

д. с.

Седми пролетен кръг на ПФД

"Младост" разгроми 

"Полет"
евски.

* Хеттрик на Мирослав Георгиев
Тъжен помен

На 23 май 2004 година се навършват 40 ДНИ от 
смъртта на
ПАВЛИНА ИВАНОВА 
от Босилеград 
(1924 - 2004)

Панахидата ще бъде отслужена на 23 май 
(неделя) на босилеградските гробища от 10 часа. 
Каним роднини, приятели и близки да ни 
придружат.

Поклон пред светлата й памет!
Вечно скръбящи: син Иван, дъщеря Снежана, снаха Стефка, зет 
Марин и внуците Наташа, Далибор, Виктор и Игор.

Босилеградска “Младост” раз- с глава след добре изпълнен ъглов

утре.
На 20 май 9 ГОДИНИ без дядо

АЛЕКСАНДЪР ПЕЙЧОВ
СТАНКОВ
(1902-1995)

^ V ■'Димитровград™
успешни

На 21 май 8 ГОДИНИ без
татко
ПЕЙЧО АЛЕКСАНДРОВ 

СТАНКОВ 
(1938-1996)

П.Л.Р.

V'от с. Плоча, 
Босилеградско

С вашата мъдрост и обич живеем.
Нека всички, конто ги познаваха, си спомнят за тях! 
Станко и Новина _________________

1ПФД - осми пролетен кръг Ог 9 до 16 май в гр. Зайчар (и в 
няколко околни градове) се про
ведоха седмите училищни олим-

_ , пийски игри. Игрите бяха открити
Въпреки че 75 минути играха с един футболист по-малко на терена, от векосла|, Яничиевич, помо- 

босилеградчани успяха да спечелят една точка при гостуването си на щ„ик_мииисгьр „а просветата и гг 
"Алакинце" в едноименното сурдулишко село. спорта на Сърбия. В

Домакините откриха резултата още в 4 минута с гол на Николич, а на ^ игрите участваха 5127 ученици К 
2:0 повиши Тасич в 33 минута. Седем минути преди второто попадение в от 3^* сред11И училища от 17 ^ 
полза на алакинчани защитникът на "Младост” Даниел Зарев получи окръга в Сч.рбия. Димитровградча- 
втори жълт картон и бе изгонен от играта. ии взеха уЧастие сам0 в две дисцип-

Независимо от това, че бяха по-малко на терена, през втората част на ли)|и _ атлетика и стпеЛба 
играта босилеградските футболисти успяха да изравнят резултата. Пър- в дисци11лината с'КОк па височи- 
вото попадение в 65 минута бе дело на Спаско Пенев, а втория гол „„ дДор(же Гогоа спечели второ 
отбеляза опитният Блажа Воинович в 64 минута на срещата. ” и спебч пен меплл което е

Мигове преди края на двубоя главният съдия на мача Никола Пешич таР.. Р пех „ „стопията
показа червен картон на Аризанович от отбора на "Алакинце”, р 1 „ I

Алйктш": И. Ристич, Б, Николич, Н. Ракич (И. Иваяович). Б. "а гимназията. Ивана Владимирова 
Николич, М. Иванович (Л, Аризанович), М. Ристич, И. Янкович, И. %»а 100 мегРа 1™дко бягане. 
Пешич, М. Спасич (М. Джорджевич), М. Николич и М. Джорджевич. п«г^иппт^>К°В ° ле11вти " същатп 

,Младост"'. Б. Чипев, Н. Йоич, Д. Зарев, Б. Стоименов, Б. Воинович, Д г» е-. . г.
Й. Григоров (В. Захариев), С. Пеггев Л. Диггов, С. Йованович, С Би™"а Коци 1 се състезп™ 1,0 
Дамянович и В. Владимиров. ’ стрелба с въздушна пушка В Кюп-

рия и спечели 15 мясго от общо 49 
състезатели.

Алакинце" - „Младост" 2:2»

Възпоменание
МИЛАНКА МИТОВА 
ГЛИГОРОВА 
(1909-21.08.1981)
МИЛАН Р АНГЕЛОВ
ГЛИГОРОВ
(1911-25.05.1999)

и

I]
1

| от село Горна Лпснпа, 
[ БосилеградскоI У Безкрайна благодарност за 

ап любов, зародителската
нлшпп честен, човеколюбив и трудолгобав живот.

Поклон пред светлата ии памет!
ОШ семействата па синовеГОе гг дъщерята, от роднини и 
Приятели

Д.С.П.Л.Р.



митите!
Манчин пабушЗмей с девет главе жтШтшштШтСтоян Дуков

манджу оче да йе мерудия. Чу
ди ме кико тога твойега Гарва- 
нова не су кърстили вечимка 
Мерудията!?

-Ма нейе, Манчо, он мерудия.

ПАТЕНТИ Ж-Веруйеш ли, Манчо, у змейове, ламйе и другье 
теквейе животине що су у онова време на го- На свата тая места куде се йе набутал 
неткьете мучиле народ? - пита ме Минча Ла- да води ГЛавнуту думу, демек Гарванов ти йе тия 
мята. що държи свите конци у рукье. Кво он каже -

-Кико да не веруйем, Минчо, кига еве тебе те ДруГЬите слушаю... 
окаю, да прощаваш, Ламята. -Па свак пут ли йе прав?

-А мойето се знайе защо. Я съм, Манчо, йоще _д прав! Писнуло йе на некойи от ньега, ама га 
кико дете омитал све що се изнесе на пара- т-ьрпу. Нали знайеш наш народ йе текъв: кьути и 
лиюту. Деда ми е гледал изпод око и йедън дън ^рпи!
казал на бащу ми: ”Това дете йеде кико ламя! _Па съга нали йе демокрация, може да кажеш 
Требе да йе бъш у това време улазил комшия, слободно кво мислиш?
подочул йоще преди да отвори вратата кво йе _Може, може. Ама чуйе ли те некой. А и тия 
деда казал и после пърснул това из селото, гарванов от думу не се разбира. Има дебелукожу 
дограбише га децата и кво да ти разпраям, стану кик0 гьон уВЪртел си у главу да йе най-паметан, 
Ламята. Я да ти кажем погордея се и поче да па ИДИ му кажи тъгай да се помери од некуде... 
разпраям, як съм кико ламя... —Абе я знам у комунистичкото време беоше

-Значи не се сърдиш кига те окаю Ламята? йеднуш правили запитуванье кой колко вункци- 
-Ма йок! Питам те заради друго: може ли йе има Некойи тъгай беоше написали по двайе- 

йедън змей да има три, седам или девет главе? се и по ТрИйесе, па тъгай им отцепише никой да 
-Знам ли, щом гьи йе народ турил у приказ- не може да има повече от три вункцийе и това

само йедна да буде главна...
-Значи и тъгай йе имало много гаврановци? 
-Ти ко мислиш, Манчо, за йедну ноч че се пре-

с®

у, в

I- • < т

нице...
-Е, видиш ли, я знам йеднога, мислим дека се 

ока Гавранов, он йе , Манчо, змей ли, ламя ли, с 
девет главе. И свака ньегова глава йе некиква 0бЪрне светът и народ че почне да мисли дру- 
клечка: ял у политикуту, ял у школу, ял на 
некикву партию, ял на организацию от онея що 
гьи окаю йекологичне и несу на власту, ял на докига теквия кико Гарвановотога че яшу на- 
некикъв спорт, културу и не знам йоще на кво родат?
дружество... _Е докига? Све до тъгай, додека народат не гьи

-Чекай, за теквога народ йе казал: у сваку вати за шию, па през врата!

0, мой джобе безпаричен, 
как да те възпея, брат - 
ти на нищо не приличаш 
в тоя свръхджооиран свят. 
Ажобе мой, поне да беше 
родственик с държавен джоб - 
да не съм печално смешен 
като спънат кон без зоб.

Н гико...
-Я нищо не мислим, само гледам и се чудим

ио Развитието на любовния пазар
Ааже и да те клонирам, 
празен пак ще те намирам! 
0, мой джобе с дупки много, 

беше джоб дълбок

X От приятна дам
що
като някои да мога 
да живея като Бог.

за тя* Ф°Рмат съм джобен, 
^ в джоба ме слагат като грош - 
ЧаР не сърце, а джоб огромен 

бие в гръдния им кош.
Не по ум, ами по джоба 
те признават за особа - 
ала с празен джоб, хей, бако, 
боба ще нагъваш яко; 
ала с тънък джоб, ех, бако, 
дупцето да ти е яко.

не ненаситна тиг
Понастоящем много вестници са пълни с обяви 

за запознанаства, от които, според полицейски изс
ледвания, поне половината са скрити реклами на 
проститутки и сводници. Това е едно от най-си
гурните доказателства, че духът на пазарната ико
номика е проникнал дълбоко и в областта на лю
бовта.

В началния етап от развитието на любовния 
пазар бяха публикувани предимно обяви, заредени 
с известно притеснение. Именно затова най-раз- 
пространени бяха обявите от типа: "Приятна дама 
търси интелигентен господин за интимни прежи
вявания. Гарантирана дискретност".

Но и любовният пазар е като всеки друг. След 
началния бум интересът спадна и това наложи да

*

|Изборна кампания иниайните служби
бъдат публикувани обяви с по-предизвикателно и 
по-възбуждащо съдържание. Като например: 
"Разкошна брюнета мечтае за мъж, в чиито ръце 
да се чувства като богиня”; "Едрогърда сладурана 

уроци по Кама-Сутра на свободомислещи 
господа”; "Заможна дама търси строг господар на 
своето сърце” и т. н.

Конкуренцията и засищането на клиентите оба
че налагат непрекъснати нововъведения в съдър
жанието на обявите за любовни връзки и услуги. 
На помощ е повикано - животинското царство(!) и 
напоследък най-тарикатските любовни обяви гла
сят така: "Лъвица бленува за желязната прегръдка 
на черногрив лъв"; "Ненаситна тигрица иска да 
усети горещия дъх на тигър във врата си”; "Стра
стна пантера търси себеподобен” и пр.

Така че много страни в прехода имат много по
вече лъвици във вестниците си, отколкото крави в 
краварниците си.

Земеделие, в което вместо плуг се Класифициране на мръсното бельо. 
използва ТВ-антена.

Двеста години от въстанието на ул. 
"Въстаническа".

Ибърската магистрала дава
Прекият път от Дедине до 
"Шилерова" и обратно! /

Захарната афера
Й1егия Шб:'' Средство за правене на ре- 
Подвид легалист: последователно форм-торта. 
спазва всички природни закони.

Песента на Евровизия
[ервените бар!ети До, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, Си, Хага!

Наркомани, дро гирани с тежката 
дрога, наречена!... политика. Филии Младенович
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