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кия премиер Симеон Сакскобур- I 
гготски в Сърбия, която ще бъде Ц 
осъществена преди лятото. Това 
съобщи говорителят на българ
ското правителство Димитър 
Цонев при завръщането на ми
нистър-председателя от Ук
райна, където беше на официал
но посещение от 21 май. Предс
тоящата визита на премиера в 
Сърбия е редовна в отговор на 
официално посещение от сръбс
ка страна миналата година.

Ш -1Президентите Марович и Месич
7%

Президентът на Сърбия и Черна гора Светозар
Марович и хърватският президент Стипе Месич зиРан11Я визов режим, споразумението за зав- 
които разговаряха в Загреб, се съгласиха че Ръщане на отнетото имущество, скорошното вли

зане в сила на договора за свободна търговия и 
ратифицирането на споразумението за подялбата 
на имуществото на бивша Югославия.

"Отношенията между Белград и Загреб са 
образец за Балканите”, заяви Марович в рамките 
на първото си официално посещение в Хърватия.

(На 2 стр.)
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въпреки промените в политическата структура в 
двете страни, политическият диалог между тях ще 
продължи да се развива. Двамата президенти из
тъкнаха, че през тази година в отношенията между 
двете страни са направени няколко конкретни кра
чки, между които са продължаването на либерали-
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у Премиерът Кощуница на Десетия 

Ка солунски политически форум
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Европейски 
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: _ —| ] На политическия форум в Солун премиерът на
Сърбия Воислав Кощуница изтъкна, че чрез ет- 
ническото прочистване на сърбите косовските ал- 

-Тч банци се опитват да направят от Косово нова, не
зависима моноетническа държава на Балканите, 
като се стремят по "антиевропейски път” да пос- 
тигнат тази своя "антиевропейска цел”. В речта си 

ЯИ на форума, в който участваха над 600 представи- 
цвр тели на правителствата и бизнеса от балканските 
&ПР страни, ЕС, САЩ и Русия, Кощуница припомни, че 
ЙЩ ”на това предизвикателство” правителството на 
ИД Сърбия предлага "изключително европейски от- 
■В говор” - план за политическо решение на ситуаци

ята в Косово.
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Премиерът Кощуница в Хилендар (На 2 стр.) В понеделник на 24 май Новинарско-издателската къща на 
българското малцинство "Братство" за пръв път отпразнува 
Деня на славянските светци и просветители братята Кирил и 
Методий, който в бъдеще ще бъде официален празник на 
тази институция.В Босилеград е представена книгата на 

Богослав Янев ____Холкери
подаде
оставка
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Ръководителят на мисията на 
ООН в Косово - ЮНМИК Хари 
Холкери е подал оставка. Той е 
съобщил това на специална пре
сконференция в Хелзинки, на 

; която е заявил, че подава оста
вка но здравословни причини.

Оставката на Холкери беше 
очаквана от Белград след въл
ната от насилия в края на март, 
предаде АФП.

Властите в Белград, също ка- 
кто и международната общност 
и албанските косовски лидери, 
разкритикуваха Холкери, че не е 
реагирал по време на антиеръб- 
скйте вълнения, организирани 
от албански екстремисти.

(Стр. 8)

Олимпийският факел - 

първият пътник
Най-дългият мост на света със стоманени въжета, построен между Пело- 

понез и сушата, беше свързан в понеделник. Мостът е дълъг 2890 метра, широк 
27,2 метра и има четири платна. Дължината на стоманените въжета е 40 ки
лометра, а теглото им надминава 5000 тона. Най-дългият мост па света, за чието 
изграждане са изразходвани 740 милиона евро, може да издържи хиляда удара иа 
земетресение от 7 градуса по Рихтер.

Идеята за построяването на моста се роди преди 115 години, а първите 
минувачи ще придружават факела за тазгодишните олимпийски игри в Атина.(На 3 стр.)



т шшишшшштОтношенията Белград - Загреб 

са образец за Балканите Л игата на арабските държави

Признание на българската 

митка гю далото в Либия
(От 1 стр.)

След срещата си с президента Светозар Маро- 
вич хърватският премиер Иво Санадер каза, че 
никой в Европа не е заинтересован повече от Хър- 
ватия и Сърбия и Черна гора от пълното стаби
лизиране на политическите отношения и ситуация
та в Югоизточна Европа.

Министърът на човешките и малцинствените 
плава на Сърбия и Черна гора Расим Ляич и 
хърватският министър на правосъдието Весна 
Шкпре Ожболт се договориха в Загреб 42 сърби, 
които излежават присъдите си з затвора в 
Лепоглава, да бъдат преместени в затвори в 
Сърбия. Първата група затворници ще бъде 
преместена в Сърбия през следващата седмица. 
Тридесет и осем от затворниците, които ще 
продължат дг излежават присъдите си в Сърбия, 
от осъдени за военни престъпления.

Министърът на външните работи на България Соломон Паси с 
получил признание от колегите си от Тунис, Ирак, Сирия, Палес
тина Кувейт и Мароко, че водената от България политика по про- 
цеса в Либия е правилна. Това съобщи заместник-министърът на 

работи Гергана Грънчарова. Министър Паси е провел 
двустранните си срещи в Тунис, където е участвал в срещата на 
върха на Лигата на арабските държави.

външните

Премиерът И. Санадер и президентът С. Марович

"Става дума за нашите кожи, за машите граници Хърватия и Сърбия и Черна гора ще зависи до 
и за нашето бъдеще и в този смисъл Хърватия ще 
даде възможно най-голям принос. С приближава
нето си към ЕС Хърватия не бяга от региона, нап
ротив, желае още по-ангажирано да участва в про- цели и ГЛавните европейски ценности. Характерът 
цесите, които ще доведат до по-голяма стабилно
ст , подчерта Санадер. повлияе за демократизацията на цялата тази част

Марович оцени, че от отношенията между иа Европа”, каза Марович.

ситуацията в региона. ”И от дветеголяма степен
страни съществува висока степен на съгласие по 
всички главни приоритети, главните политически

Петте българки ще бъдат помилвани и Либия ще се прояви 
справедлива и милостива страна, пише вестника.

като
на тези отношения може само положително да

По повод годишнината от Априлското 
въстание

Хърватия - Сърбия и 
Черна гора__________Европейски отговор на 

атниевропейските цели Конкретно
военно
сътрудничество

Димитровградските 

гимназисти в Батак
(От 1 стр.) Премиерът на Сърбия Воислав 

Кощуница се срещна в Солун с 
гръцкия си колега Костас 
Караманлис, а в сряда посети 

тернбург заяви на форума в Со- Хилендарския манастир на Света 
лун, че Алиансът е готов да пре- гора. 
дотврати евентуалното избухва
не на по-големи безредици в Ко
сово. Алтенбург подчерта, че 
НАТО не планира да напусне 
Балканите, преди да е приклю-

По повод 128-та годишнина от Априлското въстание 28 пре
подаватели от димитровградската гимназия, заедно с ученическия 
фолклорен ансамбъл, посетиха на 16 и 17 май т.г. българския град 
Батак и средното училище там.

Помощникът на генералния 
секретар на НАТО Гюнтер Ал-

Министърът на отбраната на 
чил работата си там. Постоянна- Сърбия и Черна гора Първослав 
та криза в Косово, която застра- Давинич, заяви в Загреб, че воен- 
шава сигурността на Балканите, ното сътрудничество между две- 
беше една от главните теми на те страни скоро ще придобие 
Солунския форум. съвсем конкретни измерения. 

Целта на Сърбия и Черна гора, 
както и на Хърватия, е да влезе в 
НАТО, но преди това тя трябва 
да изпълни условията за приема
не в Партньорство за мир като 
първа крачка по този път, каза 
министър Давинич. Една от въз
можностите за сътрудничество 
между двете страни е обменът на 
опит в реформирането на армия
та, което в Хърватия вече прикл
ючи, както и в изпълняването на 
условията за приемане в Парт
ньорство за мир, каза Давинич.

Среща иа външните министри на страните 
от Централноевропейската инициатива в 
Словения

Съдействие за 

сближаването между
Балканите и ЕС За пръв път след 1989 г. в Батак се проведе възпоменателно 

събрание-концерт в чест на Априлското въстание от 1876 г., по 
време на което е създадена прочутата Баташка република, която 
съществува 15 дни. Въстанието е потушено и потопено в кръв, а 6000 
жители на градчето са дали живота си за свободата. Само в местната 
черква турците са запалили 2000 жени и деца, които са били 
затворени там. Църквата е възобновена, а в нея и днес съществува 
кладенчето, което затворените там жени с голи ръце са изкопали, за 
да търсят вода за децата си.

В чест на славната

Седем страни от Централна словенския град Порторож.
Европа, които са част от ЕС и от
Централноевропейската инициа- йската инициатива включва още 
тива, са готови да споделят опита Албания, Украйна, Молдова, Ма
си с балканските страни, които кедония, Беларус, Хърватия, 
желаят да се присъединят към България, Босна и Херцеговина,
ЕС. "Усилията трябва да бъдат Сърбия и Черна гора и Румъния. 11с«11414
разгласени, за да могат страните

Освен тях, Централноевропе- Герджиков и 
Цървенковски

годишнина тържествата удостоиха с при
съствието си президентът на Република България ГеоргиПърванов 
и вицепрезидентът Ангел Марин. В рамките на програмата, 
посветена на това велико събитие от българската история, фолк
лорният състав на димитровградската гимназия "Св. св. Кирил и 
Методий" изпълни няколко шопски хора.

В Батак преподавателите се срещнаха и обмениха опит с препо
давателите от баташката гимназия и техникума по дървообработ
ване. Освен гр. Батак, димитровградчани посетиха Велинград и 
Пловдив.

Външният министър на Сър- 
от Западните Балкани да се доб- бия и Черна гора Вук Драшкович 
лижат до ЕС", се посочва в ком-

По повод честването на съз
дателите на славянската писме-

потърси подкрепа от колегите си ност Светите братя Кирил и Ме- 
юнике на министрите на външни- за проекта за местно самоуправ- ТОДий, пана Йоан Павел Втори 
те работи на Австрия, Чехия, Ун- ление на сърбите в Косово, възс- 
гарця, Италия, Полша, Словения тановяването на техните домове 
и Словакия, които се срещнаха в и църкви и безопасно завръщане

прие председателя на българския 
парламент Огнян Герджиков. В
произнесеното кратко г __

всички прогонени. В рамките пата подчерта, че ”от няколко го- 
на срещата на външните минист
ри на 17-те страни от ЦЕИ Р;ук 
Драшкович проведе редица двус
транни срещи. Той разговаря с даТа, демокрацията и консолида- 
италианския си колега Франко цията".
Фратини, както и със словенския

слово пана

Изолацията
насърчава
еектремизма

дини България е намерила мяс
тото си на международната сцена

А.Т.

и продължава по пътя на свобо- Загиеа българският 
алпинист Христо ХристовПо повод Деня на славянската 

външен министър Димитрий Ру- писменост папа Йоан Павле Вто- 
пел, с украинския Константин 
Гришченко, и със словашкия ми-

- Всички европейски страни, с 
изключение на Сърбия и Черна 
гора и Босна и Херцеговина, в 
момента са членове на

Българският алпинист Христо Христов е бил намерен мъртъв от 
руски алпинист. Това съобщи за Агенция "Фокус" Петър Атанасов, 
говорител на българската експедиция "Еверест 2004".

^Ристов е изчезнал на 20 май в подножието на връх Евер
ест. Тялото ка Христов е било намерено на 24 май около 6 часа 
българско време, на височина от 8680 метра. Първи до тялото са 
достигнали Александър Абрамов и двама шерпи. Има безспорни 
факти, че Христов е успял да покори върха”, заяви Атанасов.

ри прие и македонска делегация,
----- водена от президента Бранко

програмата Партньорство за мир НИС*7*Р Ьдуард Кукан. На прес- Цървенковски. Папата окуражи 
на НАТО и тази изолация конференцията в Порторож Дра- страната да "продължи
насърчава екстремистите, заяви шкович каза, че в Косово трябва 
Вук Драшкович в интервю за да се прилагат европейските ста- 

■■ ндартн.

по пътя
на мира”. Цървенковски подари 
иа папата дървени статуетки на 
Светите братя Кирил и Методий.
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Кощуница се срещна с

[Малцинствените медии не искат 
да бъдат основатели

представители на
малцинствата

С измененията в Избирателния закон малцинствата
Премиерът на Сърбия Воис- 

лав Кощуница се срещна

Редакциите на русинския вее- "Прехвърлянето на основа- 
тник "Рускс слово”, словашкия телските права на националните 
”Хлас люду” и румънския ”Ли- съвети е стремеж към дегради- 
бертатеа”, които се печатат във ране на новинарството на мал- 
Войводина, са против идеята тех- цинствата. По такъв начин 
ни основатели да бъдат нацио- вместо регионален, вестниците 
налните съвети (НС) на малцинс- ще имат местен характер, с по- 
твата, вместо Скупщината на пулистичен, дори и национали- 
Войводина. Новинарите и редак- етически призвук, ще станат бю-

влизат равноправно в парламента
рило парични средства за дейно- неща ще се държи сметка при 
ст на съветите и благодарение на подготвянето на новата консти- 
това те ще могат да работят в 
унисон със Закона за национал
ните малцинства. Те също така 
посочиха колко е важно сътруд
ничеството

в поне
делник с представители на нацио
налните съвети на малцинствата, 
с които разговаряха и подпредсе
дателят на правителството Ми- 
ролюб Лабус, министърът 
роизповеданията Милан Радуло- 
вич, министърът на културата 
Драган Коядинович

туция.
Представителите на малцин

ствата изразиха желание активно 
да участват в междудържавното 

на националните сътрудничество на държавната 
съвети с правителството и с от- общност Сърбия и Черна гора 
делиите министерства и изразиха със държавите- матки, ”за да 
желание активно да участват 
подготвянето на Конституцията изграждането на доверието”, 
на Сърбия. в разговорите участваха пред-

Според думите на Воислав Ко- ставители

на ве-

торите на тези вестници оценя- летини на националните съвети и 
ват, че с прехвърлянето на осно- на местни лидери”, каза Чобану. 
вателските права ще бъде заст
рашено съществуването им, дставители на вестниците ”Хлас 
понеже компетенциите и финан- люду”, ”Руске слово” и ”Либер- 
сирането на НС не е регулирано татеа” в съвместно съобщение

"апелират към всички депутати в 
Скупщината на Войводина, но и 
към свободомислещата общест
веност да не позволи подобни по-

и замест
ник-министърът на просветата и 
спорта Милан Бърдар.

Кощуница заяви, че успешна
та работа на националните 
цинствени съвети дава възмо
жност за спазването на иденти-

допринесът за сближаването ив След пресконференцията пре-

на националнитемал- щуница с измененията на Изби
рателния закон националните 
малцинства вече имат възможно-

съвети на унгарското, българс
кото, русинското, румънското, 
хърватското, словашкото, буне- 

ст равноправно да участват в На- вашкото, украинското, ромското 
родната скупщина и това е пър- и боснеското малцинство и пре
вият сигнал, че правителството дставители на Министерството 
иска да чуе и техния глас. Пре-

На 1 юни Скупщината на 
Войводина ще разисква по 
предложението за 
прехвърлянето на 
основателските права за 
малцинствените вестници на 
националните съвети. 
Председателят на Скупщината 
на Войводина Ненад Чанак и 
лидерът на Съюза на 
войводинските унгарци Йожеф 
Каса съобщиха миналата 
седмица, че с тази точка от 
дневния ред са се съгласили 
депутатите от Съюза на 
войводинските унгарци, Лигата 
на социалдемократите на 
Войводина и Демократическата 
партия, които имат абсолютно 
мнозинство в праламента на 
покрайнината.

тета на малцинствата, които са 
най-важната връзка между Сър
бия и страните от Югоизточна 
Европа.

Представители на малцинст
вата благодариха на сръбското 
правителство за това, че е осигу-

литически манипулации с нацио
налните малцинства. Сегашното 
решение, с което Скупщината на 
Войводина е основател, е прави
лно и качествено. Това трябва да 
остане така като доказателство, 
че Скупщината на Войводина е 
единственият мултиезичен пар
ламент и като доказателство за 
успех на политиката за пълно 
равноправие и мултикултурно- 
ст”, се изтъква в съобщението, в 
което също се казва: ”Дали ин
тересите на политическите пар
тии трябва да поставят под въп
рос екзистенцията на медиите на 
националните малцинства” и 
"възможно ли е една малцинс
твена политическа партия да има 
единственото право да решава 
въпросите за всички малцинс
тва”?

за човешки и малцинствени пра-
миерът каза, че уважаването на ва на СЧГ.
човешките и малцинствените 
права е твърде важно и за тези

Д-р Йосифов:
Запознах премиера с проблемите
От името на Националния съвет на българското малцинство на срещата присъства д'р Ангел 
Йосифов, председател на НС.

След срещата д-р Йосифов изтъкна, че в почти връщане на ТВ журнала или на подобна емисия в прог- 
десетминутно изложение е запознал премиера и ос- рамата на централната телевизия, 
таналите присъстващи с изключително трудното ико- Пред всички присъстващи Йосифов е посочил фак- 
номическо положение , в което се намира българско- та, че Димитровград е единственият град в Сърбия, 
то малцинство, че Димитровград е на последно място който не е успял да си върне старото име, въпреки 
по заплати в Сърбия и че е необходимо експерти от факта, че има валидно решение на Общинската скуп- 
правителството да посетят Босилеград и Димитровг- щина. "Неенужно град на българското малцинство да 
рад, за да помогнат за въстановяване на стопанството, носи името на човек, за когото историята си е казала 

Йосифов е запознал присъстващия заместник-ми- думата, а и България ясно се разграничи от него”, 
нистър на просветата Милан Бърдар с факта, че не се Йосифов е поискал помощ при реализирането на 
създават условия за връщането на български език със решението на Общинската скупщина, т.е . връщане на 
статута на майчин , че все още сред родителите се старото име на града без референдум, 
провеждат прословутите анкети на кой език да учат По отношение на сътрудничеството с Р България 
децата им, че по повод искането да се върне старото Йосифов е предложил да се приложи практиката на 
има на училището е създадена атмосфера, близка до унгарското малцинство, т.е. когато председателят на 
онази отпреди 50 години. Народната скупщина има среща с представители на

Йосифов е потърсил съдействие от присъстващия Народното събрание на България или посещава съща- 
на срещата министър на културата Драган Коядино- та, в делегацията да бъде включен и предегавител на 
вич за създаване на условия за работа на локалната Националния съвет на българите, 
радиотелевизия, като тя се трансформира от местна в На снимка 02-16 ”От срещата с Кощуница. Д-р 
информационна медия на малцинството и затова да Йосифов на преден план” А.Т.
бъдат осигурени средства. Поставен е и въпросът за

със закон. Те се застъпват осно
вателските права да не се прех
върлят все още, а Скупщината на 
Войводина да отмени приемане
то на такова решение, докато не 
бъде приет Закон за национал
ните съвети, с който да се регули
рат компетенциите и задължени
ята, както и начините на фииан- 
сиранеието им.

Директорът на в. "Лнберта- „ „,
теа” Нику Чобану оцени, че прех- Хърватска рийеч и Тхем (на

хърватски и ромски език), както 
и медиите на унгарски език "Мад
жар со” и ”Хет нап”.

Трябва да се каже и това, че с 
прехвърлянето на основателски
те права са застрашени и нови
нарско-издателските къщи

върлянето на основателните пра
ва е стъпка към пълен политиче
ски контрол на тези медии.

•ЧСв. св. Кирил и Мето] 
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щ
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Хари Холкери 

подаде оставка
И

' ИВ
^ \ |у ь<> АШ ;> ч»ратство(От 1 стр.)

"Смятам, че оставката на Холкери е нещо очаквано и, между другото, 
това е най-малкото, което той можеше да направи след насилията, при 
които загинаха 19 души, а над 900 бяха ранени”, заяви за АФП ръко
водителят на Координационния център за Косово Небойша Чович.

Не бе изненада, когато във вторник Хари Холкери подаде оставка, 
пише австрийският вестник Огс Ргеззе.

Председателят на Комисията на Скупщината на Сърбия за Косово 
Душан Пророкович заяви по повод оставката на Холкери, че всеки след
ващ пристигнал в Косово представител на генералния секретар на ООН 
се задържа за все по-кратко време. Според Пророкович е очевидно, че 
представителите на международните организации и различни институции 
не виждат ясно решение за бъдещето на Косово и тяхната политика през 
последните пет години не даде очаквания резултат.

Политическите представители на косовскиге сърби приветстваха ос
тавката на Хари Холкери, като оцениха, че това е резултат от натиска 
ока-к,” върху него от страна на международната общност във връзка с 
насилията, избухнали през март.

От косовските албански лидери оставката на Холкери бе приета със

У ж-
№(Ог 1 стр.)

Нина Тодорооа връчва иконата на директора на 
"Братство1 Велимир Костов

В присъствието на миогобройпи гости, между 
които и кметът на Община Ниш Владимир До- 
мазет, бяха осветени помещенията па "Братст
во”.

"Те носеха виделото иа славянската просвета.След като пресече обредния хляб, свещеникът
от Съборния храм в Ниш Миодраг Павлович чес- които осветли пътя към духовно по-богато бъде

що", каза Папловнч.
Икона на светите братя Кирил и Методий на 

издателство "Братсво" подари художничката от

тити празника на всички от нашето издателство и 
каза, че солунските братя Кирил и Методий имат 
големи заслуги за разширяване на писмеността, 
духовността и културата иа бзшгаритс, сърбите и Ниш Нина Тодорова, 
пп всичките славянски народи. м.т.
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Томислав Николич посети БосилеградГодишна избирателна скупщина на ДС в Димитровград

"Зачитайте езика 

и традициите си"
Основната придобивка от 

5 октомври - диктатурата 

е невъзможна На 21 май Босилеград беше посетен от кандидат-президента на 
Сърбската радикална партия Томислав Николич. Придружаван от 
няколко десетки членове и симпатизанти на партията, Николич 
премина по ценгьра на града и посети офиса на СРС в Босилеград, 
където разговаря с ръководството и с някои от членовете на

Босилеград Томислав Николич

*Избран нов Общински отбор *Зоран Петров преизбран за 
председател

В дискусията си Михаил Ива-На 22 май в Димитровград се 
проведе третата редовна изби- нов изтъкна, че на 27 май се граждани. А тази придобивка е 
рателна скупщина на Общинс- навършват десет години от сфор- засЛуГа на покойния Зоран 
ката организация на Демократи- мирането на партията в Димит- Джинджич, който създаде ДС и 
ческата партия , на която присъс- ровград. Тогава тя е била сфор- ОТВОри вратите към Европа,

което Сърбия се опитва да нап- 
ръководството на ДС и подпред- членуват над 200 Димитровград- рави вече 200 г.” 
седател на Скупщината на Сър- чани. Иванов подчерта значение- 
бия, Момчило Джурджич, член то на предстоящите президенте- в момеита предстоят на ДС, Пет
на ръководството на пиротската ки и местни избори към края на р0ВИЧ подчерта необходимостта 
ДС, и Драган Петровйч също от годината, 
пиротската ДС.

В отчета за работата през из- "Критикуват ни , че нищо не сме

партията.
По време на посещението си в 

заяви за нашия вестник:
"Желанието ми е всички в Сърбия да живеят по-добре и аз въобще 

ле деля хората по националност. За мен всеки човек е еднакво ценен 
и Желая хората в Сърбия да живеят по-добре, отколкото са живели 
досега, по-свободно и по-мирно, да има перспектива за детето на 

всички пенсионери да могат да живеят от своите пенсии,

тваха Душан Петровйч, член на мирана от 24 души, а днес в пея

Говорейки за задачите, които

земеделците - от своята работа па нивите, да няма престъпност и 
всички да обичаме и да зачитаме страната си.•хората да се убеждават колкото 

Душан Петровйч изтъкна: е Вт,зможно повече, че трябва да
застанат пред избирателните ур- 

минллия период досегашният направили през последните три ни „ да гласуват. "Само по този 
председател на ОО на ДС в Ди- години, докато Демократическа- 
митровград Зоран Петров из- та партия на практика бе осно- борите и начело на Сърбия да 
тъкна, че от 2002 г. ДС на об- впият политически фактор в ст-

начин могат да се спечелят из-

застане демократичен председа- 
щинеко ниво е в опозиция. Това раната. Ако забравим, че се вър- тел> а ТОва е Борис Тадич”, из
врем*. е използвано за консоли- нахме в ООН, че станахме чле- тъкна Душан Петровйч на изби- 
дация на организацията и за нове на международните финан- раТелната скупщина на ДС в Ди- 
[фнвличане на нови членове, сови институции, основната по- МИТр0вград.
Между успехите, които са пое- литическа придобивка за всички да края на заседанието бе из- 
тигпати, е ц ангажирането на нас е фактът, е в Сърбия вече зран иов Общински отбор от 
хората от Общинския отбор за никой не може да въведе дикта- осем члеНа в състав: Борис Ада- 
връщапе на таксата, която се тура. Вече е невъзможно наедно мов> драган Басов, Горан Васи- 
взима за ползване на базата на място, в ръцете на един човек, да лев олавиша Димитров, Лилия 
граничния преход, както и обез- се събере толкова мощ и сила на Иванова, Михаил Иванов, д-р 
печаване на средства за ремонт тайни и обществени служби и Милена Йовичич и Верица Хри- 
иа покрива на училището в с. Же- други фактори, както беше преди 
люша. През изминалия период 5 октомври 2000 г. Вече никой 
ОО на ДС е успяла да реши и про- няма монопол над медиите, над 
блема с помещенията за партия- парите. Това е най-голямата при

добивка за Сърбия и за нейните

стова.
За председател бе преизбран 

Зоран Петров
А.Т.та.

Николич подчерта, че всеки трябва да пази своята идентичност. 
"Зачитайте своя език, традицията, вярата и обичаите и постоянно 
учете децата си, че са българи, на мен това не ми пречи. Само пазете 
страната, не я давайте на никого, понеже никой в света не си я дава и 
това няма и ние да направим”, подчерта той.

На нашия въпрос с какво конкретно ще помогне на нашата 
община, Томислав Николич отговори:

- Бих искал да накарам Правителството да работи добре за всички 
общини в Сърбия. С представителите на СРС в Босилеград 
разговаряхме за проблемите в общината, където нито една фабрика 
не работи.

Хандидат-президентът на СПС посети Димитровград

Дачич: "Ще се застъпваме за 

правата на малцинствата"
В рамките на президентската на представителите на местните развитие за крайграничните об- 

кампания Димитровград тези дни самоуправления с щини. Той изтъкна, че СПС е
беше посетен от кандидат-пре- представителите на централната заинтересована да се подобри 
зидента на Социалистическата власт в Белград. муникацията между общинските
партия на Сърбия Ивица Дачич. По думите на председателя на власти и Правителството на 
В центъра на Димитровград Да- СПС в Димитровград Драган Ко- Сърбия, 
шч и сътрудниците му от Бе- лев социалната обстановка в об- 

лград бяха посрещнати
ръководството на общинската голяма част от жителите й

П.Л.Р.ко-

Косово и Метохия
Дачич даде интервю за мес- 

от щината е изключително тежка и тната телевизия, в което между Пристигнаха сглобяеми 

жилища за бежанциоце- другото изтъкна, че на всички 
организация на СПС. Гостите бя- ляват благодарение на нелегал- деца в Сърбия трябва да се даде 
ха приети от председателят на пия трафик на цигари през гра- еднакъв шанс в областта на обра- 
ОС в Димитровград Боян Да- ничния преход "Градина”. Колев зованието и професионалния 
вчтков. Той ги запозна с актуал- сподели, че не се стигне до го- труд. Той каза, че социалистите

ляма миграция на населението, енергично настояват Сърбия да 
политическа обстановка в общи- доколкото в скоро време иконо- се превърне в правова държава и 
пата. Давитков каза, че най-го- мическата обстановка не се подо- добави, че в СПС изключително 
лемият проблем в Димитровград бри. 
е безработицата. Той напомни и
зп проблема, който имат вси- Дачич каза, че СПС настоява за- 
чките

Миналата неделя в Косово от Русия пристигнаха първите четири 
товарни вагона с осем сглобяеми жилища за сръбските бежанци в тази 
покрайнина. Жилищата са оборудвани с всичко необходимо. На път за 
Косово и Метохия са още 62 такива жилища, като се планира да бъдат 
доставени общо 100, както и сглобяема аптека

ната социално-икономическа и

и магазин.
Жилищата ще се използват от сръбските бежанци, които по време

на етническите насилия в края на март са били принудени да напуснат 
домовете си.

В периода от 24-31 март т. г. руски самолети и камиони доставиха в 
Белград около 200 тона хуманитарна помощ за бежанците - 
менти, електростанции, палатки, легла и полеви кухни.

много залагат на добрите между- 
Кандидат-президентът Ивица национални отношения, на пра

вата на националните малциства 
четири общини в Пирот- напред да се отделят повече сред- и на европейския път на Сърбия, 

ски окръг - лошата комуникация ства от републиканския Фонд за
медика-

Б.Д.

Босилеград
Идейността на димитровградския Съюз на пенсионерите

Новобранците 

заминаха в казармите
; ^У'1^ изпращането на юнския набор войници във Войс-

Сърбия и Черна Гора, миналата седмица в Босилеград 
тържествено бяха връчени повиквателните на 14 новобранци. 
На тържеството присъстваха представителят на Военния отдел 

, от Враня подполковник Момчило Заркович 
вители

Пенсионерско тържество в Смиловци

от СП в Димитповглап пнег ш» Давидкова трябва да се явят в клуба на Съюза на пенсионерите,
дателите на пенсионерските организации от общините 10 еиоо?“1“™ ТС ЩС 1155,683 Д3 ПЛаТЯТ П° 650 ЯИНара “ Босилеград, ЦърнаТ^ава, Баб^щаХроти“ ^<пЮ,Т?!п,еГО “ ^ ВеЧерЯ’ , го 
Запланувано е гостите да посетят гимняяи*™ ™ „ акт° съобщиха от СП, до края на настоящата го-
КирилиМетопий"иНппппня'гя»лир;п,,л ?? ^В‘С8, Дина ще бъдат организирани още две ексурзии, но само 
« щТ^ъгнат^з^забъшекото с!ло Г^ГКа-СЛеД Т°Ва 33 члеиовете -а пенсионерската организация. Едната 
ще^бядаа™ забъР«ското сел° Смиловци, където от тях ще бъде в Сърбия, а другата - в България. Тези

* Димитровградският Съюз на пенсионирите ще ор- лядиданарГ ^ ПОДПОМОГНати от СП с по 10 хи-

ката на

\
както и предста-

на Военния отдел в Босилеград, на Босилеградския гар- 
I нйзон и на ОС в Босилеград.

На всички новобранци ОС подари прибори за лична хигиена.I

П.Л.Р.
Б.Д.



^йР^Нг€пНЕ^ЖУ 5шшшш
Стра?е^ич7скияЧр°^°нСЪЖДаНе на проектопредложението на 

на Димитровградска община Босилеград: Териториалният план за 
Власина на публично обсъжданеплан

Мотел и къмпинг 

край Лисинско езероМиналия петък екипът, който 
изготви проектопредложението за 
Стратегическия развоен план на 
общината, отново се срещна с жу
рналистите и представи резулта
тите от публичното обсъждане на 
проектоплана.

Както бе изтъкнато, гражданите 
са показали изключително малък 
интерес към плана. Повечето 
почти

па^сзпп^,ИПЪК1СоаНереални-Все вица> Белеш и Желюша. Предло-
=—•”=; =~ ~ 
ще бъпе рсия на плана>която за работа и обучение на кадри,
нитенГпТГ И3 "а от6оРни- Довършаванетоиа третата фаза
на №МЗ Т НМаТ послед' детската градина и училището в с.
отхвърлен Да пРиет или Желюша, отделяне на отоплението 

пЛ„„„ „„ , на Дома за стари и детската
ване пубичното Разиск- градина, осигуряване на условия за
поппбпр^, Редложено Да бъде откриване на музейна сбирка в
локзпЕ^ ка ,еството «а Работа на Джаджовото сдание, включване на локалните медии, да бъде открит 
етнографски музей, 
лена дейност на

В предложението за териториалния план за Власина, изготвено
урбанизъм иот белградското предприятие “Енергопроект 

архитектура А.Д.”, са обхванати части от териториите на общините 
Сурдулица, Босилеград и Църна Трава. Основната цел на плана е 
начинът на ползване на Власина и територията около нея, на из
ворите за водоснабдяване, уреждането на територията и развитието

на

на туризма.или
предложения савсички

дошли от представители на мест
ните общности или от специалисти 
в определени области.

Както изтъкна Драгана Петро- 
вич, член на екипа за изработване 
на проектоплана, голям брой пред
ложения не са приети, понеже изо
бщо не са в компетенцията на

граничния преход и част от с. 
за заси- Градине към канализацията, асфа-зона

х_а на каптажа на водопровода в с.
ата мрежа и да бъде решен въп- Градине от замърсяване, строеж на 

росът с водоснабдяването на Лука- 1 км път от Джонин мост до село
Сливница, премахване на безраз
борните сметища и поставянето на 
контейнери в крайградските сели
ща. Хората изискват да бъде 
открита жп спирка в с. Желюша, да 
бъде изграден пътят от Поганово 
до Драговита, водопровод в с. Пога
ново и да бъде изготвена ”УЕВ” 
страница за представяне на община 
Димитровград.

Кои предложения ще бъдат вк
лючени в официалния план, зависи 
от критериите, които се прилагат 
при оценяването на всеки проект . 
А те са: времето, в което местната 
власт ще бъде изправена пред проб
лема; броят на гражданите, които 
ще ползват проекта; свързаността 
на проекта със започването на но
ви проекти; финансовите средства 
за реализацията на проекта и какви 
ще бъдат последиците от това, ако 
проектът пе се реализира.

В Отдела за урбанизъм към Общинското управление в Боси
леград сочат, че в плана са включени местните общности Долна и 
Горна Ръжана и Плоча, както и части от териториите на Горна и 
Долна Лисина и Милевци. В отдела подчертават, че в плана е пред
видено изграждане на малки мандри, малки цехове за преработка и 
сушене на гъби и други горски плодове, изграждане на мотел и 
къмпинг на брега на Лисинското езеро, цех за бутилиране на вода, 
разсадник, домове за ловци и пр.

След изтичането на срока за подаването на писмени забележки и 
предложения по плана до 9 юни, Комисията на Републиканската 
агенция за териториално планиране, заедно с представителите на 
"Енергопроект”, ще проведе заседание на 23 юни в Сурдулица, на 
което ще разгледа забележките и ще даде своето мнение. На засе
данието ще могат да присъстват и физическите и юридически лица, 
които са имали забележки по проектоплана.

А.Т.

Има ли шансове за преодоляване на кризата в АТП Босилеград?

Без помощ е трудно След заседанието той подчерта, че 
в предприятието спешно трябва да 

Автотранспортно предприятие пусне 9 225 764 динара субсидии, от се подобри трудовата дисциплина, 
от Босилеград неотдавна е сключи- републиканските данъчни органи Да се повиши контролът в пътния 
ло договор с Републиканския фонд поискахме опрощаване на целия транспорт и да се изготви бизнес 
за развитие за отсрочване на дълга или поне на част от дълга за данъка план, който да включва и опреде
на предприятието към Фонда за върху оборота, който до 31.03.2004 ляне броя на съкратените от работа 
пенсионно и социално осигуряване година възлиза на 8 666 363 динара”, работници. Тогава ще се създадат 
на работниците. Според договора добави той. възможности държавата да помог-
дългът от 4 495 779 динара ще се Крумов пояснява, че по този на- не на АТП чрез отпускане на субси- 
изплаща за период от 5 години, с чин ще бъдат погасени всички дъл- ИДИИ и изготвяне на социална прог

рама за работниците, които ще

П.Л.Р.

Иван Любенов, член на ИО на ОС в 
Димитровград:_________________

В пътническия 

транспорт е нужна 

конкуренция
гратисен период от 1 година и с гове на АТП, които според данни на 
годишна лихва 4 процента. В дълга счетоводната служба в края на март бъдат съкратени, 
са включени неплатените пенсион- тази година възлизат на 26 760 131 Председателят подчерта, че па 
ни и социални осигуровки на работ- динара. В предприятието обаче заседанието е договорено в срок от 
ниците до 31.12. 2003 година. смятат, че отсрочването или опро- Лве седмици да се проведе събрание

Драган Крумов, директор на щаването на дълговете няма да е на всички работещи в колектива, на 
предприятието, каза, че очаква нас- достатъчно, за да се преодолее кри- което да се избере нов Управителен 
коро да сключат и договор за отс- зата и фирмата да тръгне напред. съвет, чиийто състав би трябвало 
рочване на дълга им и към Фонда за Миналата седмица бе проведено Да включва и представители па ОС, 
здравно осигуряване на работни- и заседание на Управителния съвет с което общинското ръководство 
ците до 31. 12. 2004 година, който на АТП, на което присъства и Вла- активно ще се включи в решаваие- 

2 750 562 динара. ”Ме- димир Захариев, председател на ОС то на проблемите в предприятието.

Иван Любенов, отборпик в ОС 
в Димитровград и член на ИО па 
ОС, който се занимава с реша
ването па проблемите в селата в 
общината, тези дни оповести 
пред нашия вестник, че настоява 
за неотложен разговор с дирек
тора па автотранспортното пред
приятие от Пирот Бобаи Стан- 
чич. Любенов казва, че от години 
АТП е единственият автопревоз- 
вач в Димитровградско, но услу
гите, които оказва на гражданите 
не са на задоволително ниво.

възлиза на
ждувременно поискахме от Минис- в Босилеград и народен депутат в 
терството на икономиката да ни от- Парламента на Република Сърбия. П.Л.Р.

По повод годишнината на 
”Лисца”_______________

Босилеград

Семинар за безработниВръчени 
награди на 
работници

Бизнес центърът към босилсградския клон на Национал
ната службата за заетостта миналата седмица организира 
семинар за безработни от обнцшата, които искат да се за
минават със собствен бизнес. В малката зала на Центъра за 
култура лекции за частния бизнес изнесоха представители на 
Бизнес центъра към филиала за трудоустрояване от Враня.

- Целта на семинара е засилване интереса на безработните 
към развиването на частния бизнес като един от начините за 
преодоляване на безработицата, заяви Влайко Асков, ръко
водител на босилеградския клон на Националната служба за 
заетостта.

Бизнес центърът оказва помощ при откриването на малки 
и средни предприятия, като им осигурява необходимата про
фесионална и финансова помощ. По думите на Асков, ми
налата година само 4 лица от Босилеградско са получили 
финансова помощ по 30 000 динара, като са открили собс
твени фирми и нови работни места. Те не връщат тези пари, 
подчерта Асков и оповести, че средствата, които службата 
ще отдели за тази цел през тази година ще бъдат сравнително 
по-големи от миналогодишните.

- Автобусите на АТП не се 
движат по разписание, шофьори
те II коидукторитс Ив СП ЛЮбсЗПН 
и пушат и рейсовете, а позволя
ват това и на своите приятиели, негодуват...” 
изтъкна той.

На 21 май т.г. бе отбелязана 26-та го
дишнина на бабушнишката "Лисца”. По то- 

! зи повод във фирмата се проведе търже- 
| ство, иа което към работниците се обърна 

директорът Петър Йончич, който оцени, че 
Лисца в момента е най- добрата конфек

ционна фирма в страната. По думите на ди
ректора тази фирма е постигнала изкючи- 

: телни делови резултати, защото има добри и 
дисциплинирани работници и добра програ
ма.

По повод годишнината иа фирмата двама 
работници с 30-годишен стаж, 20 души с 20—

I годишен трудов стаж, и един работник, 
който излиза в пенсия, получиха златни ве
рижки.

Затова, както казва, той енер- 
Любеиов смята, че работници- гично ще се застъпва за конкуре- 

тс в АТП са некоректни към жи- нция в пътническия транспорт в 
телите на Димитровградска об- общината. Непременно трябва да 
щипа. Като пример за това той разговаряме и е други автопре- 
иосочва линията Димитровград— возвачн. Всяка фирма би ”граб- 
селата в Забърдието. ”В петък, нала” линията Границата-Пи- 
когато е пазарен ден, АТП оп- рот. Може би някоя фирма ще 
ределя за тази линия малки ап- прояви интерес и към останалите 
тобуси. Просто е непоносимо линии на територията на общй- 
пътупането в тях заради голяма- ипта.Трябва да опитаме, 
та тълпа. Хората сс мъчат,Б.Д. С.Н. Б.Д.



гиятаат
Зашо е сърдит Драган Стоянов от Църнощица?

* Животновъдите в Босилеградско 

са без перспектива
Златко Алексич от Бабушница е 
успешен директор и животновъд

Фермите са 

пълни с 

добитък Д. Стоянов: -За да останем на село, нужно е да имаме поне 
най-елементарни условия за живот

В планинските села на Боси- ваш оборите и т.н. При това се
риозен проблем представлява ли-Златко Алексич е най-големият частен производител 

на месо в Пиротски окръг
- Животновъдството е доходно, единствено 
ако се отглеждат много животни, казва 
Алексич

Златко Алексич, който е машинен инженер и от овцете и кравите и се грижи за прехраната 
години директор на бабушнишкото комунално 
предприятие "Комуналац”, е и... животновъд. В 
момента той отглежда в своето родно село Ка- стадо от над 1000 овце, разказва ни Алексич, а на 
луджерево 150 овце, 80 юнци, три крави, 10-ииа въпроса ни трудно ли е да се работи и във фирма, и 
свине... Както казва, някога е отглеждал и повече да се занимаваш с животновъдство, казва. - овек

просто свиква с такъв начин на живот.
Директорът, който е и животновъд, ни разказва,

леградска община има все по-
семейства. Драган псата на организирано изкупванемалко млади

Стоянов, който е на 35-години, е на добитъка, сиренето, млякото,
вълната и на другите селско-на жи-

един от малкото млади стопани в 
Църнощица. В семейството от стопански продукти.
Заношка махала, разположена Той се оплаква, че изкупчици- 
под синорите на планина Църно- те им предлагали крайно ниски 

Драган и съпругата му цени за добитъка, а при измер- 
Марииа, са и четиригодишната ването вместо кантар не рядко 

дъщеря Йована и едногоди- ползват метър или някои други

вотните.
- От една овца за 10 години може да се направи

ок, освен

животни.
В момента Алексич, който е на 49 години, е 

най-големият производител на месо в Пиротски че никога не е взел кредит от държавата за тази 
окръг. В работата му помагат съпругата му и един дейност. Според него животновъдството е доход- 
работник. Заедно с този работник той дои (мълзе) но, единствено ако се отглеждат много животни.

По думите му в днешно време не е доходно да се 
произвдежда храна за животните, така че царе
вицата и житото той купува на пазара, а от нивите и 
останалите площи събира сено. Бащата му е по
чинал преди повече от двадесет години. На сина си 
Златко е оставил един хектар селскостопански 
площи, а той сега ги има около 10.

Златко Алексич е баща на три деца. Всичките са 
добри студенти в Белградския университет. На 
въпроса ни ще им препоръча ли да продължат да се 
занимават с животновъдството, той все пак отго
варя отрицателно. "Трудна е .тази работа”, уто
чнява той.

им

ттш ■

Б. Димитров

Към стратегическия план за развитие на Димитровградска община

й шните близнаци Велко и Вука- “специални” методи. Стоянов 
шин. Заедно с тях живеят и ма- подчертава, че трудно подсигуря- 
йката на Драган-Живка, и ва пазар за сиренето. "Често се 
84-годишната му баба Битка.

- В края на осемдестте години то цена за 1 килограм е около 20 
на миналия век завърших средно динара, за настилка на животни- 
машинно училище в Босилеград, те”, ядосва се Стоянов.
След това работих няколко годи
ни в търговски магазин, но след ват и лошите пътищата, продъл- 
като останах без работа, реших жава Стоянов. Особено през зим- 
да се завърна на бащиния ми ните месеци, когато махленските 
имот и да започна да се занима- пътища са напълно непроходими 
вам с животновъдство, разказа и ни е много трудно да си при

бавим основните продукти, както
Той е един от най-добрите сто- и храна за добитъка, казва той и 

пани в селото. В момента отгле- подчертава, че засега младите 
жда над тридесетина овце, десе- животновъди в босилеградските 
тина агнета, 4 крави, 3 телета, ко- села са без перспектива. * 
била, свине и кокошки и е сред 
малкото църнощичани, който е да имаме поне най-елементар- 
орат и сеят нивите с ечмик и ръж. ни условия за живот - малко по-

- За селянина винаги има ра- добра инфраструктура, органи- 
бота - споделя Стоянов. - Поето- зирано изкупуване на селскосто- 
янно трябва да си около доби- ланските продукти, училища за 
тъка, да му осигуряваш храна, да децата и т.н. - категоричен е на- 
го изкарваш на паша, да почист- шият събеседник.

I мирото на екологична р от шанс случва да ползваме вълната, чия-

В рамките на разискванията той, като пояснява, че Горно По- 
върху предложения Стратеги- нишавие има над 48 хектара 
чески развоен план на община площ, от които 12 735 ха са за 
Димитровград бяха дадени доста оран, 543 са овощни градини, а 
предложение Йордан Марин- над 18 000 ха са пасбища, 
ков, инженер агроном, понастоя- Маринков напомня, че през 
щем пенсионер, предлага да се педесетте и шеестдесетте години 
даде предимство на производст- на миналия век животновъдите 
вото на здрава екологична храна от общината са произвеждали 

територията на Горно Пони- почти 250 тона сирене и кашка- 
шавие. вал, около 500 тона месо. Беряха

"Ако много индустриални ст- се гъби, лечебни билки, произ- 
рани като Италия, Испания и др. веждаха се около 100 тона мали- 
са намерили начин за развитие на ни и пр. 
селското стопанство в планинс
ките си райони чрез организира- щината се формират семейни 
не на частни ферми и овощни ферми и се отглеждат около 11 
плантации, запустелите площи 000 бройки добитък, то е възмо- 
на територията на Димитровг- жно да се произведат към 800 
радска община, които се намират тона кашкавал и 260 тона сирене 
в напълно чиста екологична сре- ' и почти 1700 тона месо”, убеден е 
да, представляват идеална въз- той. 
можносг за производство на еко
логична храна, която твърде да се произведат значителни ко- 
много се търси на пазара”, казва личества плодове, за които да се

намерят купувачи на западния 
пазар. Това е възможно, като се 
имат предвид изнасяните преди 
години до 100 тона малини и 20 
тона вишни. Шипкови плодове до 
сто тона също са изнасяни, в Ин
дия. Гъби и лечебни билки също 
могат да бъдат събирани в зна
чителни количества. А известно 
е, че това дава добри доходи.

Но според Маринков, за да се 
реализира всичко това, са необ
ходими изгодни кредити за 
производителите преди всичко за 
младите, които да се ориентират 
към този вид производство. Об
лекчение в тази насока би тряб
вало да представлява фактът, че 
съществува определена база, 
преди всичко в рамките на зе
меделската кооперация ”Сто- 
чар”, а също така и в частния сек
тор.

- Големи трудности ни създа-

ни Драган.
на

- За да останем на село, нужно
"Ако на територията на об-

П.Л.Р.
На семейни плантации могат

На Св. св. Кирил и Методий в Райчиловци е 
отпразнуван Денят на местната организация 
на пенсионерите______

А.Т.

В с. Райчиловци продължава прокарването на канализационната мрежа
Гостуваха и босилеградчаниДомакинствата плащат по 15 000 динара

И тази година местната организация на пенсионерите в Райчи
ловци, в която освен от селото, членуват и пенсионерите от околните 
села, на 24 май - Св.св. Кирил и Методий - тържествено ознаменува 
годишнината си.

На тържеството в клуба на организацията присъстваха и членовете 
на ръководството на Общинската организация на пенсионерите от 
Босилеград, ОС, филиала на КИЦ и на ШК “Младост”. Особено прив
лече вниманието на присъстващите словото за живота и делото на 
светите братя Кирил и Методий - основоположниците на славянската и 
българската култура и писменост, което изнесе Ранко Каранфилов, 
преподавател по български език в пенсия.

Р°„П0В°Д празника представителите на частното предприятие 
Ибер дариха радиокасетофон на местната организация, а предста

вителите на КИЦ им връчиха книги.
В програмата бе включен и своеобразен шахматен мач, в който 

Новица Божилов, треньор в ШК “Младост”, игра сеанс на едновре*ь 
менна игра срещу 10 пенсионери от Райчиловци и Босилеград. Той успя 
да спечели 9 победи и 2 равенства. П.Л.Р.

От миналия месец в местната <
общност Райчиловци продължи I: пРокаРван®то на канализацията

ох центъра „а селото и от маха-
В момента работниците от мест- включени към градската лите Люта, Чукарка и Краиндол
ното предприятие Услуга , кое- канализация, оповести Трайков. По 35 на сто от средствата за 
то е изпълнител наработите, про- канализационната мрежа се под-
карват канализационна мрежа в махалата Селска сигуряват от общинската Дирекция за строителни 
доли!^' площи и пътища и от Общинския фонд на

- Според плана, до края на годината ще прик- местното самооблагане, а останалите 30 процента 
лючим с прокарването на канализационната мре- се плащат от самите домакинства. За включването 
жа в Селска долина, с което към главния "вод” ще към канализацията райчиловчани ще плащат тази 
бъдат включени още 90 домакинства от селото, година по 15 000 динара, като могат да платят на 
каза Предраг Трайков, директор на Услуга”. Той пет месечни вноски, 
подчерта, че в с. Райчиловци досега е прокарана

канализационна мрежа с дължина 
около 2 500 метра и към нея са 
включени около 300 домакинства

П.Л.Р.
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Александър1 Пя]|ддВгра^ския ™“наз„ст Млади литератори и 
художници от Грачаница в Ниш

Днес в Желюша и в 
ДимитровградДано петиците да

помогнат за компютър
Александър Панов,

Срещи с
писатели за деца

Прием при 

градоначалника
ученик от 

втори клас на димитровградската 
гимназия ”Св. Кирил и Мето
дий”, е скромно и добро 
Това казват и

Момчето още сега обмисля 
идеята след гимназията да 
пише в

От 19 до 23 май в гр. Ниш Нишкият кул-
ате-Детски поети от Ниш и София ще гостуват 

днес в подведомственото основно училище в с. 
Желюша. В програмата, която започва в 10 
часа, ще участват известният детски поет от 
София Кирил Назъров и творците от Ниш Ру- 
сомир Арсич, Миня Илиева и Миша Миятович, 
както и сънародниците ни Елизабета Георгие
ва и Денко Рангелов.

Учениците от Желюша ще посрещнат гостите си 
с културно-литературна програма - собствени твор
би и рецитации.

След това творците ще посетят и централното 
основно училище в Димитровград. На тази среща ще 
бъдат връчени и наградите на лауреатите на кон
курса ”Светът в любимата ми книга”, организиран 
от регионалната библиотека "Сава Доброплодни” - 
Сливен, със съдействието на редакцията на детс
кото списание "Другарче”. В.С.Б.

се за-
Електротехническия фа

култет в Белград или пък във Фа
култета по електроника в Ниш.

чат го предимно природните „ау- единТл™ проблей въпреГч! 
ки - математиката, физиката и и двамата са интелектуалци от 
химията. Неотдавна той участва години са без работа Все
^Р^1Л"КГК° надяват, че когато дойде време-
по физика в Крушевац и за малко то, ще могат да осигурят доста- 
не се класира на съюзното сърев- гъчно средства синът им да !
НПВЯНИР А

върши виеше образование.

турен център организира художествено 
лие "Грачаница”. В този своеобразен пленер, 
който се организира за пръв път в Ниш, учас
тваха млади таланти в областта на литера
турата и изобразително изкуство от Грача
ница и Лаплие село. Десетина талантливи де
ца пребиваваха в Художествената колония в 
Сичево и се срещнаха със свои връстници от 
тамошното училище. Младите литературни 
творци и художници от Косово и Метохия 
имаха срещи с детски писатели и художници 
от Ниш.

Градоначалникът на гр. Ниш, г-н Горан 
Чирич, даде прием за тях и изрази готовност 
за материална и друга подкрепа при издава
нето на сборник с техни творби. От името на 
издателство "Братство” Денко Рангелов връ
чи на децата скромни подаръци.

момче, 
неговите препода- 

. Ацо е отличник. Приели-ватели

пак се

в

Р. Б.

Босилеградски фолклористи на фестивала в Ратина край Кралево

Пробиват си път с шопски танци
Вторият състав на фолклорния ансамбъл към 

Центъра за култура в Босилеград, участва на 22 танцьори - ученици от 5 до 8 клас в тукашното 
този

Босилеградският състав, в който участват 22

месец в “Деветнадесетия преглед на народ- основно училище, се представи с новата хореог- 
ното творчество на децата в Сърбия” в Ратина, рафия от български хора “Бистришки шопски иг- 
край Кралево. Освен 21 ансамбъла от Сърбия, в ри”. Саша Радованов, хореограф в местния Център 

Ацо казва, че и по-нататък ще прегледа участваха и фолклористи от Баня Лука, за култура заяви, че е доволен от представянето на 
се запознахме и с неговите роди- се старае максимално в училище. Република Сърбска и танцьори от КХД “Сопот” от младите изпълнители.
тели Синиша и Лиля. Те се гор- Желанието му е един ден да си Кавадарци, Македония. Организатори на меро- Да припомним, че босилеградският състав уча- 
деят с успехите на своя син Алек- купи компютър, но няма пари за приятието бяха Съюзът на самодейците на Сърбия ства в прегледа в Ратина, понеже беше спечелил 
сандър и ни информират, че той това. Надява се, че в края на учеб- и културно-просветната общност на Кралево, кои- второто място на окръжния преглед за детски фол- 
десега е участвал в много учени- ната година ще го провъзглясят то са присъдили на всички ансамбли грамоти и клор, който се проведе^ края на миналия месец във 
чески съревнования - общински, за ученик на випуска, след което благодарствени писма, 
окръжни и републикански, и то ще получи и определени финан- 
не само по физика, но и по мате- сови средства от бюджета на ОС. 
матика и химия. Бащата Синиша Разчита и на наградата от 250 ев- 
споделя: "Такова време е дошло, ро, които дава на най-добрите 
че успяват само най-добрите. За- ученици всяка година местната 
това аз постоянно повтарям на частна фирма ”Оги”.
Ацо, че трябва да бъде най-доб-

Александър с родителите си

Тези дни у дома на отличника

Враня. П.Л.Р.

Новини от гимназията в Димитровград
СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ПАТРОННИ

ЯТ ПРАЗНИК на училището и Ден на славянската 
писменост и култура, 24 май, беше ознаменуван в 
гимназията в Димитровград, която отскоро носи 
името на двамата славянски просветители. Пред 
многобройиите гости и преподавателите учени
ците изнесоха специално подготвена програма-ре
цитал, посветена на Светите равноапостоли Кирил 
и Методий, чийто автор е преподавателят по бъл-

ците Аца Джорджевич и Майк Жигич, препода
вател по вероучение в училището.

Г-Н АНТОН ПИРАЛКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА АГЕНЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ в чужбина, 
изпрати до гимназията поздравителна телеграма 
по повод празника, в която между другото се казва, 
че "превръщането на този празник в граждански и 
всенароден е логично следствие на българското 
културно-историческо развитие, създало тради
ции на демократичност и възможности за приоб
щаване към знанието на всички българи...А све
тите братя Кирил и Методий, патрони и покро
вители на Европа, положиха основите на приоб
щаването ни към цивилизования християнски свят 
и създадоха възможности за водещото ни участие 
в цялостното културно-историческо развитие на 
славянските народи”.

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2004/2005 г. В ПЪРВИ 
КЛАС ЩЕ БЪДАТ записани общо 120 ученици. От 
тях 60 са в двете гимназиални паралелки и по 30 в 
една търговска и една гостилничарско-туристиче-

Б.Д.*„рият .

В списъците на Националната служба за 
трудоустрояване има и много 
преподаватели______________________

Училищата не привличат 

с ниските заплати
Според Националната служба за трудоустрояване, около 30 000 

души в Сърбия, завършили висши учебни заведения, чакат ра
бота. Докато я получат, те чакат средно по три години, но обез
покояващ е и фактът, че сред тях има и такива, които са без 
работа и над десет години .

Най-трудно намират работа инжинерите по селско стопанство 
и по машинно дело, както и лекарите по обща практика. Но в 
списъците ма службата сс намират и много преподаватели, осо
бено по английски език. Специалистите обаче предупреждават, че 
не става дума за “излишък“, а за това че младите не искат да 
работят в училищата поради ниските заплати.

ска паралелка.
ТИЯНА ВАЦЕВА от четвърти (две) и ИВА 

СИМЕОНОВА от от втори (две) клас от 23 до 28 
май се намират в гр. Ариле в първата организирана 
поетична школа. Тяхното участие в нея е бла
годарение на спонсорството на “Комуналац”, ап- 

: :: "Ирена", кафе-бар "Вожд”, "Валди шпед”, 
снеднция "Далибрант", застрахователна компания 
"Дунав”, СУР "Томаджо”.

ПРИНЦ АЛЕКСАНДЪР КАРАДЖОРДЖЕВИЧ 
със съдействието на Министерството за образование 
на Сърбия и тази година кани най-добрия ученик от 
гимназията в Димитровград да присъства на приема , 
който ще се състои на 10 юни в Белия двор в Белград. 
Там на най-добрите ученици от всички средни учи
лища в Сърбия ще бъдат връчени грамоти.

ПОСЛЕДНИЯТ ЗА ТАЗИ ГОДИНА БРОЙ на 
ученическия вестник "Карие Дием” най-вероятно ня- 
ма да бъде отпечатан поради липса на средства.

КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ИЗПИТИ ПО БЪЛ
ГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ за желаещите да след
ват във висшите учебни заведения в България ще се 
проведат на 17 и 18 юли в София.

гарски език Милисав Николов. 30 ученици бяха 
наградени с книги. Водосвет отслужиха свещени

те к а
Гимназисти от Бабушница се представиха в Димитровград

Пиеса, песни и музика
Миналата седмица в голямата зала на димитровградския Център 

за култура се представиха ученици от гимназията ”Вук Караджич” от 
Бабушница. Членовете на драматичната секция към училището из
несоха представлението "Има Бог, Драгомире” по текст на бабушн- 
ишкия гимназиален преподавател Мирослав Джорджевич. Няколко 
ученика декламираха стихотворения на известни автори, докатв поп- 
рок групата "Атантида” изпълни няколко песни на наши и чуждест
ранни изпълнители.

Домакин на бабупшишките гимназист и бе димитровградската гим
назия ”Со. Кирил и Методий”.

АТ.Б.Д.
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Нови книгиНа Св. св. Кирил и Методий в 
Босилеград ____________ В Босилеград е представена книгата на 

Богослав Янев____________________Изнесени културни прс: Документ за сегашните 

и бъдещите поколенияПо повод 24 май - Деня на славянската писменост и 
българската култура и просвета - Центърът за ку
лтура в Босилеград и местният филиал на КИЦ орга
низираха културни програми.

В Голямата зала на Центъра за култура се проведе 
концерт. Участие в програмата взеха членовете 
първия и втория състав на танцовия ансамбъл и 
нове на певческата секция към Центъра за култура. В 
програмата бяха включени стихотворения и рецитали 
за живота и делото на светите братя Кирил и Методий, 
които бяха изпълнени от ученици от основното 
училище и гимназията, а за доброто настроение на 
публиката в пълната зала се погрижи известният бъл
гарски естраден певец Станислав Стелев - Стенли.

Сред публиката бяха и Агнес Зашева, главен сек- 
регар на Министерството на културата на Република 
България, Красимира Филипова, директор на Нацио
налния център за театър към Министерството, и Цон
ко Цонев, кмет на община Каварна, България.

По същия повод в салона на КИЦ се проведе ли
тературно четене. За литературната вечер от София

животновъдство, овощарство...
На 24 май-Деня на Св.св. Кирил

и Методий - в босилеградския Це- живяното в просветната си работа и 
игъп за култура бе организирана за дейностите си във връзка с огра- 
промоция на книгата “Когато бях мотяването на населението, прове- 
учител’’ на Богослав Янев. Тя е из- ждането на курсове по земеделие, 
дадена от Народната библиотека животновъдство, овощарство, ре- 
“Хоисто Ботев*’’ в Босилеград, коя- шаването на комуналните и битови 
то за първи път се изявява като из- проблеми на населението и за раз- 

р питието ма културно-забавния жи

ца
чле-

- Янев е оставил следа за пре-

От програмата във филиала на КИЦ

бяха пристигнали актрисите Божидара Цекова и Кра
симира Казанджиева. Цекова е и писателка, и предсе
дател на Дамския литературен салон "Евгения Марс в 
София, а Казанджиева е поетеса и член на Дамския 
литературен салон. Пред босилеградската публика ге 
четоха собствени творби, творби на поетеси - членове 
на салона, както и стихове и литературни критически 
материали за Емануил Попдимитров. С.Н.

дател.

КИЦ в Димитровград организира
Хубав концерт, но с 
малко посетителиа

| На 21 май т.г. КИЦ "Цариброд” организира концерт на из- 
I вестния певец от България Панайот Панайотов. В програмата
■ участва и балетната формация "Криция".
■ Дали поради това, че концертът бе насрочен за 19 часа, а това 
I през май е все пак рано, или поради някоя друга причина, въпреки
3 раздадените безплатни билети, залата бе полупразна. Така много 
Я димитровградчани пропуснаха шанса да чуят певеца с прекрасен
4 глас, шито с изпълнения напомнят за песните на Емил Димитров 
I и Здравко Чолич. Някои от тях той изпя на концерта и на бъл- 
■1 гарски, и на сръбски, за което бе награден с бурните аплодис- 
щ менти от присъстващите. Голяма част от песните на П.Панайотов 
^ са едни от най-известните хитове в България и на неговите

концерти там се радват.

%I:

V,& вот в селата, където е работил като 
учител, каза Стоичко Ангелов. 
Владимир Михайлов, преподавател 
и дългогодишен директор на основ
ното училище “Георги Димитров“ в 
Босилеград, и както сочи авторът в 
книгата си, най-добрият му ученик в 
дукатското училище в Дудина ма
хала изтъкна, че учителите непо
средствено след Втората световна 
война са били много повече от 
обикновени преподаватели. Той по
сочи, че авторът умело е описал 
събитията, свързани с учителству- 
ването му и с живота в селата Долна 
Лисина, Бранковци, Дукат - Дудина 
махала, Ярешник, Горна Лисина и 
Горна Ръжана и интересните слу
чки и събития от това време.

По време на промоцията Миха
йлов и ученици от тукашното ос-

Янев, който сега живее в Кума- 
ново, а по потекло е от Гложие, в 
книгата е записал спомени от учи- 
телствуването си в Долна Лисина, 
Дукат - Дудина махала, Ярешник, 
Горна Лисина и Горна Ръжана, как
то и за събитията, хората и въобще 
за живота в тези села, непосредст
вено след Втората световна война.

За труда на Янев се изказаха Пе
не Димитров, преподавател по бъл
гарски език, Владимир Стоименов, 
преподавател в пенсия, и Стоичко 
Ангелов, преподавател в пенсия, 
който е и рецензент на книгата. В 
присъствието на голям брой люби
тели на писаната реч Пене Димит
ров каза:

“ Книгата е писана с голяма лю
бов и с голяма жажда. Желанието 
на автора, както и самият той казва 
в предговора, е да остави документ 
за младите поколения. Макар че е 
малка, книгата не съдържа само да
нни за учителстването и просвет
ната дейност на Богослав Янев в пе
риода от 1948-1956 година, когато е 
бил учител в босилеградските села, 
но и географски, етнографски и 
други факти, свързани с живота в 
селата в този период. Тя представ
лява една малка монография за се
лата по това време. Книгата изо
билства може би с архаични факти 
за младите, но, от друга страна, тя 
истински отразява учителската 
професия и самия живот в този пе
риод.”

■

Димитровград Отбелязан Спасовден

Концерт на 

Петър Гигов
Нов иконостас 
за манастира в 
ГрадинеВ края на миналата седмица в 

Центъра за култура в Димитров
град се проведе концерт на димит
ровградския певец Петър Гигов, на 
който публиката имаше възмо
жност още веднъж да се наслади на 
прекрасния глас на съгражданина 
си. Своя концерт Гигов посвети на 
димитровградските 
Същевременно той оповести ско
рошното излизане на новия си диск.

Въпреки че цената на билетите 
бе само 50 динара, димитровградча- 
ните заеха едва половината от 
местата в голямата зала на ЦК.

За православните христяни миналият 
четвъртък бе голям празник. Особено за
желюшани, за които това е слава, както и 
на градинчани , които на този ден излизат 
на оброчния кръст край манастира "Св.
Спас . Тази година празникът бе по-тър- 
жествен за жителите на Градине, понеже 
в обновения преди няколко годиш! мана
стир бе поставен нов иконостас. Мест
ният свещеник Александър Джорджевич 
освети иконостаса и иконите, дарени от градинчани. Иконостасът е 
изработен от Радослав Христов, димитровградчанин, по потекло от Сми- 
ловци. Досега е изработил иконостаси за черквите в Смиловци и в 
Радейна. В момента той е ангажиран с изработването на дограмата за 
църквата "Св Петка” в Смиловци.

Догодина трябва да бъдат изградени камбанария и стълби до мана
стира. Благоустроено е и оброчното място срещу манастира, където се 
чете молитват ?..

новно училище четоха откъси от 
книгата..

Авторът Богослав Янев изказа 
благодарност на спонсорите, без 
чиято помощ книгата не би могла 
да се появи на бял свят: на ИО на 
ОС в Босилеград, Матицата на бъл
гарите в Сърбия, хотел "Дукат” от 
Босилеград и цеха за производство 
на чорапи “Анитекс“ от Босилег
рад.

спортисти.

Б.Д.

Промоцията беше организирана 
от Народната библиотека “Христо 
Ботев“ с финансовата подкрепа на 
СТР “Краин дол“, СТР “Маркет“, 
СТР “Дута“ и кафе бар “Пинк“.

В Народната 
библиотека "Христо 
Ботев” в Босилеград

А.Т.

Български историци в Димитровград
700 нови П.Я.Р.Предлагат помощ и 

сътрудничество
заглавия Излезе от печат преведената на сръбски език 

„История на новата българска литература,,През последните няколко месе
ца книжният фонд в Народната 
библиотека "Христо Ботев” в Бо
силеград е увеличен с около 700 но
ви заглавия. Студия без идеологияНеотдавна в Димитровград пре

бивава група историци от Истори
ческия факултет на Софийския 
университет "Климент Охридски”. 
По инициатива на Агенцията за 
българите в чужбина на посещение 
бяха Милияна Каймаканова, заме
стник декан на Историческия фа
култет, Надя Манолова и Михаил 
Груев, специалисти в определени 
научни области. С тях бе и г-н Йор
дан Колев от Агенцията за бълга
рите в чужбина.

По време на посещението исто
риците най-напред се срещнаха с 

Димитровград д-р Боян 
Давитков, когато стана дума за нео
бходимостта от откриване на музей 
в Димитровград, за което помощ да 
окажат специалисти-историци от 
България. Историците изтъкнаха,

че Димитровградско има богато ис
торическо минало, което непре
менно трябва да се съхрани в музей. 
В подкрепа на това бе изтъкнат 
фактът, че на гробището в Димит
ровград се намира оброчен кръст, 
който е от 1781 год и най-вероятно 
там е била и цървката "Св Троица”. 
Надписът на кръста е уникален и 
заслужава по-задълбочено проу
чване.

Гостите посетиха гимназията и

- Става дума за дарение от Ми
нистерството за култура на Репуб
лика Сърбия, каза Асен Михайлов, 
директор на библиотеката и под
черта, че стойността на дарението е 
200 000 динара. Книгите са от обла
стта на природните и обществените 
науки, изкуството, белетристиката, 
както и творби от областта на детс
ката литература. Сред тях са и про
изведенията на автори като Слобо- 
дан Селенич, Душко Радович, Пре- 
драг Палавестра, Шарл Бодлер, Го- 
гол, Андре Жид и на други известни 
сръбски и чуждестранни автори, 
както и; изключително качествени 
енциклопедии и друга научна лите
ратура.

Неотдавна излезе от печат преведената от български на сръбски език 
История на новата българска литература“ от Светлозар Игов. Неин 

преводач е редакторът в списание “Мост“ Мила Басов, а трудът на Игов е 
издаден от белградската библиотека “Албатрос“.

Написана с намерение да представи всички по-значителни течения и 
стилови формации на българската литература, студията на Игов е 
предназначена за всички, които се интересуват и от историята, и от 
литературата на южнославянското творчество.

През последните 60 години моята “История на българската лите
ратура представлява първият опит цялостно да се обхване развитието на 
ългарската литература от нейното начало до днес. Тя настоява да над

мине не само идеологизираното представяне на българската литература, 
което беше доминиращо от 1944 до 1989 година, но и традиционалната 
позивистична научна парадигма, казва между другото Игов в послесловиа 
на сръбското издание на студията си.
„„Студията съдържа над 470 страници и е разделена на няколко части.

ационално възраждане“, “От освобождението до края на века“, “Кт>м 
новите хоризонти в началото на 20 век“, “Между двете световни войни и 
След Втората световна война“.

разговаряха с ръководството, с пре
подавателите и с учениците от чет
върти клас, които проявяват инте
рес да следват в България.За пос
ледните ще бъде организиран ин
тензивен курс по история и българ
ски език за успешно кандидатства
не във висши учебни заведения в 
България. А.Т.

кмета на

П.Л.Р.



Корените
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Български църковен календар за 2004 г.
Юни
Ч Д Денят е 15 часа, а нощта - 9
I в Св. мчци Юстин Философ и Юстин.

' СОхридскФи°Р ИЗП0Ве«ник- ПРпмч ЕР«
3 ч Св. мчк Лукилиан
4 п Св. Митрофан, патриарх Цариградски
5 с Св. свщмчк Доротеи, еп. Тирски.
6 н 1 Неделя след Петдесетница - на Всички светни

тРетпов^арИ°Н чУД?ТВ0РеЧ- Св. Иларион; 
т „ п<Пе:Р°ВИ затговезни). празнува Висарион
7 п Св. свщмчк Теодот Анкирски. Мчца Валерия
8 в Св. вмчк Теодор Стратилат. Мчци Марк иЮлий. 
?пС Я?’ *^ИРИЛ' архиеп. Александрийски 
10 ч Св. свщмчк Тимотей, епископ Брусенски
II п Св. апли Вартоломей и Варнава. Св

Богородица - Достойно есть; празнува 
Вартоломей.

но с ®нУФРий Велики и Петър Атонски
13 н 2 Неделя след Петдесетница - на Всички

светни. Мчца Аколина. Св. Трифилий Кипърски
14 Св. проп. Елисей. Св. Методий Цариградски.

п лВ' 1]Р°Р°К- Амос. Св. мчк Исихий Доростолски
16 с Св. Тихон, епископ Аматунски
17 ч Св. мчци Мануил, Исмаил и Савел
18 п Св. мчк Леонтий
19 с * Св. ап. Иуда, брат Господен. Преп. Паисий

Велики и Паисий Хилендарски. МЧК Зосим 
Созополски; празнува Трайко, Траян, Траяна.

20 н Неделя след Петдесетница Преп. Наум
Охридски. Св. свешмч Методий, епископ 
Патарски (Блажи се)

21 п Св. мчк Юлиан Тарсийски
22 в Св. свщмчк Евсевий.
23 с Св. мчца. Агрипина
24 ч * Рождение на св. Йоан Кръстител. Св. Никита

еп. Ремизиянски (Еньовден); празнува Еньо, 
Енка, Янко, Янка, Яна

25 п Св. прпмчца Феврония. Преп. Дионисий
Атонски. Св. мчк Прокопий Варненски;

26 с Преп. Давид Солунски и Давид Български.
Свщмчк Висарион, еп. Смоленски; пазнува Да
вид.

27 Неделя след Петдесетница, Преп. Сампсон 
Странноприемец

28 п Пренасяне св. мощи на св. безсребърници Кир 
и Йоан

29 Св. славни и всехвални апли Петър и Павел. 
(Петровден), празнува Петър, Павел, Павлин, 
Павлина, Румен, Асен, Ася, Крум, Чавдар, 
Камен, Пейо, Петрана, Апостол.

30 с * Събор на св. славни и всехвални 12 апостоли; 
празнува Панайот, Цоло и Цола.

След толкова студени и дъждовни дни през тази пролет,
Възнесение Господне Босилеградско осъмна с хубав 

слънчев ден. Бях много щастлив, че Господ иска и тази 
година да отпразнуваме хубаво Неговото Възнесение.
Трябваше да замина за Долна Любата, където да отслужа 
света литургия в черквата с името на този велик хрис
тиянски празник.

Сутринта в 7 часа тръгнахме към Долна Любата заедно 
с черковните певци Васил и Вера Станчеви. Когато прис
тигнахме там, клисарят Драган вече беше отворил черк
вата и ударяше камбаната. В църковния двор бе поставена 
палатка, а наблизо до нея двама долнолюбатчани об
ръщаха на ръжен едно голямо агне. Честитихме им пра- __
зника, а от тях разбрахме, че точно те са домакини на Вече беше пладне. Пак отидохме при черквата. Преди 
днешната черковна и селска служба ..ечалото на службата говорехме с някои хора за възоб-

Влязохме в църквата, която е изографисана с прек- новяването на храма и на капелата, на чиите стени, за 
расни ликове на светци и библейски събития. Беше много съжаление, има много повече снимки на починали долнол- 
тихо и като че ли нямаше жива душа, но аз усещах стро- юбатчани, отколкото са живите в селото, 
гите погледи на светците, които като че ли говореха: Започнаха да се събират хора на селската служба.
”Защо няма сега кой да ни пази, а потъваме в пустош и до- Дойдоха към 80 души, повечето от които бяха възрастни. 

I колкото нещо не сторите, тук ще останат само развалини Окадих и благослових софрата и прерязах 25 службарски 
I За това ще отговаряте пред Господа на вселената”. Беше колача. Домакини на черковната и селска служба тази 
I ми много тежко за това положение на черквата, но аз сам г°Дина бяха Станча и Нада Станчеви от махала Кози дол. 
1 едва ли мога да сторя нещо. Затова веднага започнах под- Обядвахме и макар че ни беше много приятно, трябваше 
1 готовка за службата, да принесем скромната жертва пред да се РазДелим- Сбогувах се с долнолюбатчани и си поже- 
К Бога. лахме догодина да се съберат още повече хора и по-весело

Камбанният звън пак се зачу и цялото село ехтеше от и по-тържествено да отпразнуваме великия празник.
| него. В черквата започнаха да идват хора, предимно стари,
I обаче към 8 часа чух и детски гласове! Палави дечица 
К изпълниха черквата, придружавани от своите учители.
I Този момент бе много вълнуващ. След повече от половин 
в век в Божия дом пак бяха дошли деца, заедно с учителите 
I си. Отслужих литургията и накрая причестих със светите 
I тайнства всички дечица. Докато повтаряха след мене 
п думите "Вярвам, Господи, и изповядам, че Ти наистина си 
В Христос, Син на Живия Бог...” от очите ми потекоха ра- 
I достни сълзи, понеже не беше малка работа да се при- 
I честят тези малки ангелски безгрешни души. Най-голяма 
В заслуга за това имаше вероучителят им Васил Станчев, но 
I и техните учители, на които Господ бе отворил очите да 
В познаят правия път на истината.
В След литургията един от учителите ме покани на кафе в 
В училището, в което навремето са'учили около 400 деца, а 
X сега, за съжаление, те са едва 40. Влезнахме в учителската 

стая и честитих празника на всички. Като оглеждах сте
ните, направи ми впечатление, че на тях имаше само 
четири портрета - на Свети Сава, Вук Караджич, Доситей 
Обрадович и Негош, но никъде нямаше портрети на на
шите възрожденци - Св. св. Кирил и Методий, Вазов,
Левски, Ботев и други. Единствено имаше една изхабана 
снимка на Ботев, чието име допреди двадесетина години 
носеше това училище.

ъм
на

«тат 1К8

Отец Йоан - Занко Станойков

Какво можем да 

сторим за нашите 

покойници
Много важен за нас, живите, е въпросът можем ли 

да помогнем с нещо на починалите ни близки - срод
ници, приятели, познати...Слава Богу, това е въз
можно! Божието милосърдие е безгранично, а смър
тта, колкото и могъщ враг на човека да е, не може да 
победи нашата любов към ония, които тя временно ни 
е отнела. Едно дълбоко убеждение в нас, една светла 
вяра в недрата на сърцата ни говорят, че нашите 
покойници са живи и дори са в течение на живота ни, 
като внимателно следят всички наши действия; че се 
радват с нашите радости и тъгуват с нашите скърби. И 
не са ли дните на Задушница - най-големнте празници 
за починалите! - едно доказателство, че връзката 
между живи и покойници не е преустановена? Тогава 
починалите ни се явяват в сънища, правят своите по
ръчки, дават съвети, радват се, негодуват...

I

Селата в Клисурския край (2) ”В сряда на 28 септември 1530 година тръгнахме от 
село Сурдулица и след един час ходене стигнахме до 

В твърде високата, дълга и голяма планина Чемерник, 
Щ през която пътувахме цели 6 часа, а след това слязохме 
^ ] в една долина, минахме край платото, наречено Рудина, 

и пристигнахме в село Стрезимировци, което е раз
положено от лявата страна на пътя, и тук пренощувах- 
ме. В петък, 30 септември, тръгнахме от Стрезимиров
ци, минахме през хубаво и добре обработено поле, наре
чено Знсполс, и се запътихме нататък към Сердек, 
респективно София...”

Ниви: Попова глава, Црешня и Равна.
Ливади: Знсполс, Блато, Самани и Луг.
Гори: Яворица, Марков камик, Поляна, Тумба и Лу- 

лин гроб.
Селото има 10 махали.
Данни от официалните преброявания на домакинст

вата и населението в Сърбия след Втората световна 
война:

Брой на домакинствата: 1948 г. - 91; 1953 г. - 89; 1961 г. 
- 88; 1971 г. - 85; 1981 г. - 73 и 1991 г. - 51.

Брой па жителите: 1948 г. - 485; 1953 г. - 440; 1961 г. - 
346; 1971 г. - 256; 1981 г. -182 и 1991 г. -101.

Днес в селото живеят само 80 човека.
Според турското преброяване на домакинствата от

Стрезимировци Символичното значение на подавките за починалите: 
Житото е символ на нашето бъдещо Възкресение, 
защото по думите на светия апостол Павел, житното 
зърно не може да оживее, ако първо не умре. И ние 
трябва първо да умрем и след това да възкръснем за 
нов живот.
Виното е символ на животворната лоза - и Исус 
Христос, и Неговата пречиста Кръв в Тайнството на 
светото Причастие.
Паленето на свещи означава нашата гореща вяра, а 
пламъчетата им напомнят безсмъртните души на 
починалите.
Каденето на тамян означава чистата молитва и 
предвкусвано на бъдещите небесни блата.
Цветята изобразяват добродетелите на починалия, 
както и нашите чувства на любов и уважение към 
него.
Надгробният кръст означава, че погребаният е бил 
християнин и е починал със светла вяра във 
всеобщото възкресение от мъртвите.

' .<Л 1 ■
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(Снимка: Борис Рангелов)

Това село се намира на самата граница между Сърбия и 
България. За дългата му история говори не само преда
нието, но и материалните доказателства.

Най-напред - преданието. Според него селото е получило 
името си по секвестора или феодала Стрезимир, брат на 
българския цар Иван-Асен Втори, който владеял от 1218 до 
1241 година.

Според турските документи за преброяването на до
макинствата от 1451 г. село Стрезимировци имало 24 до
макинства, а според преброяването от 16 век - 20. Тук трябва 
да споменем, че тогава едно домакинство е имало от 20 до 30 
членове, което означава, че селото е имало между 480 и 720 
жители. Потвърждение на факта, че Стрезимировци е старо 
село, намираме и в пътеписа на Беиедикт Курпешич от 1530 
г- Курпешич е католически свещеник от Словения, който 
през 1530 г, бил назначен за водач и преводач на официал
ната делегация, изпратена в Цариград от краля на Австрия, 
Чехия и Унгария Фердинанд, за да преговаря със султан 
Сюлейман Втори за сключване на мир. Делегацията наб
роявала 37 души - 23 благородни/щ и 14 помагачи. На 22 
август 1530 г. тя тръгнала от Любляна и минала през Са
раево, Нови пазар, Ново бърдо, Враня, Сурдулица, Чемер
ник, Стрезимировци, София... Беиедикт Курпешич е увеко
вечил това пътешествие в пътеписа си, в който между дру
гото е написал:

И тъй, с какво конкретно можем да помогнем на 
починалите, за да стане тяхната задгробна участ 
по-добра? С молитва за тях и даване па милостиня в 
тяхна намег. Нашата вяра в Бога и любовта към по
чиналите прави скръбта ни по тях по-лека и ние не 
тъгуваме безпределно и безутешно като другите, кои
то нямат надежда, т.е. като невярващите и езични
ците. Прекомерната скръб за починалите е голям грях 
пред Бога, защото издава маловерне н показва, че 
любовта пи към Господа е много по-малка в срав
нение с любовта ни към свидния покойник. Това не 
бива да бъде така, защото Бог е този, който дарява 
живот и възкресение на всички повярвали в него, а 
раздялата с нашите починали е само временна. Ние 
трябва да тъгуваме за покойниците си само ако те са 
починали некръстенн, нензповядани, непричастени в 
смъртния час, неопяти при погребението и, не дай 
Боже, ако сами са посегнали на живота си. Но и в тези 
случаи не трябва да лишаваме близките нн починали 
от пашата молитва и милостиня, а с двойно по-голямо 
усърдие да предстоим пред Бога за тях, вярвайки, че за 
него няма нищо невъзможно.

Г рознатовци
1451 г. селото с имало 14 къщи, а според преброяването 
от 1624 г. -11.

Официални данни за периода от 1948 до 1991 г.:
Брой на домакинствата: 1948 г, -48; 1953 г. -48; 1961 г. 

- 45; 1971 г. - 43; 1981 г. - 29 и 1991 г. - 22.
Брой на жителите: 1948 г. - 273; 1953 г. - 245; 1961 г. - 

176; 1971 г. -125; 1981 г. - 79 и 1991 г. - 58.
Понастоящем в селото живеят 45 души.
Грознатовци е село с б махали.

- Слсдаа -
Отец Йоан - Зпвко Станойков

Димитър Кръстев
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Ловно дружество „Сокол" в Босилеград___
живота. С негативното си влия- 

върху сърдечносъдовата 
система то предизвиква 
шаване на кръвното налягане, 
атеросклеротични промени и 
исхемична болест на сърцето. С 
въздействието си върху диха
телната система пушенето пре- 

кашлица, хроничен

Здраво сърце - дълъг живот

IIние пови- 1ТП

—V

увеличат броя на дивеча в общината.
Вече е сключен договор със положително инициативата. По 

“Сърбия шуме” за ползване на думите му, ловците ще участвате 
един парцел в Две реки с повърх- доброволен труд в изграждането 
ност 1 хектар, който ще бъде ог- на обектите, което ще намали 
пален с бетонни стълбове и ме- разноските, 
талпа мрежа. Във вътрешността Неотдавна бе проведено и ре- 
й ще се построят обекти за отг- довно заседание на Скупщината 

зайчета, сър- на дружеството, на което райо
нът на Манишинно бе определен 

на проекта за резерват за следващите 3 го- 
300 000 дини. Във връзка с това всеки

дизвиква 
бронхит, емфизем, астма, инфе
кции и задръстване на дихател
ните пътища. Вредното му влия- 

върху нервната система 
предизвиква раздразнителност, 
гловоболие, световъртеж, въз
паление на очните нерви... Пу-

ние

шенето застрашава и храносми
лателната система, като предиз- леждане на малки 

пи, фазани и глигани.
За реализацията 

ще са необходими около
Босилеградските ловци ловец ще получи членска карта, в 

която ясно ще бъде означена

виква катар на стомаха, язва на 
дванадесетопръстника, туморни заболя- 

на храносмилателните органи, органите на 
отделителната система и половите органи. Нау- 

изследвания показаха, че голям брой нару-

Пушенето е болест на зависимостта. То предиз
виква и физическа, и психологична зависимост.

Физическата зависимост настъпва под влияни
ето на никотина върху определени биохимически 
процеси в мозъка. Тъй като е силна дрога, 
типът прониква както в процеса на метаболизма, 
така и в нервната система. Бързо се ”харчи” и за
това се увеличава необходимостта на иевротранс- 
митерите от него. Когато свърши количеството 
никотин, у пушача възникват редица апетиненциа- 
лни симптоми: неспокойство, спад на кръвното 
налягане, световъртеж, смущения в храносмила
телната система...

Психологичната зависимост се изявява като 
своеобразен начин на поведение. Пушачите обичат 
да пушат докато пият кафето си, след ядене 
свободното си време и тези навици се превръщат в 
своеобразни ритуали. Необходимостта от никотин 
се увеличава особено в неприятни и фрустриращи 
ситуации.

Пушенето застрашава здравето и съкращава

стомаха и 
ваиия динара.

се надяват, че 200 000 ще подси- 
гурят от УНДП, а останалите 100 забранената за лов териртория 
000 динара - Съюзът на ловците през следващите три години. До 
на Сърбия. тази година ловът бе забранен в

- Вече изготвихме проектоп- района на Долно Тлъмино.
Взето е и решение дружество-

чните
шения на репродукционната система са предизви- 

пушенето. Едно изследване в Китай, с 
което са били обхванати 4800 мъже, е показало, че 
пушачите имат двойно повече проблеми с ерек
цията си от непушачите. Защото никотинът пре
дизвиква атеросклеротични промени в кръвонос
ните съдове на пениса, които намаляват проти-

нико-
кани от

рограма и я предоставихме на 
боосилеградската канцелария на то да набави един компютър от 
УНДП, а също така отправихме собствени средства.

В момента ловното дружествои искане до Съюза на ловците на 
Сърбия - казва Евтим Митов, “Сокол” включва 400 души. Ми- 
председател на дружеството. Той налата година са приети 40 нови 

на членове, а по думите на Митов

чащото количество кръв и така смущават ме
ханизма на ерекцията. Жените-пушачи пък трудно 
забременяват и имат спонтанни аборти. Доказано 
е, че пребиваването в помещения, в които се пуши, 

риск и за здравето на непушачите, особено 
за децата, младежите, бременните жени, кърма
чките и хроничноболните.

- Следва -

подчерта, че реализацията 
проекта трябва да започне през тази година броят на ловците в 
следващия месец, понеже вече е Босилеградско ще се увеличи, 
разговарял с представителите на понеже доста млади хора желаят 
УНДП и с председателя на Съю- да станат ловци, 
за на ловците в Сърбия Зоран 
Живоинович, които са оценили

и в е голям

П.Л.Р.Проф. д-р Сретен Павлович

X цт о у л О-езущ^МЮ
-* Съставил: Драган Петров

Водоравно: 1. Бивш, някогашен. 4. Човек, 
който се държи цинично. 8. Автомобилно 
състезание. 11. Животно, носещо "къщата Отвесно: 2. Китайски органичен институт 
си”. 13. Град в Македония. 15. Който пре- (съкр.). 3. Станка Христова Симеонова. 4 
писва книги. 16. Скитащо куче. 18. Извее- Град в Швейцария. 5. Името на певеца Мон- 
тен, луксозен кораб, потънал през 1912 г. 20. Тан. 6. Който рисува икони. 7. Ръководители 
Название. 22. Белградски футболен отбор. На комесариати. 8. Поробените жители в 
25. Строителен материал от вар, пясък, вода Османската империя. 9. Френски футболен 
и др. 27. Модел руски самолети. 28. Със- национал. 10. Името на актьора Марвин. 12. 
тавна част на молекулата. 30. Тропическа Парична единица в Латвия. 14. Град в САЩ. 
птица. 32. Носач. 34. Който подпалва по- 15. Кораби с парен двигател. 16. Дървени 
жари. 36. Мярка за електрическо съпро- огради на стълбища, балкони и др. 17. Мал- 
тивление. 37. Щат в САЩ. 39. Името на ко населено място. 19. Шахматна фигура, 
белградския театрален режисьор Савин. 40. 21. Третата нота. 23. Казашки главатар. 24 
Марка холандски камиони. 41. Малкото на Къща. 26. Загатвания. 29. Позиция 
патица. 42. Течност с кисел вкус. 43. Река в матната игра. 31. Част от машина. 33. Сръбс- 
Австрия и Германия. 44. Нмператорка. 45.
Държава в Азия.

О МЕДИЦИНСКА Р
Стопанско значение

Медицинската ружа е важно ле
карствено растение. Отглежда се 
заради корените, листата,, цветове
те, които са богати със слизести ве
щества. Корените й съдържат слиз, 
нишесте, пектин, аспаргин, бетаин, 
фитостерин, обикновено масло, за
хари, соли, малко танин и са богати с 
фосфати и минерални вещества. Ли
стата и цветовете й съдържат глав
но слиз.

Слизестите вещества в медицинс
ката ружа се използват в официал
ната и в народната медицина като 
омекчително и болкоуспокояващо средство при възпаление 
на лигавиците на дихателните, храносмилателните и уро- 
гениталните органи. Препаратите от ружата се използват 
против кашлица, бронхит и астма, при възпалителни процеси 
на пикочно-половите органи, при стомашми и чревни болес
ти... Дрогата от ружата се използва под формата на запарка 
за гаргара при възпаление на венците, сливиците и гърлото и 
за компреси при възпаление на очите и кожата.

Ботаническа характеристика
Медицинската ружа (АИЬеае оШстаПз Ь.) е многогодишно 

тревисто растение от сем. Слезови (Ма1уасеае).
Кореновата система се състои от силно развито коренище 

с мощен, дълбок и разклонен главен корен и коренови разк
лонения. Връхните части на корените са вдървесинени. 
Отвън корените са покрити с жълтокафява кора, а отвътре 
са бели.

Стъблата са високи 1-1,5 м, правостоящи, единични или по 
няколко, слабо разклонени и в основата си вдървесинени. 
Листата са едри, със силно назъбена периферия, с дълги 
дръжки, сърцевидни и са поктрити с гъсти трихоми (меки 
власинки), които им придават кадифен вид и сивозелен цвят. 
Цветовете са разположени в пазвите на листата и са събрани 
по няколко. Венчето е петлистно, бледорозово до бяло. Тичи- 
нките са червеникави.

Плодът е дисковидна многосеменна кутийка. Семената сз 
гладки, плоски, бъбрековидни, сивожълти до тъмнокафяви, 
наредени едно до друго във вид на венец.

- Продължава -

в шах-

ко женско име. 35. Музикален знак. 38. 
Южен плод.

10 I

36 :
40 ~

! ;
1:

43 !г- I
г -*„ ..X.

Решение на кръстословица 199 -.Модоривно: .-■!

1. Дим. 3. Захар. 7. "Сошо". 11. Ек.12. "Зенит". Кораб. 27. Жокей. 29. Тон. 30. Цикъл. 32. Нота. 
13. Добив. 14. Карат. 16. Мосул. 18. Фа. 19. Арад. 34. Ел. 35. Тир( '
20. Синод. 21. Мел. 22. Дания. 24. Куфар. 26. Зъбер. 41. Те. 42ол. 36. Герой. 37. Месия. 39. 

. Атол 43. Бидон. 44. Хор.
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Първенството на НФЗ - 29 кръг Босилеград

Желюшани сразиха Важна
"земеделците" победа

Сеанс на 

гросмайстор 

Мария ВелчеваФК "Желюша" - ФК "Земльорадник" 6 :1 (5 : 0) ?Будуч™' Гпърв^кутина)
Димитровград, 20 май 2004 г. СЦ "Парк”, зрители - около 150, ^ : 0 (0 : 0)

Главен рефер Александър 3. Йованович от Ниш (8). Голмайстори: Димитровград, 19 май 2004 г.
и Басов в 10, 22, 31 и 43, Йованович в 27 и Минчич в 88 минута за СЦ "Парк”, зрители - около 200. 
Желюша , а Станковнч в 58 минута за "Земльорадник”. Жълти Главен рефер: Микица Стоилко- 
картони. Ибрич, Джорджевич и Ракич от "Земльорадник”. вич от Ниш (7,5). Голмайстор: П.

ФК Желюша : Д. Георгиев 6. 5, Момчилов 6, Стеванов 6. 5, Георгиев в 61 минута. Жълти 
Дончев 7, Стефанов 7. 5, Н. Басов 7. 5, Йованович 7, Минчич 7, картони: Иванов и М. Георгиев 
Тричков 7, С. Басов 8 и Митов 7. от "Балкански” и Груйович от

ФК ЗемльорадникПрокич 5, Ристич 6, Митич 6, Стоянович 5, ”Будучност”.
Станковнч 6. 5, Джорджевич 6, Ибрич 6. 5, Тасич 6, Стоичич 6. 5^
Джокич 6, 5 и Ракич 6. 6. 5, Д. Пейчев 6. 5, Павлович 7,

Играч на срещата: Саша Басов от "Желюша”. Христич 7, В. Пейчев 7. 5, Жив-
В дербито на ’ опашкарите” публиката видя чак 7 попадения. В кович 7, П. Георгиев 7. 5, Пана- 

деня, когато селото им празнува Спасовден, желюшките футболисти йотович 6, 5 (Рангелов -), Стан- 
през цялото време на играта надиграваха гостите. Особено ков 6. 5, (Анджелкович -), М. 
впечатляващо бе първото, полувреме, когато те отбелязаха 5 Георгиев 6,5 и Иванов 7. 
попадения. Най-добрият в състава 
нерешимата енигма за гостуващите футболисти.

ФК ”Балкански”: Станковнч

Играч на срещата: Перица 
Георгиев.

Първото полувреме на мача 
беше като приспивна песен. Ос
вен шанса на гостите в 41 минута, 
когато Маринкович излезе сам 
пред вратаря Станковнч, нищо

"Желюша” Басов бена

Първенството на НФЗ - 30 кръг

Още едно тежко 

поражение
В рамките на ознаменуването Вече десетина години 
Св.св. Кирил и Методий, на 24 на националния отбор по шахмат 

на Република България, с който

тя е члендруго интересно не се случи.
През втората част на мача дома- на
кините започнаха да играят по— май тази година шахматният 
нападателно и това даде резултат клуб "Младост” организира шах- е участвала на 4 шахматни олим- 
в 61 минута, когато Перица Геор- матен сеанс, в който известната пиади. Била е и европейски шам- 
гиев успя да опъне мрежата на българска шахматистка гросма- пион за девойки, а в богатата си

йстор Мария Велчева едновреме- кариера е печелила редица тур- 
нно игра срещу 20 босилеградски нири, включително 
шахматисти. 14 партии приклю- мъжка конкуренция. Преди три 
чиха в полза на гросмайсторката, седмици се е завърнала от Дубай, 
а 6 завършиха с реми.

Освен младите босилеградски турнир, 
шахматни надежди Митко Алек
сандров и Драган Божилов, раве- шахмат още от седемгодишна 
нство успяха да постигнат и Дра- възраст, а успехите си дължи 
голюб Величков, Йован Стоил- най-много на баща си Николай, 
кович, Боян Пенев и Александър който е един от ръководителите

на Българския шахматен съюз. 
Гросмайстор Велчева поло-

ФК "Омадинац" - ФК "Желюша" 7 : 0 (4 : 0)
Малошигце, 23 май 2004 г. Игрището "Свети Илия”, зрители - 

около 100. Главен рефер: Александър Станковнч от Ниш (8).
ФК "Желюша” Андонов 6, Ставров 5. 5, Стеванов 5, Дончев 6.5, 
Стефанов 6, Иванов 6, Йованович 6, Джорджевич 6, Д. Георгиев 5.5, 
С. Басов 6, 5 и Момчилов 5.

Още един срам за "Желюша”. В последните няколко кръга от 
първенството този отбор едва събираше по 11 футболисти. И когато 
се съберяха, футболистите играеха без желание. В желюшкия отбор 
като че ли с нетърпение очакват края на първенството.

В следващия кръг "Желюша” ще гостува в Медошевац край Ниш, 
където ще се протовопостави на тамошната "Младост”. Мачът ще се 
играе в неделя на 10 май в 17,30 часа.

гостите.
и някои з

ПФД - девети кръг
където е спечелила престижния

” Младост” 

спечели 

нови три 

точки

Разказа ни, че се занимава с

Захариев.
Срещата предизвика изклю

чителен интерес сред босилег- жително оценки представянето 
радските любители на древната на босилеградските шахматисти 
игра на 64 полета, така че залата и изтъкна, че мнозина от тях са й 

В рамките на 9 кръг от про- в центЪра за култура бе препъл- оказали сериозна съпротива, 
летната част на първенството в 
ПФД босилеградчани спечелиха 
с 3:0 срещу "Трсшневка” в Ло- 
пардинце. Всичките три попаде
ния за "зелените” отбеляза цент- ДиМИТрОВГрЗД 

Саша Йова-

Спорна и неотсъдена 

дуспа цена със зрители.
Мария Велчева е па 27 години.

П.Л.Р.

ФК "Мрамор“ - ФК"Балкански" 3 : 2 (2 :1)
Мрамор, 23 май 2004 г. Игрището на "Мрамор”, зрители - около 

100. Главен рефер - Милан Маслакович от Ниш. Голмайстори: ралният нападател 
Нешич в 43, Неделкович в 44 и Ивич в 78 (от дуела) за "Мрамор”, а В. Н0ВИ1'’ който от този “30|‘ п°л 
Пейчев в 38 и Вукадинович в 79 минута (автогол) за "Балкански”, сили босилеградски..отбор ^
Жълти картони: Нешич и Вукадинович от "Мрамор”, а Павлович и Трсшневка . Ь. I айкови 1, .
_т, Раич,3. Арсич, М. Агич, С. _Живкович от Балкански . _ и П ^ началото на седмицата се За втора поредна година

"Балкански”: Н. Георгиев 7, Д. Пейчев б, Живкович 7, В. Пейчев Джорджевич, и. сгоилков, д. проведе редовно годишно събрание димитровградският Спортен
7 П Георгиев 6 5 Христич 6, Б. Глигорисвич 6, Панайогович 6 Милич, Н. Костич.И. Мла- |Ш димитровградския Спортен съюз ще организира лига по
(Ценке -). М. Георгиев 6, Павлович 6 и Иванов 6. “ 3'Р“ " *

Балкански изигра един качествен и динамичен а , р< "Млшюсш": Д. Мицов С. Пс- г, както и програмата за работа и ученици от основното и средното
без точки. Мачът бе рошен в 78 минута, когато съдията Взсилов Б Стоименов Б финансовият план за тази година, училище и това в четири

’ 4 _ ’ ' Приети биха и изменения в Статута категории. В първата категория
Воинович, Д. Йованович,. М. ца СС във връзка с броя на деле- има 4 отбора, във втората '6, в 
Георгиев, И. Василев, С. Йова- гагите в събранието па СС. Пред- третата' 3 и в четвъртата' 3. 
иович, С. Дамшшонич и Б. Чнпев. ставителите на БК "Димитровград” ^ сс 3атова вмесх0 йован

оповестиха, чс сс оттеглят от СС. р „ 3оран Геров за членове на 
След като преди известно време от /с бяха „3^ра1ш |латк0 3ахаров „ 
СС излезе и ФК Балкански , се ос- Веселн11 Величков, 
пободиха две места в Управителния

Редовно годишно събрание на 
Спортния съюз

остана
отсъди спорна дуспа за домакините. В края на мача съдията пък
пропусна да отсъди дуспа за димитровградчаните.

В следващия кръг "Балкански” е домакин на Земльорадник от 
Балайнац. Мачът ще се играе на 29 май от 17,30 часа.

П.Л.Р.Д. С.
д.с.

Втори кръг от състезанието за купата на СЧГ

Димитровградчани отпаднаха Тъжен помен
На 5 юни 2004 г. се навършват ШЕСТ МЕ

СЕЦА от смъртта на нашия мил съпруг, баща, 
саекър, дядо и брат
МИХАИЛ ВЕЛКОВ 
геометър от Димитровград

БК "Димитровград" ' БК "Озрен" (Соко баня) 64 : 72 (20 :14; 16 : 21; 17 :19; 11 :18).
Димитровград, 18 май 2004 г. СЦ "Парк", зри- гоном” и няма право да играе в димитровградския 

тели - около 150. Съдии: М. Цветкович и Д. Ян- отбор мачове за кулата, димитровградчани като че
ли допуснаха една неплаиирана загуба. Отборът 

БК "Димитровград”: Герои 4, Сотиров, Д. Але- игра много лошо предимно в атака, вследствие на 
ксов, И. Петров 19, Димитров, Виденов 2, Милев, което гостите отбелязаха много точки чрез бързи 
Мишев, Андреевич 32, Велчев, Т. Алексов 4 и контраатаки.
Джурджевски 3.

кович от Ниш. ’ Благодарим ти за всичко хубаво, което пре
живяхме с теб. Вечно ще живееш в нашите до
мове.А.

На този ден а 10 часа на гробището в Димит
ровград ще дадем панихида. Каним роднини, бли-

[ 4
Най-добър в състава на димитровградчани бе- 

Димитровградчани загубиха мача срещу ”Оз- ше Александър Андрееви, който отбеляза 32 то
рен и отпаднаха от по-нататъшното състезание чки. С добри прояви в атаката бе младият Петров, 
за купата на СЧГ. Без титуляра Андреев, който докато в защитата се изяви Виденов, 
играе с двойна регистрация за нишкия БК ”Ер-

зки и познати да ни придружат.
Опечалени: п>йру!а Емилия, синове Валентин и Васко, снаха 
Даниела иДаляна, внуци Андрся и Михаило, внучки Петре и 
Милица, браШя и сестри със семеПсШоата сиД. С.
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-Четиш ли Манчо, весниците? - уздиял 
Тоичко Йербаплията. - Я се направо шашар- 

^ зад тебе, ти се обърнеш, а он
ДИ-Не знам за койи весници оратиш. У мойе почне да маа с опашку кико 
време имаше само два весника, "Политика и куче. ти си помислиш,
"Борба”, итъгайчетео... куче йе ял

-Ма питам те за нашият весник, за Брат- заГубило и си идеш,
„I обърчаш му млого внимание...

Не га четим ама знайем кво пише! -У-у-у, теквия чакълье има много. Ужкьим
-Е кико тека "нега че- , , ти йеприятель, маа с опашку

ж=жг ЦпкпАир,
сърдите, беоше писали „ ™ва и това. Затова от
пека Манча све преувеличава, я им се дебело мазнИцИ бегай по-далеко...Или отидеш при
налюти и от тъгай кико некои наши големци, некоГа на гьише да ти завърши некою работу, 

четим, ама вечер кига сви он надзърта из дупкуту, орати ти мазне, мазне, 
дома позаспу, прегледам га у църгьете... А ти а кига обърнеш гьрбину, он изкези зуби и си 
ещо ме питаш. каже: "Море кой те бре шиша.

-Па виде ли дека су се явили некикви ча- -Манчо не ти оратим кви су човеците, ора- 
калье? тим ти за полу—вълка, тека да кажем, зъл и

-Кви четалье? опасан за човеци, а подъл...
-Не су четалье, а чакалье! Личе на вълци, -Хребе да йе бил на специялизацию при 

ама не су вълци, личе на кучища, ама не су ^екойи човеци, щом се йе изродил текъв... 
кучшца... -Изрод ли йе, не йе ли изрод, ама съга не

-Те ти йоще йедно двайесе! може за село да си идем спокойно!
-Не су двайесе, само йеднога су видели! -Затова ли си узплаутал тека?
-Па кво су видели, йедна гадинка... -Ма йок, варкам да идем при тия що
-Ама Манчо, тия чакаль налетел йедну ба- обирах) кучшцата-скьитници, да попроше- 

бичку и замалко да гьу изеде! таю и до село, да гьи повачаю, ама да се пазе
-Айде -де, кига йе куче изело целога чо- оти може и да су бесни... 

века? -Е, има да се начекаш, они за кучища поп-
-Ама нали ти кажем, личи на куче, ама йе речешляше селата, ма са кига чую за бесните 

по-зъл и от вълка, а йе и доста подъл... чакалье, че си отиду и кучищата!

гладно, ял

овициално не га

Нашенец
Зад скъпото му облекло 
личи тъпото му потекло.

Толемец
С всяка стъпка - тъпка, 
с всяка крачка - мачка. 
Но целта си постигна: 
високо се издигна!

-Е-е?
-Па идеш си тека по пут, он се попримъкне

Манча

Вицове
Керванът на 

демокрацията
Кучетата лаят, но - уви! 
Керванът не върви и не върви.

Срещат се двама приятели:
- Как си, друже? Изглеждаш ми тъжен...
- Можеш ли да си представиш! Ожених се, а 

жена ми се оказа катаджийка.
- И какво от това?
- Как какво, бе? След първата брачна нощ ми 

светна три глоби: за превишена скорост, за 
двойно изпреварване и за паркиране на забра
нено място!...

Маханите на 
снахите и 
зетьовете

Двама чиновници отишли при един селянин в
Цвятко Дечев Ясенов дел да си купят прасе, което не е хранено с 

концентрат, защото месото от такова прасе било 
много по-вкусно. Приел ги домакинът и както му е 
редът, ”побил” на масата шише с препек - да си 
пийнат по чашка-две, докато пристигне домаки
нята, която била при добитъка в кошарата, да им 
свари кафе и след това да им хване прасето. Тя 
обаче се задържала там цели два часа, така че 
домакинът и чиновниците имали възможност да се 

- Докторе, не мога да издържа повече. Въобще не спя, страдам от "причестят” добре с жестоката "молитва” и да об
съдят много теми и проблеми.

Междувременно компанията се увеличила с ед-

***
- Хората говорят за тебе, че пиеш като смок.
- Простено ми е, щом живея с пепелянка...ЗлободневкаБезсъние ***
Убеден ерген говори на приятеля си:
- Жените са по-лоши и от разбойниците!
- Защо?
- Защото разбойниците искат кесията или жи

вота, а жените взимат и двете!
***

безсъние.
- Имате ли някакви проблеми или ядове?
- Лични - не. Ама ме измъчват държавните.
- Да не би да сте кандидат за президент?

на наперена селска госпожа и полека-лека разго
ворът преминал към одумване. Одумвали един,

- Да пази Господ! И без мен са много, но мо* а да се хвана на бас, че друг, трети и накрая дошъл редът на снахите и 
нито един от тях не страда от безсъние като мен.

- Е, защо ви измъчват тогава държавните проблеми, вие не сте 
отговорен за тях, нито пък ви плащат да ги решавате?

- Не, ама съм патриот и желая добро на държавата ни. Искам да ама има една голяма махана: не яде овчо месо! - 
спя и поне насън да изживея по-хубаво бъдеще.

- Опитахте ли с някакви лекарства?

- Слушай, Иване, когато ми искаш да ти върна 
парите, аз страшно се ядосвам. А когато не ти ги 
върна, ти се ядосваш. Защо трябва да си хабим 
нервите? Дай да си говорим за футбол!
***

зетьовете.
- Моята снаха е много добра, добре си гледа 

децата, въобще не идва при нас, та не се караме,

казала наперената госпожа.
Домакинът, който също имал снаха, побързал

- Да, изгълтах толкова много седативи, но състоянието ми става да я похвали, но и да каже голямата й махана:
- Моята снаха пък не яде ярешко месо.
Тъй като нямал снаха, по-младият чиновник за-

- Когато бях дете - отлично. Моят дядо ми разказваше приказка, аз говорил за зетя си. Моят зет, рекъл, не е "маанд-
веднага заспивах и сънувах най-хубавите сънища. ---- ”

- А имате ли телевизор?
- Имам, но нима ще ми препоръчате да гледам испанските креват,

сериали? За разлика от останалите, по-старият
- Не, но все пак сме решили проблема. Сега всяка вечер някой от решил само да хвали снахата си: 

кандидат-президентите разказва разни приказки. Слушайте ги. Ще
ви приспят сигурно и поне насън ще изживеете доброто, което ни като свиня - яде всичко! 
обещават.

Разговарят двама приятели:
- Ти, когато отидеш при някоя мацка и няма 

ток, какво правиш? - пита единият.
- Ами, чукам! - отговаря му другият.
- Брей, браво! Ами, когато има ток? .
- Звъня...

все по-лошо. Буден съм и денем, и нощем... 
- А преди как спяхте?

жия за яденето, омита масата като с метла, ама от 
работа най-много обича..’, да лежи на френския

***
Двама приятели обсъждат ударите на НАТО 

над Югославия. Единият казва на другия:
- Решил съм да се запиша доброволец и да се 

бия срещу американците.
- Защо?!
- Ще се предам в плен и най-после ще заживея 

като човек.

чиновник

- А моята снаха, казал той, няма махана. Тя е
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