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Официална визита на Кощуница в Русия

Укрепва
стратегическото
сътрудничество
* Историческата традиция и духовната близост допълнителен фактор за разширяване на сътрудничеството

Воислав Кощуница

Вук Драшкович посети България

Инфраструктурата ■
тласък на икономиката
‘Драшкович се срещна с Първанов,
Сакскобургготски, Герджиков и Паси
‘Политическите отношения отлични,
икономическите трябва да се развиват
‘Готовност за съдействие по случая с
осъдените в Либия българки ‘Евентуалните
проблеми на българското малцинство ще се
решават в диалог

След назначаването му за министър на външни
те работи на Сърбия и Черна гора, Вук Драшкович
предприе първото си официално двустранно посе
щение именно в България, където най-напред се
срещна с българския си колега Соломон Паси. Два
мата шефове на дипломациите оцениха, че поли
тическите отношения между София и Белград,
които през тази година отбелязват 125 години от
установяването на дипломатически отношения, са
отлични, докато икономическите се нуждаят от Сърдечна среща: Министрите Драшкович и Паси
(На 2 стр.)
развитие.

Владимир Путин

Премиерът на Сърбия Воислав Кощуница пребивава на двуднев
но официално посещение в Русия по покана на руския президент
Владимир Путин.
По време на вчерашната среща в лятната резиденция на Путин в
Сочи, събеседниците обсъдиха редица теми - състоянието и перс
пективите на двустранните отношения, положението в Сърбия и
Черна гора, както и различни други регионални и европейски въп
роси.
(На 2 стр.)

Крачка към по-активно
сътрудничество

Офицери от Командване "Запад” на БА е на посещение в
Нишки корпус
___________ _________________________

Подкрепа за приобщаване
към Партньорство за мир
ЯН

!!

ставители на
* На 31 май е Босилеград пребиваваха преде
Комисията по образование и култура към Ст оличния
общински съвет от София, начело с г-н Георги Белчев,
председател на Комисията.

•Делегацията от София най-напред посети Центъра за култура,
местното радио и Народната библиотека “Христо Ботев”, където
бяха посрещнати от директорите на ведомствата Славка Накева и
Асен Михайлов. На срещата бе изтъкнато, че Столичният общински
съвет ще окаже помощ на културните ведомства с цел подобряване
качеството на работата им.
(На 7 стр.)

Днес приключва ответната визита в
Нишкия корпус на командира на Команд
ване "Запад” на Българската армия бригад
ният генерал Златко Златев и сътрудниците
му. Със своите домакини, на чело с комен
данта на Нишки корпус генерал-майор
Стоян Маркович, те разговаряха за досе
гашното и бъдещото сътрудничество и
обмениха опит в реформите на двете войски.
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ПОЛЕЗНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЦИВИЛНИТЕ
ВЛАСТИ И ВОЕННИТЕ:
Кметът на гр. Ниш Чирич с гоноралито Златсю и
Маркович
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Основно внимание в разговорите между българс
кия министър на външните работи Соломон Паси и
сръбския му колега бе отделено на големите иифраструктурни проекти, които биха дали тласък на ико
номическите връзки. Това са, на първо място, изгра
(От 1 стр.)
ждането на автомагистралата Ниш - София и модер
- Подкрепата на Русия е важна за изгражда низирането на ж.п. линия в същия участък. Догово
постнето на стабилни и функциониращи институции рено бе смесената българо-сръбска група по
в Сърбия и Черна гора, заяви премиерът Ко- рояване на магистралата Ниш - София да проведе
щуница в навечерие на посещението си. Според своето първо заседание в рамките па престоящото в
него, подкрепата на Русия и на нейния средата на юни т.г. редовно заседание на Смесената
президент е в интерес на стабилността в целия междудържавна комисия между Сърбия и Черна гора
регион, тъй като ролята на Русия е твърде и България за търговско-икономическо сътрудничес
важна заради участието й в Контактната група. тво.
"Особено важна е ясната и принципна позиция В края на срещата си с българския министър на
на Русия за непроменяне на границите в външните работи Соломон Паси, министърът на
региона, което силно допринася за запазването външните работи на СЧГ Вук Драшкович призова
на регионалната стабилност и мира и, от друга международната общност да защитава косовските
страна, за установяването на търпелив диалог сърби така, както защитаваше албанците по време на
като начин за решаване на проблемите” - управлението на Слободан Милошевич.
"Международната общност трябва да отправи към
изтъкна премиерът Кощуница. Той -запозна албанците ясното послание, че в съвременна Европа
домакина си с плана на сръбското правителство не може да става въпрос за унищожаването на един
за Косово и Метохия.
народ и на неговата култура", изтъкна Драшкович.
Говорителят на руското външно министерст
Министър Паси изтъкна, че политическото же
во Александър Яковенко заяви, че Сърбия и
Черна гора е стратегически партньор на Русия лание трябва да бъде последвано от усилия за ре
на Балканите и изрази задоволство от разви шаването на практически въпроси от финансирането
и реализирането на инфраструктурните проекти.
тието на взаимоотношенията.
- Русия е убедена, че създаването на държав Големи надежди за активизиране на икономическото
ния съюз Сърбия и Черна гора е бил правилен сътрудничество се възлагат на влизането в сила от 1
ход и е готова да помогне за утвърждаването на юни на споразумението за свободна търговия.
Соломон Паси обеща, че България ще подкрепи
новото формирование на международната сце
на, добави Яковенко. Според него ситуацията в СЧГ за приемането й в Партньорство за мир, както и в
Косово е основният регионален проблем на приближаването й към НАТО и ЕС.
"Стратегическата цел на нашите две държави е да
Балканите, за чнето решаване е необходимо
международната общност да направи всичко за премахнем границата помежду ни”, подчерта Паси.
прилагането на Резолюция 1244 на Съвета за Драшкович каза, че тази граница трябва да същест
вува само на картата, да я виждат политиците и войни
сигурност на ООН.
Русия настоява за по-нататъшното разширя ците, но не и народът.
Вук Драшкович разговаря също така и с бъл
ване на взаимните връзки, на първо място в
областта на търговско-икономическото сът гарския президент Георги Първанов, премиера Сим
рудничество. Историческата традиция и духов еон Сакскобургготски и с председателя на парламента
ната близост между нашите народи представ Огнян Герджиков.
ляват допълнителен фактор за развитието на
По време на срещата на българския президент
практическото сътрудничество.
Георги Първанов с Вук Драшкович бяха обсъдени
въпроси на двустранните отношения между България
и Сърбия и Черна гора, както и общи за двете страни
въпроси от международната политика. Общо бе раз
бирането за високото ниво на политическите връзки,
което обаче още не е достигнато в областта на ико
номическото сътрудничество и търговските отноше
ния. Президентът и неговият гост акцентираха върху
необходимостта да бъдат активизирани усилията за
реализирането на Коридор № 10 и по-конкретно за
Лидерите на РС продължават да водят
изграждане на автомагистралата Ниш - София и мо
активни дискусии за наследника на Хари
дернизиране на ж.п. линията по същото направление.
Холкери на поста ръководител на мисията
Министър Драшкович информира българския прези
на ООН в Косово. Това заяви говорителят
на върховния представител на ЕС по
дент за намерението на правителството на СЧГ в найвъпросите на сигурността Хавиер Солана скоро време да сформира своята част от съвместната
Кристина Галяк. Тя добави, че след
рупа по построяването на автомагистралата, която
постигането на окончателен консенсус
заедно с българската да предложат източниците за
името на наследника на Холкери ще бъде
финансиране.
публично обявено от генералния секретар
на ООН Кофи Анан.
В хода на срещата бяха обсъдени също европейс
ките и евроатлантически перспективи на Западните
Балкани и в частност на Сърбия и Черна гора, като
ключов фактор за тяхната стабилност и ускорено разСтраните от бивша
витие.
Югославия
Българският държавен глава благодари за изразе
ната от неговия гост готовност на правителството на
СЧГ да окаже съдействие по случая с осъдените в
Либия български медицински сестри.
Първанов изрази убеденост, че проблемите на бъл
гарското малцинство в СЧГ, ако възникнат такива,
На среща на Комисията за разпределяне на фи ще се решават в диалог.
нансовото имущество и задълженията на бивша
СФРЮ бе договорено разпределянето на златните
резерви на някогашната Централна банка.
Съгласно постигнатото споразумение Сърбия и
Черна гора ще получи 38% от 8,5 тона злато,
които Централната банка на бивша Югославия е
„ Трибуналът в Хага очаква властите на Република
депозирала в банки в Цюрих и в Париж, както и
Сръбска да арестуват издирваните военнопрестъпници,
част от златото на бившата банка, което е
заяви
главният прокурор Карла дел Понте. По думите й’
притежание на комисиите по златото в САЩ,
оившият лидер на босненските сърби Радован Карад
Великобритания и Франция. От златните резерви
жич може да бъде арестуван до края на тази година.
на бивша Югославия Хърватия ще получи 23%,
Разбира се, това не е краен срок, но би било добре, ако
Словения - 16%, Босна и Херцеговина 15,5% и
дотогава
Радован Караджич, Ратко Младич и други
Македония 7,5%.
издирвани лица бъдат задържани”, добави тя.

| Европа търси
: наследник на
Холкери

Договор за
златните резерви

Мппмии пт Бъ
Георги Първанов:

” Ботев дари на България
национално достойнство”
”Голям и вечен е Ботев,
колкото България”. Това
каза президентът на България Георги Първанов на
тържествения митинг-заря
във Враца, посветен на
128-годишнината от подвига
на Христо Ботев и неговата
чета.
”Ботев дари на България
национално достойнство. 2
юни е ден на свято мълча
ние, бронзови думи и зна
мена. Това е ден, в който
смъртта
отстъпва
пред
безсмъртието. На този ден
си даваме сметка колко го
лям и велик е Ботев - гениа
лният поет и мислител, блес
тящият публицист и просве
тител, непоколебим и недостижим родолюбец... Днес повече
от всякога имаме нужда от родолюбието на Ботев”, изтъкна
Георги Първанов.

Почина Николай Гяуров
На 74-годишна възраст в Модена в Италия почина светов
ноизвестният български бас Николай Гяуров. Той беше женен за
известния сопран Мирелла Френи. Обявен за един от найизтъкнатите оперни певци през последните няколко десетилетия,
меломаните помнят блестящите му изяви в трагичните опери от
руския репертоар "Борис Годунов” от Модест Мусоргски и "Евгени
Онегин” от Пьотър Илич Чайковски.
Репертоарът на Гяуров обаче е много по-обширен и включва
много италиански и френски творби.

От Ирак се завърнаха
още 12 военнослужещи
Последните 12 военнослужещи от българския контингент в
Кербала, подали рапорти за предсрочно откомандироване, при
стигнаха в понеделник в България. Рейнджърите бяха подло
жени на рутинни медицински изследвания във Военномедицин
ска академия.

В Евро-българския културен център в
София

Представена книга на
белградски професор
В София беше представено българското издание на книгата на
белградския професор Светозар Стоянович ”От ТИТОника до
сръбската демократична революция”. На представянето на книгата,
състояло се в Евро-българския културен център, говори авторът на
предговора на българското издание и преводач на книгата Ганчо
Савов.
По покана на Института за социални ценности и структури "Иван
Хаджийски и издателската къща "Изток-Запад” Стоянович, който
е и председател на Сръбско-американския център в Белград, изнесе
лекция на тема "Човечеството на кръстопът”.

Контрабандният внос
Караджич и Младич да надхвърля 10 млрд. лева
Контрабандният
бъдат задържани
.„
внос на стоки от леката промишленост надхвърмлрд. лева през последните години.Това каза председателят на
Ьългарската асоциация по текстил и конфекция Йордан Василев,
ред него този отрасъл в България се крепи основно на производството на ишлеме.
инФ°РмиРа, че все по-малко се използват български пламигГ>г.И матсРиали’ а поръчките на ишлеме ще намаляват, според
п»? РмаЧиите от шивашката промишленост. Държавата трябва да
разработи стратегия за отрасъла, смятат от асоциацията.

4"юни 2йо4 3

Давинич се срещна с посланиците
на страните-членки на НАТО
Министърът на отбраната на Сърбия и Черна
гора ървослав Давинич се срещна с посланиците
на страните-членки на НАТО. Той ги информира
за досегашните резултати от реформите в системата за отбраната на държавния съюз и за по-нататъшните планове в тази област. Давинич оцени
че членството на СЧГ в евроатлантическите и

регионалните организации означава укрепване ма
стабилността и извън държавния съюз. На среЩата присъстваха и зам.-министърът на отбраната
Вукашин Мараш и началникът на Генералния щаб
на армията на СЧГ генерал-полковник Бранко
Кърга.

РИК утврди окончателна листа на
кандидат-президентите__________

Подкрепа за приобщаване
към Партньорство за мир В избирателната
листа 15 кандидати

(От 1 стр.)
ралите Колев и Кърга. Смятам, че този Меморан"Ответната ни визита в Нишкия корпус резул- ДУМ дава възможност ние вече като пълноправен
тира от Меморандума, който подписаха начални член на НАТО да успеем да помогнем в определен
ците на генералните щабове на войските гене- план за по-бързото приобщаване на Сърбия и
Черна гора в Партньорство за мир. Вече имаме
определени резултати от тези срещи, които про
дължават в положителна посока”, каза бригадният
генерал Златев.
Гостите от Българската армия присъстваха на
бойно учение на част от формациите на Нишки
Днес в Адриатическо море се провежда
корпус в казармите в Ниш и Зайчар, срещнаха се с
съвместно учение на Военноморския флот на
Сърбия и Черна гора и Военноморските сили на
кмета на гр. Ниш Горан Чирич и с Негово Преос
Италия. Целта на учението е съгласуване и
вещенство Нишкият епископ Ириней и посетиха
трениране на общи действия за издирване и
историческите паметници Челе кула и Феликс Роспасяване по море.
мулиана.
Подобно съвместно антитерористично учение под
Интервю с бригадния генерал Златко Златев в.
название "Синият път 2004” проведоха в края на

Ново съвместно
военно учение

миналата седмица край р. Дунав части от войските
на Сърбия и Черна гора и Румъния.

"Братство” ще публикува в следващия брой.

М.Т.

Дните на Св. Цар Константин и Царица Елена

"Алфа" и "Омега" по повод
празника на Ниш
От 28 май до 3 юни бяха организирани редица
културни и спортни мероприятия по повод праз
ника на гр. Ниш - Св. Цар Константин и Царица
Елена. В рамките на Дните на Цар Константин сс
състояха Кадетско първенство на Сърбия и Черна
гора за баскетболисти, традиционият нишки полумаратон, каяк - регата, рицарски турнир и
международен турнир по шахмат.
В Нишка баня беше организирана срещата
"Здрави в 21 век”. У частниците се съревноваваха в

Централната избирателна комисия в Сърбия утвърди
окончателната листа на кандидатите за президент на Сърбия, които
ще се надпреварват на 13 юни. По азбучен редослед кандидатите са
следните:
Лиляна Аранджелович (предложена от партията Единствена
Сърбия), Владан Батич (кандидат на Демохристиянската партия на
Сърбия), Ивица Дачич (Социалистическата партия на Сърбия),
Милован Дрецун (Сръбско възраждане), Драган Джорджевич
(Партия на сръбските граждани), проф. д-р Бранислав Ивкович
(Социалистическа народна партия), Мирко Йович ( Народна
радикална партия, Сърбия и диаспората и Европейски блок),
Елисавета Караджорджевич ( Група граждани "Инициатива за
по-хубава Сърбия”), Боголюб Карич (група граждани), Драган
Маршичанин (Демократическата партия на Сърбия, Г 17 плюс,
Сръбското движение за обновление и Нова Сърбия), Зоран
Милинкович (Патриотическа партя на диаспората), Томислав
Николич (Сръбската радикална партия), Борислав Пелевич (Партия
на сръбското единство), Марян Ристичевич (Народна селска партия)
и Борис Тадич (Демократическата партия).

По случай Деня на МВР

Представители на ОВР
при кмета Давитков
По случай 30 май - Деня на МВР, председателят на ОС в Димитровград
д-р Боян Давитков прие миналата седмица делегация на
димитровградския Отдел на вътрешните работи, начело с комащцгра на
местната полицейска станция Драган Джорждевнч. Давитков изрази
задоволството си .от досегашното сътрудничество между органите на
местното самоуправление и органите на МВР в Димитровград.
По случай празника в ОВР бе организиран прием за пенсионираните
служители на МВР. Група димитровградски полицаи посетиха болните си
колеги в домовете им. Организирано бе и състезание по шахмат и футбол
на малки врати. От ОВР съобщиха, че по случай празника усърдният
димитровградски полицай Миодраг Петров е повишен в чин.
Б.Д.

Воислав Кощуница:

Чович няма да бъде сменен
Председателят на правителството на Сърбия Воислав Кощуница
заяви, че няма да бъде сменен шефът на Координационния център за
Косово и Метохия Небойша Чович, но този център не трябва да бъде
паралелно правителство.
"Координационният център трябва да бъде едно оперативно тяло ,
свързано с правителството на Сърбия, а не паралелно правителство”,
каза Кощуница. Той подчерта, че най-важното беше да се стигне до добър
план за Косово и Метохия, да го приемат Скупщината на Сърбия и
международната общност.
"Когато разговорите започнат, ще узнаем какви средства са
необходими, за да се осъществи този план, но най-важното е, че имаме
план и че международната общност не го е отхвърлила”, заяви Воислав
Кощуница.
подготвяне на традиционни ястия, за най-добра на
родна носия и най-качсстосни домашни ръкоделия.
В нишкия университет се състоя научната среща
"Ниш и Византия - 800 години след падането на
Константинопол”.
Дните на св. Цар Константин и Царица Елена
тържествено бяха закрити на 3 юни с програмата
"Омега”, в която участваха камерният хор на Бого
словията ”Св. Кирил и Методий", етиооркестърът
"Трубадури” и "Жар бенд”. Деян Кръстович ре
жисира
тази програма, както и програмата
"Алфа”, с която започна честването на празника.
М.Т.

Младич не се укрива в
Сърбия и Черна гора
Подложени на натиска на международната общност за задържа
нето па обвиняемите за насилията по време на войната в Босна н
Херцеговина, властите в СЧГ обявиха, че генерал Ратко Младич.
издирван от Трибунала в Хага, е напуснал страната. Премиерът
Воислав Кощуница заяви, че трибуналът трябва да ”се довери’ на
властите, че генералът вече не се укрива на територията на страната.
Вицепремиерът Миролюб Лабус също потвърди, че усилията но
издирването на бившия главнокомандващ на босненската сръбска
армия са напразни, тъй като той е напуснал страната.
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Представители на ЦХФ посетиха Димитровград

Семинар за членовете на НС

Помощ за две местни общности
Представители на Оперативния център на американската донорска организация ЦХФ в Ниш мипалата седмица пребиваваха в Димитровград,
където представиха програмата на организацията,
наречена "Възстановяване на общностите чрез
демократична акция”. Тя се провежда на територията на Източна и Южна Сърбия от 2001 г. и
нейната реализация ще продължи до края на 2006 г.
В Димитровградска община ЦХФ ще подпомогне
финансово две местни общности, а кандидатите са
Димитровград, Белеш, Лукавица и Желюша.
Другите местни общности в общината нямаха шанс
да кандидатстват за получаване на средства по отделни проекти, защото критерият при определя
нето на общностите беше те да имат най-малко 500
жители според преброяването отпреди две години,
Кои от посочените четири мести общности ще
получат помощ, ще определят представителите на
ЦХФ, след като анализират обстановката във
вся^са една от тях. Представители на общностите
получиха формуляри, в които трябва да бъдат
посочсни характеристиките на местните общности
и основните проблеми в тях.
Ръководителят на нишкия Оперативен център
В момента на територията на Южна и Източна
Сърбия ЦХФ финансира реализацията на различни
проекти в 98 местни общности в 21 общини.
Организацията ЦХФ е сформирана преди 52 години
в САЩ. Това е неправителствена организация,
която в момента реализира проекти в над 100
страни.

на донорската организация Борислава Благоевич
посъветва представителите на местните о щности
да посочват във формулярите проекти, за които
реално би могло да се очаква, че ще се осъществят,
Според нея първите проекти, които биха могли да
се реализират в местните общности, не и тря
вало да надвишават 300 хиляди динара. Стойността
на останалите проекти не би трябвало да бъде
по-голяма от 600 хиляди динара. Колко средства
ще бъдат отделени за проектите във всяка една от
избраните две местни общности ще зависи предимно от сериозността на жителите им, от тяхното
усърдие при реализацията па проектите , изтъкна
г-жа Благоевич. Тя допълни, че именно от усърдието на жителите па местните общности ще зависи и това колко проекта ще бъдат реализирани в
тях през предстоящия период от две години,
респективно до края на периода, пре з който е запланувано да се изпълни програмата Възстаняванс
на общностите чрез демократическа акция Както
бе казано на заседанието, съветите за сътрудничество с ЦХФ в местните общности, на които
организацията реши да помогне, ще бъдат
сформирани към края на юни т.г. След това се
очаква да започне и непосредствената реализация
на одобрените проекти. Съветът ще се избира за
г
г
~
„„ „ ‘
^риод от една година. След това 30 на сто от
членовете на Съвета ще бъдат подменени заради
усавършенстването им, което ще се провежда с
финансовата покрепа на ЦХФ.
Б. Димитров

Кандидат-президентът Марян
Ристичевич посети
Димитровград

Днес в Димитровград

Митинг на Борис Тадич
Кандидат-президентът на Демократическата партия Борис Тадич
днес ще посети Димитровград в рамките на предизборната си кам
пания.
Тадич ще посети ОО на ДС, където ще разговаря с местното
ръководство и с членовете на ДС, след което ще говори пред
гражданите на площада в центъра на града в 12 часа. Това е първото
А.Т.
посещение на Борис Тадич в Димитровград.

Трансгранично сътрудничество между
Босилеград, Кюстендил и Крива паланка

Държавата
ограбва селяните
Във вторник кандидат-президентът на Народ
ната селска партия Марян Ристичевич посети
Димитровград. Посрещна го само председателят
на неотдавна сформирания Общински отбор на
НСП Зоран Веселинов, след което Ристичевич да
де изявление за местните медии. По думите на
лидера на НСП, на него му е ясно, че няма да
спечели президентските избори, но изключително
важно е да се разбере, че селяните в Сърбия се
ограбват от страна на държавата. "Всяко овощно
дърво в Сърбия се ограбва. Цените на селскосто
панските продукти са ниски, не съществуват
реални паритети, дизеловото гориво е скъпо, в
страната се внасят големи количества селскосто
пански продукти от чужбина, които вече имаме в
страната и това представлява злодеяние към на
шите селяни...”, посочи между другото кандидатпрезидентът Ристичевич.
Той каза, че програмата на неговата партия се
базира на възстановяването на селскостопанско то

От 10 до 12 юни т.г. в хотел ”Мир” в Звонска баня Националният
съвет на българското малцинство в Сърбия и Черна гора организира
семинар за членовете на съвета на тема "Изработване на страте
гически план на Националния съвет .
Целта на тридневния семинар е да се повиши ефикасността на
работата на съвета, като обществените интереси винаги да бъдат
поставяни над партийните, а участниците в семинара да получат
основни знания и информация за значението на стратегическия
план за работа на съвета.
По време на семинара ще се проведе и работна среща с пред
седателите на общините, в които живее българското малцинство
(Димитровград, Босилеград, Пирот, Бабушница и Сурдулица), с
представители на посолството на Р България в Белград, на Агенцията за българите в чужбина, с представители на Министерството
за човешки и малцинствени права на СЧГ. На срещата ще присъства
и кметът на с. Звонци. Семинарът се провежда с подкрепата на
Фонда за открито общество, а преподаватели ще бъдат инструктури
от екипа на Гражданска инициатива от Белград.
След семинара ще се проведе второто заседание на Националния
съвет на българското малцинство , на което между другото ще
бъдат избрани още няколко комисии, а председателят ще запознае
членовете с дейността си между двете заседания.
А.Т.

Съвместни проекти

ните капацитети в областта на хранителната про
мишленост.
Според неговата оценка изкупната цена на мля
кото в Сърбия би трябвало да бъде както в Хърватия - 30 динара. Дизеловото гориво за селскос
топанските производители също би трябвало да
струва както в Хърватия - 18 динара.
След краткия разговор с димитровградските
журналисти, Мариян Ристичевич замина за
Забърдие, където в селата Смиловци и Моинци
посети тамошни селскостопански производители и
П0СлеД°ватели на неговите политически идеи.

производство и натоварването на преработвател-

Б.Д.

Миналата седмица в Кюстендил бе проведена среща между об
щинските ръководства на Босилеград, Кюстендил и Крива паланка,
на която беше разисквано изготвянето на съвместни проекти в рам
ките на програмата “Ке1§ЬЬоигЬоос1 рго§гашшез” (съседски програми),
която ще се реализира през следващите две години.
- Като членки на Еврорегиона “Морава-Пчиня-Струма” нашите
общини ще изготвят в рамките на програмата “Ле^ЬЬоигЬооб рго§гаттез" съвместни проекти, с които всички поотделно ще канди
датстват пред фондациите ”Тацис” и ”Кардс”, каза за нашия вестник
Александър Александров, подпредседател на ОС в Босилеград.
Проектите ще бъдат от общ интерес за всичките общини, което дава
реални шансове за тяхната реализация, изтъкна Александров и
добави, че вече се изготвят пет проекта от областта на инфраст
руктурата, селското стопанство, културата, младежта и др.
П.Л.Р.

По повод убийството на
Душко Йованович_____

I"

Босилеградчани на ”Ботевите дни” в Козлодуй

Венец пред паметника на Ботев
В рамките на честването на Ботевите дни и тази
година делегация на нашата община, начело с
подпредседателя на ОС Александър Александров,
на 27 миналия месец пребивава в Козлодуй. Освен
Александров, в делегацията са били и Ефтим
Митов, член на ИО на ОС, и Любен Глигоров,
представител на тукашния Център за култура.
делегацията е присъствала на традиционната
заря по повод 128-та. годишнина от подвига на Ботевата чета, доплавала с кораба Радецки и слязла
на Козлодуйския бряг. От името на нашата община, венец пред паметника на Христо Ботев е
положил подпредседателят Александров.
Представителите на Босилеград са присъствали
и на коктейла, който е организирал в чест на праз
ника кметът на град Козлодуй. Те са имали отде-

разговори с домакините е било разисквано прилагането на Рамковото споразумение за транеграничното сътрудничество между общините Воен
леград и Козлодуй, което двете общини сключиха
миналата година. Споразумението включва обмяна на опит и информация за сътрудничеството _и
областта на икономиката, търговията, технологията, културата, туризма, спорта, както’и междуинституционално сътрудничество между двете общини.
Делегацията на Босилеградска община е госту
вала и на потомците на преселниците от Босилеградско в квартала ”Торлашка махала” в Козлодуй
и е положила цветя на възпоменателната чешма
на площада, на която са изписани имената на

думите на Александров, в сърдечните и приятелски
П.Л.Р.
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Съюзът на журналистите на Сър
бия и Черна гора, Сдружението на
_________
/ .
журналистите на Сърбия и Синдикатът на сръбските журналисти са
ужасени от вестта, че е убит главният
И и отговорен редактор на в. ”Дан”
Щ Душко Йованович.
Убийството на Душко Йованович
пред вратите на редакцията на в.
”Дан”, която беше свидетел на всички събития в Черна гора, е
изстрел срещу колегата, срещу професията и е най-пряко послание и
предупреждение, че престъпниците по всякакъв начин, дори и чрез
убийства на журналисти, се опитват да попречат истината да не
стигне до обществеността.
Настояваме компетентните органи да защитят новинарите, които
са на прицел само поради това, че честно изпълняват професионалните си задължения, се казва в реагирането на СНСЧГ, УНС и

г;

II

Независимото сдружение на новинарите на Сърбия изрази дъл
боко възмущение по повод убийството на колегата Душко Йова
нович и също така настоява следствените органи в Черна гора възубГс?воПтоСКОР° Да 0ткрият Убийдите и организаторите^ на

да

ЕГ оУ^лта°р.иапен "паи за в"^»нск»я комплекс е на

водоцен%ал0иГвИятьр^центраНли°нае^ти»И’ МпНДри’ цехове 38 бутилиране на вода,

СЪЖИВЯВАНЕ НА ЦЕЛИЯ
КРАЙ
В проектоплана е определена
развойната концепция за тази
част на републиката и той дава
отговор не само на въпроса как
да се развива високопланинският
туризъм и инфраструктурата,
как да се защити басейнът на
Власина, който изобилствува с
първокачествена питейна вода,
но и как да се ползват природ
ните потенциали за производство
на екологична храна и на ене
ргия.
В плана е залегнала идеята,
според която на Власина и в
непосредствена близост до нея да
се развива високоплалнинският
туризъм, първичното селскосто
панско
производство,
преди
всичко на екологична храна,
както и на индустрия, която няма
да замърсява чистата среда. В
това отношение е предвидено
изграждането на съвременни
търговски обекти, апартаменти,
хотели, мотели, къмпинги, ба
сейни, вилни зони, клуб по конен
спорт, ловни обекти, спортни
терени, пътища и други инфраструктурни обекти, включително и
обект за пречистване на отпадъчни води под Власина. В
областта на селкото стопанство е
запланувано изграждането на
овцеферми, малки цехове за пре
работка на мляко, за сушене на
месо, за сушене и преработка на
лечебни билки, гъби и други

горски плодове, малки хлебопекарници-цехове 33 бутилиране на
вода, за обработка на дърво...
Всичко това сигурно ще допринесе за спирането на миграцията,
за откриването на нови работни
места и за намаляване на безработицата.

ЛЕТИЩЕ И ВЯТЪРНИ
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
Власина и останалите възвишения са "пълни с енергия”,
която досега никой не ползва.
Затова местните потенциали,
предц всичко на водата и вятъра,
ще бъдат ползвани за производството на енергия. Планира се
да бъдат изградени няколко малки водоцентрали, а в непосредствената близост до Власина
се предвижда изграждането на
400 вятърни електроцентрали!
Запланувано е на Чемерник /
1638 м/ да бъдат изградени 50
такива, на Бесна кобила /1922/ -
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В хлебопекарницата в Босилеград е спряно
производството_______________________

Разхубавят туристическата красавица
„„‘"'в™,’3 териториален
’ пКОИТО Са ВКЛ‘
ючени и части от Босилеградска
и Църнотравска община, най-сетне е готов и е предложен за
публично обсъждане. Според
предложения план, за Власинското плато, което заедно с езерото
е истински бисер на Балкана, но
което е доста засегнато от без
разборното изграждане на частни вили, както и за целия край
идват по-добри дни. Очаква се
този документ да допринесе не
само за развитието на туризма,
но и на други области.

двшй1Г№(

Онова, което привлича особено внимание, е заплануваното летище на Власина. Плановиците
смятат, че тази аерогара ще
свърже туристическата красавица с аерогарите в триъгълника
Ниш- София- Скопие и ще
улесни идването на туристи не
само от вътрешността на Сърбия
и от двете съседни държави, но и
от по-далече.
Публичното разискване ще
трае до 9 т.м., а още на 23 в
Сурдулица ще бъде проведена
съвместна среща на представители на трите общини, на Републиканската агенция за териториално планиране и на фирмата
"Енергопроект", която изготви
гпроекодокумента, когато ще
бъдат разисквани внесените
забележки. Общинските скупщини в Сурдулица, Църна трава и в
Босилеград до края на месеца ще
обсъдят резултатите от публичното разискване, а след това

Няма пари за брашно
От 31 май в хлебопекарницата на "Прогрес” в Босилеград не се меси
хляб, което предизвика голямо недоволство сред босилеградчани.
Директорът на частното предприятие "Прогрес” в Босилеград, в
чийто състав е хлебопекарницата, Васко Караджов каза за нашия
вестник, че решението за временно прекъсване на работата в
предприятието е наложено от Управителния съвет на фирмата от 25 май
тази година. -Причината за това е блокадата на банковата сметка на
фирмата, която е извършена още преди три месеца и нямаме възможност
да набавяме суровини за производството, поясни той. Караджов изтъкна,
че фирмата трябва да издължи над 1 милион динара за присъдите по
делата, които бившите и сегашни работници са завели срещу "Прогрес”
поради неизпълнените към тях задължения още по времето, когато
предприятиет ■ е било обществена фирма.
"Прогрес” е първото приватизирано босилеградско предприятие,
което бе продадено чрез търг на 8 май миналата година. Новият
собственик на фирмата, чиято основна дейност е производството на хляб
и хлебни изделия, сега е един консорциум от 4 лица, които заедно
притежават 70 на сто от капитала на фирмата. Това са Желимир Радонич,
Симеон Наков, Иван Стаменкович и Васко Караджов. Останалите 30 на
сто от капитала са били разпределени чрез безплатни акции между 36-те
бивши и сегашни работници в предприятието.
Да припомним, че при приватизирането на "Прогрес” миналата година
във фирмата подчертаваха, че според предписанията на Държавната
агенция за приватизация, до една година новият собственик на фирмата не
може да освобождава от работа членовете на трудовия колектив, а до 5
години не му е позволено да прекрати основната дейност на предп
риятието.
В момента във фирмата работят 19 души. Засега не е известно каква
ще е по-нататъшната съдба на работниците и на самото предприятие, в
което освен хлебопекарницата преди са работили и ковачница, и
П.Л.Р.
авторемонтен сервиз.

ОС в Бабушница иска експертно мнение за
регионалния водопровод Любераджа - Ниш

Министерството на
правосъдието ще е арбитър
Спорът между Бабушнишка община и град Ниш във връзка с
регионалния водопровод Любераджа-Ниш още не е решен. И едната, и
другата страна отстояват позициите си и не отстъпват нито крачка.
Бабушнишчани продължават да твърдят, че нишкото комунално
предприятие "Наисус” няма право да експлоатира водата от изворите в
бабуШнишкото село Любераджа и да изисква от гражданите на
Бабушушнишко да плащат сметките за водата.
Председателят на ИО на ОС в Бабушница Зоран Спасич съобщи, че
ОС в Бабушница неотдавна се е обърнала с молба към Министерството
на правосъдието на Сърбия и към Републиканската дирекция за
пътищата за експертно мнение по въпроса.
В бабушиишкия "Комуналац" казват, че занапред няма да плащат
сметките за водата, конто им изпращат от "Наисус”. Факът, че нишката
фирма продължава да изпраща сметките, в "Комуналац" е окачествен
като провокация. През изминалите 2 години бабушнишката фирма е
изплатила на "Наисус” около 4 милиона динара.
Б. Д.
Власинско езеро
59, на Варденик- 1875/ - 100, а
останалите на други четири
места. Тези централи ще бъдат
привлекателни не само от туриетическа гледна точка, но ще
подобрят сегашната неблагопрИЯтна обстановка в производството на енергия.

този документ ще бъде обсъден
от правителството па Сърбия,
Доколкото всичко върви според
плановете, правителството ще го
приеме пред годишните почивки.
В. Божилов

Членовете на ИО на ОС в Босилеград не са съгласни с предложения
териториален план за Власина
/Ч-

Плановиците са
забравили
Любатския район
Членовете на ИО на ОС в Босилеград обсъдиха
на 1 юни тази година териториалния план за
Власина, в който са включени части от общините
*-УРДулица, Босилеград и Църна Трава, като
направиха някои забележки.
Членовете на Съвета са на мнение, че в
проектопредложението за териториален план не е
обхваната достатъчно територията на Босилеградска община, като имат предвид Любатския
райои, където се намират изворите на Любатска
река, чиито води се отвеждат в Лисинското, а оттам
във Власинското езеро. Членовете на ИО взеха
решение група специалисти от общината да
Обсъдят проблема и да предложат корекция на
плана.
ИО взе решение тези дни специалисти от

Отдела за урбанизъм към общинското управление
да проведат публични обсъждания па плана с
жителите на местните общности Горна и Долна
Лисица, Горна и Долна Ръжана, Плоча и Милепци,
чиито територии или части от тях са включени и
предложения план. На тези събрания жителите ще
бъдат запознати непосредствено с териториалния
план за Власина и ще могат да направят и свои
забележки.
Горан Стоянов, председател на ИО на ОС в
Босилеград, подчерта, че иа заседанието в Сурдулица на 23 юни ще присъстват и представители
на босилсградското общинско ръководство, както
и представители на споменатите местни общности,
Стоянов изрази недоволството си от това, че
Комисията не е организирала заседание и в
Босилеград, па което да участват гражданите от
босилеградските местни общности, които
са
засегнати непосредствено от съдържанието иа
териториалния план за Власина.
П.Л.Р.

КП ”Водовод” подобрява
водоснабдяването в Сурдулица

Десетина хиляди динара
за бистра вода
*3а изграждане на новата пречиствателна станция са
изразходвани около 12 милиона динара. За една секунда ще
могат да се пречистят по 100 литра и това количество ще
може да задоволява потребностите на населението в
Сурдулица и в околните села почти две десетилетия
Жителите па Сурдулица и на секунда са могли да се преработят
околните села занапред няма да само 40 литра. Това е налагало
имат проблеми с водоснабдяването, отделни
квартали да бъдат
С паричната помощ на амернканс- изключвани от водопровода или
ката организация ЦХФ и на пък хората да получават вода на
Общинската скупщина приключи и "лъжичка”,
третият етап на водоснабдяването,
-Всичко това сега е минало, потака че и по време на най-големн неже за една секунда ще могат да се
дъждове ще могат да се пречистват преработват по 100 литра, което е
но 100 литъра пода за една секунда, съвсем достатъчно. За изграТова количество е съвсем доста- ждането на обекта и за набавката
тъчно да задоволи потребностите на съоръженията, включително и
па населението през следващите на сепаратора, през който се предве десетилетия.
чиства мътната пода, са изразходДиректорът на комуналното вани около 12 милиона динара, осем
предприятие "Водовод" Игор Бог- от конто отпусна ЦХФ, а
даноаич пояснява, че фирмата и останалите ОС в Сурдулица- казва
около 20-те хиляди потребители, Богдановнч.
конто ползват вода от градския
Ни въпроса кога ще бъде пусводопровод, досега са били изпра- ната в действие новата пречнетвавепи пред сериозни проблеми. По телиа станция, Богдановнч отговавреме на топенето на снеговете и па ра, че топа ще стане тпърде скоро. по-силни дъждове водата на Масу- "Водотехника” от Белград и сурдуришката река става мътна, а сетне е лишкият "Зидар” завършиха почти
такава и в резервоара. Колко го- всички работи, така че до няколко
леми са били затрудненията показ- дни ще имаме сигурно и качествено
ва и тона, че в досегашната водоснабдяване,
В.В.
пречиствателна станция за една

ишпитг'
Обновление на Паметната костница в
Сурдулица______ _________________

И лекарите, и пациентите в Босилеградско са изправени пред
сериозни проблеми

Останаха без трима специалисти
два пъти през седмицата да идва и интернист
Лекарите в Здравния дом в Бо- ната от здравните центрове са
силеград и пациентите в община- “специалисти за всичко и които
та напоследък са изправени пред успешно оказват различни услунебнвало тежки проблеми, така ги и интервенции, все пак не моче не е известно кому е по-тежко гат да бъдат биохимици, радио- на хората в белите престилки, лози или лекари по вътрешни бокоито често не са в състояние да лести. В такива случаи пациентипомогнат на болните, или пък на те са принудени да търсят медипациентите, които остават без цинска помощ на други места
или да чакат...
здравна помощ.
- Смъртта на специалистите
Проблемите започнаха нена
дейно, когато и ведомството, и Славица Мицова, Боян Пенев и
пациентите останаха без трима на Димитър Стойнев направо ни
лекари специалисти. Миналата съсипа. Не само че това бяха срагодина почина лекарят- специал- внително млади хора, на 45-гоист по биохимия, преди три ме- дишна средна възраст, ио и лесеца специалистът по радиоло- кари, които оказваха постоянна
гия, а преди месец почина иин- помощ на болните, казва д-р Митернистът. Сега и медицинският ряпа Цветанова, специалист-пеперсонал, и пациентите разбраха диатър и директор на Здравния
какво е било значението на тези дом. Мнозина, пояснява тя, едва
специалисти за нормалното фун- сега разбраха какво е значението
кциониране на здравното заведе- на лекарите в една малка и изосние. Тукашните лекари, които танала среда, каквато е Босилепоради отдалечеността на общи- градска община.

На въпроса какво предприема
Здравният дом, за да реши този
кадрови проблем, Цветанова каз
ва, че със съдействието на Здрав
ния център във Враня, в състава
на който работи и босилеградското заведение, един лекар е
изпратен на специализация по
биохимия, а че се изучават въз
можностите да изпратят лекари
на специализация по радиология
и интерна медицина.
- Със съдействието на Здравния център сега един ден през
седмицата в
осилеград
радиолог от Владичии хан-казва
Цветанова и оповестява,
предприемат мерки веднъж
_____ или
два пъти през седмицата да идва и
интернист. - Зная, че това не е
достатъчно, но докато нямаме
свои специалисти, едва ли нещо
може да се подобри, констатира
тя.
В.Б.

Земеделците в Босилеградско са изправени
пред сериозни проблеми________________

В селата Градине и
Бачево _________

Студът опустоши
градините

Градушката
нанесе
големи щети

Необичайно ниските температури и студеното време през ми
налата седмица се отразиха
крайно неблагоприятно върху
земеделските култури и овощните дръвчета в Босилеградско.
Щетите все още не са утвърдени,
но по всичко си личи, че добивите
от тазгодишната реколта ще
бъдат многократно по-ниски,
Васил Анастасов, инжинер-агроном в Общинското управление в
Босилеград, казва, че от мразовете най-много са пострадали фасулът, царевицата и тиквите, а
студеното време е повлияло негативно и на картофите и овощните дръвчета. Той подчерта,
че е имало студове и през средата
на май, но те не са успели да
предизвикат толкова големи щети. Според него, повече са поетрадали земеделските култури в
по-ниските села в общината,
понеже там вегетацията е била в

по-напреднала фаза.
Винко Димитров от Бресница
заяви, че освен градинарските
култури, студовете са унищожили и ябълките, крушите и джанките, които са започнали да
падат от дръвчетата. Миле Ива
нов от Дукат казва, че листата на
картофите са напълно почернели, а фасулът е трябвало да бъде
пресаждан. Зайко Спасов от горнолисинската махала Разцепеница казва, че снегът, който е падал на Св. св. Кирил и Методий в
Горна Лисина, е унищожил плодовете и до голяма степен "обрал” тазгодишната реколта,
Погледите на стопаните в Босилеградско сега са отправени
към небето. Те се надяват, че
времето вече ще се стопли и
тревите ще израстат, та поне
сенодобивът да е добър,
П.Л.Р.

Съдби Ш

В димитровградските села
Градине и Бачево във вторник
следобед градушка нанесе го
леми щети на селскостопанс
ките култури. Пострадаха не
само житните култури, но и
зеленчуците и овощните дръв
чета. Особено тревожна бе об
становката в Бачевско, където градушката беше с големи
ната на лешник. По преценка
та на тамошния селскосто
пански производител Рангел
Ботев, щетити, които граду
шката е нанесла на царевицата
и житото, ще намалят рекол
тата със 70-80 процента. Той
изтъкна, че селскостопански
те производители след това
бедствие ще настояват общи
ната да им помогне във финан
сово отношение.
Б.Д.

В спомен на жертвите
започна обновлението на Паметната кост-

ходимГокТолоаче?ириЛм"лионаа дшшраТред™ за началните работи^
оказвай ^он^хистичесТия^клуб^от Сурдулица,Дкойто преди няколко
голини започна акцията за възобновяване на паметника.
Не съществуват точни данни за броя на жертвите. В Сурдулица пред.
полагаЪЪеТрез този период са убити над 15 000 души, повечето от които
били от' Сурдулишко и чиито тленните останки сетне са пренесени в
КостницатаТя е била построена с камък и обикновени тухли и на върха
имала голям кръст. За изграждането й преди 80 години тогавашната
държава подсигурила 800 динара, крал Александър дал 100 известна
2ума сЪбрало населението, а за целта били изразходвани и 40 дуката,
”а ПрЪ'Гк^в0аЪетЪмТостницата присъствал и крал Александър,
придружаван от представители на тогавашното сръбско правителство. Тя
не е възобновявана цели шест десетилетия - от приключването на
Втората световна война досега. Очаква се обновлението, което съвпада с
80-годишнината от издигането й, да приключи тази година.
В.Б.

Бабушница

* ЦХФ е отпуснала 9 хиляди щатски долара, а ОС в
Бабушница подпомага с 400 хиляди динара
Със сътрудничеството на американската организация ЦХФ в
Бабушница текат работите по уреждането на пазара. Асфалтира се
паркинга, изграждат се канали за дъждовните води, поправят се разва
лените навеси и сергии, поставят се нови. Това са окончателните работи
по благоустрояването на бабушнишкия пазар, за които организацията
ЦХФ е отпуснала допълнително 9 хиляди щатски долара, ОС в Ба
бушница подпомага с 400 хиляди динара реализацията на проекта, докато
част от средствата за набавка на строителния материал е осигурил
бабушникият "Комуналац”.
Както изтъкват в Съвета за развиетие в Бабушница, който сътрудничи
с ЦХФ, с уреждането на пазара, както и с изграждането на моста над
Беринизворската река в МО Ракита, Бабушнишка община фактически се
"дипломира” пред тази организация, с което се сдобива с правото да
кандидатства за нейните т. нар. "Гранд-проекти”, за които се отделят

Виолета Йотова от Долни Кривидол живее при извънредно тежки условия

1в стаичка между рухнали стени

Къщата на Летка се разпада, а тя друга няма

Сред малкото останали жители в село Долни Криводол,
което е на около 27 км от Димитровград, е и самотната Виолета Иотова-Летка. След като фабриката Свобода” престана да работи, четридесет и шест годишната Летка остана
напълно без средства за препитание и се върна в родното си
село. Настани се в разпадащата се бащина къща. Финансовите и физическите й възможности, както и здравословното и състояние не позволяват на Летка да ремонтира поне
последната по-запазена стаичка в къщата, в която живее, а
там дори няма и легло.
Изправена пред опасността да пострада в рухващата къщичка, тя се настанява в изоставената къща на Благой
Петров, които живее в Димитровград, но и там положението е
същото. И тази къща е пострадала от времето и стените се
П° е^на'
скоБтГъкаГГ ИЗПппга
’ Не е 0Т ВЧера- °бЩИН'
дини лай г?пмо™Г на ДОС решава °Ще преди няколко гокъщата й Но гпГГ“
ХИЛЯДИ «инаРа за поправка на
къщата и. Но понеже тя не може да се справя сама с

проблемите, парите все още се намират в сметката на
местната общност на Димитровград. Затова Благой Пет
ров, заедно със Сеад Исич от Д. Криводол, предприемат
тези дни инициатива да се помогне на Летка Намерението
на Благой и Сеад е да организират доброволна акция, да
съберат хора с добро сърце, преди всичко майстори зидари,
които за ден-два да построят една стаичка върху старите
основи на бащината й къща. С парите които са в местната
общност, ще се набавят тухли, чакъл, гасък. Керемиди има
0т старата къща, а от лесничейското управление ще поискат материал за покрива. Никои от жителите на селото дори
са готови да предоставят борова гора за покрива.Благой
Петров който казва, че ще потърсят помощ и от ОС и
"Комуналац”, подчертава, че вече има майстори, които бика
желали да помогнат. Но освен тях, трябва и обикновена
раб0ТНа ръка’ а в самото село почти няма по-млади хора,
които могат да се заемат с такава работа. Желаещите да
помогнат могат да се обърнат към Благой Петров на телфон 362-156.
А.Т.

КУЛТУПЯ - ПППЛЙПТЯ
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Анкета

Детски поети в
Димитровград

Накъде след средното
Децата
образование?
обичат
поезията

На 21 май тази година абитурентите от босилеградската гимназия
завършиха средното си образование. От общо 49 ученици 47 са
завършили с положителен успех, а двама са на поправителен изпит
по математика.
Накъде да тръгнат ив кое виеше или полувише
учебно заведение да се запишат, е въпросът, пред който са изправени
сега абитурентите. Някои от тях отговориха така:
рЗГ
Деян Миленов - Желанието ми е да следвам ме> дицина
в Софийския университет. Приемният изпит
няма да е лесен, но ще се старая да постигна добър
'‘ [§3$ ^1|
РезУлтат> който ще ми даде възможност да стигна
до„целта си- °свен че от всички учебни предмети
V ^
най-много обичам биологията и имам голямо же* ЛанИе Да стана лекаР» един от решаващите фактори
да Реша да следвам медицина в София е и този, че в
България за студентите е много по-евтино, а също
така получават и стипендии.
Александър Сшоев - Пла
нирам да се запиша във
Военната академия в Белград. Имам голямо желание да стана офицер, понеже и баща ми е завър
шил факултет по Общонародна отбрана и защита, а
и дядо ми и друга в моя род са били офицери. От
всички предмети най-много обичам химията и фи
зиката, така че бих желал да стана специалист по
биологическа и химична защита.
Д. Миленов

Милена Андонова - Желая А. Стоев
да следвам медицина в Софийския университет.
Още от малка много обичам медицината, защото за
мен това е една хуманна и благородна професия.
Любовта ми към нея дойде и от баща ми Драган,
който е дългогодишен лекар специалист по интерна
медицина. Сериозно се подготвям за приемния
изпит и се надявам, че ще успея да се запиша.
Любен Георгиев - Бих ис- ри
кал да се запиша в някое полувисше техническо училище
М. Андонова
в България. Предишното ми
желание да следвам военна
академия се провали, понеже имам добър успех,
което не ми дава възможност да кандидатствам там.
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Вера Стойкова - Въпреки
че съм отличничка, от всички ^________
предмети най-много обичам ^ Георгиев
биологията и химията и точно
поради това искам да следвам във Факултета по
екология в Ниш. Вече дълго време се подготвям за
приемния изпит и се надявам тази есен да бъда вече
студентка.
Йовииа Доннов - Понеже
от всички предмети най-мно
го обичам географията, пла
нирам да се запиша във
Факултета по география в София. Наясно съм, че
конкуренцията ще бъде много силна, но сериозно се
подготвям за приемния изпит и не се обезкура
жавам.
П.Л.Р.

От срещата на поетите с децата

поздравено радушно от присъства^ите- ТУК се представи и младата
поетеса от Димитровград Елизабета Георгиева.
Срещата с детските писатели и
поети в основното училище бе
П0В0Д официално да бъдат връчени
наградите, които учениците от училището спечелиха в литературния
конкурс в гр. Сливен, България. В
конкурса с название "Светът в
любимата ми книга” награди получиха: Ивана
Стоилкова, Ана Цвет_
кова и Весна Цветкова от шести

^
~
клас, Тамара Янкова и Тияна
Тодорова от седми и Ина Панова.
Наградите -книги, прибори и гра
редакторът на
моти, им връчи
"Другарче” Денко Рангелов.
Като специален гост на срещата
и в Желюша, и в Димитровград
участва участва и Георги Павлот,
дефектолог и водолаз, които
разказа на учениците няколко свои
приключения. На срещата присъства и илюстраторът в детското списание "Другарче” Димитар Димитров.

Крачка към
по-активно
сътрудничество
(От 1 стр.)

ч

В. Стойкова

На 28 май т.г. група поети за
деца посетиха основното училище
в Димитровград. Миия Илиева, Русомир Антич и Миша Миятович от
Сърбия, редакторът на детското
списание Другарче” Денко Рангелов и Кирнл Назъров от София
най-напред посетиха подведомственото училище в с. Желюша. Пред
малчуганите от първи до четвърти
клас те четоха свои стихотворения
за училището, за детската обич, за
първата любов... Учениците също
се представиха с кратка програма
За най-бързо решаващите гатанките на Кнрнл Назъров тон ги награди със свон книжки със стихотворения.
В основното училище в Димитровград поетите се представиха
също с подбрани стихове, което бе

Представителите на Комисията бяха приети и от
Владимир Захариев, председател на ОС в Босилеград.
В разговорите са били обсъдени начините и въз
можностите за интензифициране на сътрудничеството
между двете общини без посредничеството на непра
вителствени организации. Захариев е подел инициа
тива за организиране на кръгла маса, на която да
вземат участие бизнесмени с цел интезифициране на
сътрудничеството и в областта на икономиката и
бизнеса. Той покани гостите да присъстват на събора в
Голеш, който ще се състои на 12 юли тази година.
Представителите на Комисията са подарили на кмета
икона на св. Иван Рилски, закрилник на българите.
Членовете на Комисията от София посетиха и
тукашните училища, където разговоряха с директо
рите на гимназията и на основното училище за оказ
ване на помощ с учебни помагала и съоръжения за
училищата, организиране на курсове за преподаватели
При посещението си в Босилеград членовете на
Комисията подариха около 250 книги на Народната
библиотека „Христо Ботев". Става дума за
художествена, научна и детска литература, както и
определен брой учебници.

Й. Дончов

От срещата на гостите с представители на просветни
и културни дейци

и др. от страна на Столничния общински съвет.
Делегацията, в чиито състав имаше и един пред
ставител на Комисията по здравеопазване към Сто
личния общински съвет, се срещна и с д-р Мнрияна
Цветанова, директор на местния Здравен дом.
Гостите от София присъстваха и на културната
програма, която организира Центърът за култура в
голямата зала на Културния дом по повод 2 юни - Деня
на гибелта на Христо Ботев.
Господин Георги Белчев, председател на Комисия
та по образованието, оцени посещението в Босилеград
като първа крачка към по-активното бъдещо сътрудничество между Столичната община и Босилеград.

Той подчерта, че Комисията се е запознала с проб
лемите и исканията на босилеградскнте ведомства и
организации и обеща, че ще положи усилия да им ока
жат помощ.
П.Л.Р.
V

От основното училище „Георги Димитров” в Босилеград

Всички осмокласници ще продължат
да учат
Класификационните изпити по майчин език и
Миналата седмица в Босилеград се проведе
родителска среща за осмокласниците, на която математика за записване в гимназията и в
учениците и техните родители бяха запознати е четирикласнитесредни училища са насрочени за 21
условията за записване в средните училища в Сър- и 22 юни. Още не е известно дали босилеградскнте
осмокласници ще полагат класификационен изпит
бия през учебната 2004/2005 година.
Според данните от проведената неотдавана аи- по майчин български език или както и досега - по
кета сред осмокласниците, от общо 100 ученици, сръбски. Класификационен изпит няма да полагат
завършващи тази година осми клас в централното осмокласниците, които възнамеряват да се
и в подведомствените училища, само 3 ученика не запишат в двегодишните и тригодишните средни
училища.
възнамеряват да продължат образованието си,
Според конкурса за записване в средните учиРодителите и учениците бяха осведомени, че
срокът за подаването на заявления за записване в лища, при полагането на изпита учениците ще
гимназиите или в някое специализирано четирик- заявяват и желанието си точно в кое училище
ласио средно училище в Републиката е до 15 този искат да се запишат. Всеки осмокласник може да
месец. Подаването на заявления и полагането на избере най-много 20 училища. За да придобие
класификационния изпит ще се извърши в правото да кандидатства, всеки осмокласник трябучилището, в което осмокласниците са зав'ьршили ва да има поне по една точка от двата предмета па
основното си образование. Полагането на класи- класификационния изпит. При класацията, заедно
фикациониия изпит струва 250 динара, а бъдещите е точките от класификационния изпит, ще се
средношколци, които ще кандидатстват в събират и точките от средния успех в 6,7 и 8 клас.
определени специализирани средни училища,
П.Л.Р.
трябва да предоставят и удостоверения от лекар.

Защо негодуват в бабушнишката
гимназия ”Вук Караджич”?____

Да се запази
природо-математическата
паралелка
Републиканското министерство на просветата и спорта неот
давна взе решение да се закрие природо-математическата пара
лелка в бабушнишката гимназия "Вук Караджич”, Срещу това
решение се обявиха учениците, конто желаят през следващата
учебна година да се запишат в тази парарелка, техните родители,
директора,т и гимназиалните преподаватели, Изпълнителният
съвет на ОС в Бабушннца и почти всички общински съвети на
действащите в Бабуишишка община политически партии.
По думите па директора на училището Часлав Тасич, през
следващата учебна година в природо-математическата паралел
ка би трябвало да се запишат 35 ученици, конто сега завършват
основното си образование. Той изтъква, че закриването на
паралелката ще предизвика редица проблеми. "Гимназиалните
преподаватели ще останат без работа, учениците ще сс записват
в нриродо-математически паралелки в други училища в Сърбия,
па родителите на децата ще им трябват допълнителни средства, а
Бабуишишка община ще остава без млади хора,,,”, казва Тасич.
Б.Д.

дзпгскюй!
П Димитровградските самодейци гостуваха в Драгоман, Неа Мармара,
Ни кита и Гоце Делчев

Ин мемориам

Почина
поетесата
Илиева

$
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Поетесата Деница Илиева-Николич си
отиде на 29. V 2004 година. В живота и в
поезията тя тръгна от родния си Димит
ровград. Под закрилата на всеотдайните
грижи и добрината на своите родители и на братчето си, тя израства с
прелестите на планините Кукла и Бански връх, с тихия ромон на река
Нишава. Малката Деница обича да си играе, но и да мечтае. И
закърмена с прелестите и богатото културно наследство на своя град,
тя още като ученичка в основното училище започва да претворява
мечтите си в стихове, които публикува в детското списание
"Другарче”. Докато учи в димитровградската гимназия, Деница се
откроява и утвърждава със своя талант сред тогавашната нова вълна
от млади литературни творци. Като гимназистка тя публикува свои
творби във в. "Братство” и в сп. ”Мост”. Участва и печели награди за
стихотворение на творческите конкурси на сп. ”Мост”.
След като завършва гимназия,
следва медицина в Белград. ПроПоетесата Деница Илиева бе
погребана на 1 юни в гробищата дължава да се занимава дейно с
поезия. Пише стихове на българс
Лешче в Белград. По повод
ки и на сръбски език, които пуб
смъртта на нашата
ликува
в изданията на нашето
дългогодишна сътрудничка
издателство и в престижни сръб
издателство "Братство" се
ски вестници и списания. През
състоя траурно събрание, на
1984 година излиза първата й
което бе отдадена почит на
стихосбирка
"Затвори ми очите”,
поетесата и беше изтъкнат
издадена от "Братство”. С тази
приносът й за развитието и
своя книга Деница се утвърждава
утвърждаването на поезията и
като поетеса на нежните и прочувкултурата на българите в СЧГ.
ствени стихове, заредени с копнеж
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по отминалото и с блянове за
бъдещето. Самата тя крехка и дълбоко емоционална натура, поете
сата преживява всичко със силни чувства и с богато въображение,
раждащо стихове, които наистина се четат.
Работейки и живеейки в Белград, нф дълбоко свързана с родния си
град, Деница продължава сътрудничеството си с нашите издания и
особено със сп. "Мост”, където редовно публикува свои стихове. И
каква игра на съдбата, каква зла орис! Точно в мига, когато привършваше печатането на втората й стихосбирка "Танцът на игри
вите дни”, пак издание на нашето издателство, престана да тупти
нейното сърце, което тя щедро раздаваше на всички, които обичаха
поезията и живота. През това сърце преминаха болките на толкова
хора, а и нейните! И в живота, и в поезията си Деница ратуваше за
доброто, човешкото, нежното... И затова сърцето й често бе прето
варвано от житейските тегоби, от суровата действителност, от пое
тическите й увлечения. И в тези жизнени и поетически пориви то
изгоря преждевременно, жадно и тъкмо в мига, когато бе най-необ
ходимо на нейните близки и на почитателите на творчеството й. Тя,
нашата поетеса, отлетя към небитието, към вечния сън... Отлетя
като в приказка...
За нейните близки, за дъщеричката й Марина, за всички, които я
познавахме, за ценителите на поетическото й слово, за родния й град
останаха светлият й лик и нейното поетическо дело, с което тя про
дължава да живее...
Поклон пред светлата й памет и поетическото й дело!
Денко Рангелов

Есе

Завърнаха се с две награди
В края на миналия месец първият димитровградски фолклорен
ансамбъл участва в мероприятието
”Нишавски хоровод” в българския
крайграничен
град
Драгоман.
Проявата откриха Любов Добрева,
кмет на община Драгоман, и Благой
Божилов, председател на Управи
телния съвет на читалището в
града. Освен домакините от Драго- Ц
май и димитровградчаните, в меро- Ш
приятието участваха още 15-ина а
фолклорни ансамбли от Сърбия и щ
България.
За най-добър ансамбъл бе про
възгласен "Драгоманче” от грададомакин на ’ Нишавския хоровод .
Първа награда за хорово изпълне
ние взе певческата група от българския град Мрамор, докато за тИХ0МИр Виденов
най-добър певец бе провъзгласен
Деиислав Алексиев от българското
село Алдомировци. Журито, начело с професора по

Представители на Историческия
факултет от София посетиха
Босилеград__________________

фолклористика в Софийския уНи.
верситет Манол Тодоров, присъди и
две първи награди на Димитровград,
чаните - на цафариста Тихомир
Виденов, и на Народния оркестър
към димитровградския Център За
култура. След гостуването си в
"Нишавския хоровод”, димитровг
радските фолклористи в края на май
гостуваха и на фолклорен фестивал
в Северна Гърция. Те имаха по едно
в
изпълнение
градовете Неа
Мармара и Никита. Фестивалът
имаше международен характер, тъй
като в него участваха ансамбли от
няколко балкански страни и нямаше
състезателен характер. При зав
ръщането си от Гърция димитровг
радските фолклористи гостуваха и в
българския град Гоце Делчев по
покана на кмета на общината Влади
мир Москов.
Б.Д.

Сътрудничество между
Босилеград и Каварна

Дарения за

Инициатива за откриван® библиотеката и за
на научан център
Центъра за култура
В края на миналата седмица представители на Исто
рическия факултет на Софийския университет “Климент
Охридски’7 и на Агенцията за българите в чужбина
пребиваваха в Босилеград. В състава на делегацията бяха
проф. д-р. Иван Илчев, декан на Историческия факултет,
доц. Елка Дроснева, преподавател по историография, и
Йордан Колев от Агенцията за българите в чужбина.
Гостите бяха приети от председателя на ИО на ОС в
Босилеград Горан Стоянов. По време на разговорите
стана дума за интензивиране на сътрудничеството между
Историческия факултет и общината. Подета е инициа
тива за откриване на научно-изследвателски център, чиято задача ще бъде да извършва археологически и други
научни изследвания на природните богатства и туристи
ческите възможности в нашата община, като за тази цел
помощ ще окажат специалисти от Историческия факул
тет от София.
При посещението на тукашната гимназия делегацията
се е срещнала с директора и п реподавателите, както и с
учениците от четвърти клас. Проф. д-р. Иван Илчев е
запознал абитурентите с начините и възможностите за
записване във висши и полувисши учебни заведения в
България.
Вечерта в тържествената зала на тукашния Център за
култура доц. Елка Дроснева изнесе лекция за наставането
на христянските православни празници.
П.Л.Р.

Кметът на община Каварна г-н Цонко Цонев
подари на Народната библиотека “Христо
Ботев” в Босилеград нов компютър й принтер,
както и акордеон на Центъра за култура.
Стойността на компютъра и принтера възлиза
на 1 422 лева, а акордеонът струва 460 лева.
Освен тези дарения, той е подсигурил и три топки
на ФК “Младост” за футбол, баскетбол и
волейбол. Дарението беше занесено в Босиле
град от подпредседателя на ОС Александър
Александров, който в края на миналата седмица
беше на посещение в Каварна.
Александров заяви, че е изключително благо
дарен за дарението и подчерта, че по време
срещата му с каварненския кмет са сключили
споразумение за сътрудничество между двете
общини в областта на културата, икономиката,
спорта и пр. Той изтъкна, че с г-н Цонев са се
договорили по време на лятната ваканция в
Каварна да летуват около 40 танцьори, членове
на фолклорния ансамбъл към нашия Център за
култура, на цена 5 лева на ден за всеки танцьор.
П.Л.Р.
.-ь... л.а. > С -... •:.

_ Алек Попов

_ ЗЮусЬкоу да е прототип на българската звезда ВикI тор-Крум, чийто умалени фигурки се разграбват като
топъл хляб по стадионите? На пръв поглед между два
мата няма нищо общо, като изключим беглата рефе
ренция относно външния вид на звездата. Той не е кради деца, които до този момент са познавали единствено савец’н0 33 еДин велик играч това едва ли има значение,
учебниците и компютъра, да се потопят отново в ма- Същото би могло да се каже и за т. нар. Модерен ляв.
гията на четенето. Това само по себе си е забележи- пРиликата в характерите обаче е поразителна. Виктелно постижение, граничещо с магия. Защото да се тоР'КрУм притежава ненадминато майсторство: ”Движивее само в един свят е скучно. Дори на прагматичен жеше се 113 въздуха с такава лекота, сякаш бе напълно
тип като Джеймс Бонд му е светнало: само един свят не независим °т нищо и безтегловен”. Същевременно оба
стига! Хората винаги са търсели алтернативи на бити- че е краен индивидуалист, действа на своя глава и като
ето. Достъпът до различни паралелни реалности ще се че ли не дава пет паРи за Другите. В края на мача,
превърне в основен културен феномен на 21 век, а сло- вижДайки, че отборът му няма да успее да изравни, той
вото ще си остане най-важният медиатор между тях Решава да хване малката златна топка, наречена снийч
Присъствието на България във виртуалния шампионат иДасложи кРай на играта. "Разбрал е, че никога няма да
по куидич, макар и случайно, я поставя в контекста на ги Д°гонят - извика Хари... - искал е той самият да
една споделена действителност, която далеч надхвърля опРеДели резултата, това е...” Поведението му буди
границите на виртуалното.
възхищение сред публиката, но се посреща нееднозБългарският национален отбор по куидич има своя начн0 от °тб°ра: "Съотборниците му клатеха глава и
паралел в реалността - българския национален отбор глеДаха сърдито.” Позната гледка...
по футбол. Нищо чудно Дж. К. Роулинг да е изгедала
Моята Д^Щеря, която е на 11, често влиза в интернет
мачовета на нашите нацинали. И то внимателно, както и си ча™ с ДеЧа от цял свят. Когато разберат, че е
само писателите умеят. Не е изключено тъкмо спе- българка, реакцията обикновено е: аха, България, роЦифичният КОЛОРИТ на нашите Футболисти да е пов- дината на Виктор-Крум, великият играч на куиндч!
лиял на решението й да ни изстреля на финала. Зограф, Колкото и странно да звучи, това й създава не само
Левски, Иванова, Димитров, Волков, Вълчанов, Вик- самочувствие, но и усещане за идентичност в безликия

Парола: Виктор-Крум
През 1994 г. българският национален отбор по футбол си проправя пътя до полуфиналите в САгД. Борбата е ожесточена, в нея участва духом цялата нация,
Името "България” триумфира по стадионите, циркулира неуморно в световния инфорамационен поток, а
българските футболисти се превръщат в медийни звезди, начело с фамозния ЗсоусЬкоу. На практика това е
най-мащабната и най-успешна Пиар акция в историята
на страната през последните десетилетия. Постигнато
е, разбира се, с цената на много труд, воля и инвестиции,
Късметът също си казва думата, но в реалния свят
успехът има реална цена.
Шест години по-късно българите са финалисти на
световното първенство... по куидич” - фантастичен
спорт, който се практикува от младите магьосници в
лари потър бестселърът, чийто тираж съперничи
*°Ра “ 030,вават на Финалната
™
българите, а не да речем албан™ бГмоНгТаТваТттНГаРЦИТ ^ 6 ВЪП’
Последиците от този уникален Ая РИ 6*“° аВторкатаГнатаз
Уникален факт обаче заслужават

ри Потър създава паралелна реалност. Този фантас- гарските биячи Волков и Вълчанов се приземиха от иДен™чност, наравно с реалните идоли на нацията като
“ГпоТл™Об0Ги0еГ,1”ХОРа,1фЪС' двете стРани на Мустафа (съдията) и започнаха ярост- *оусЬкоу, Рнйна КабаЕ^^*^^. «
натипоц
а земя. Обаянието му кара всеки ден хиля- но да спорят с него. Възможно ли е фамозният 0Ше куп гении. Струва си да благодарим на Дж. К. Роулинг, нали?

.1
Разкрита е истината за тайното*

т
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върху кръста на царобродското гробище

Уникален паметник с
криптографията на Голготския кръст
ме^и^^лезе^тати^наоечен^^ияпийпо1/2004’ което "3Дава Е00Д "Юруков" от София на всеки три
Манолова - Николова ’ в коятгГе
°Д?КИЯТ кръст Св. Троица" от авторките Елена Попова и Надя
5
ято е РазкРита тайната на този уникален сакрален паметник.

липаци'ГпС^п^янн^ВеНИ съкращения’ писани на кириГ РЪЦКИ ЗНаЦИ На кръста в царнб~
родското гробище години наред предизвикваха огромен
интерес сред местните краеведи, случайните посетители,
дори и сред учените, които се занимават с тази проблематика. Но за съжаление доскоро никой не може да
даде отговор на тази загадка. Най-после, през 2003 г.,
след едно проучаване на тази светиня по проект на
Международния център по проблемите на малцинствата
и културните взаимодействия от София, споменатите
авторки излязоха и с конкретно съобщение. Според тях
текстът е комбиниран и в него преобладават криптограмите, сред които са вмъкнати сведения, изписани в
свързан текст. С кирилски букви са изписани името на
храма и това на свещеника, а с гръцки - годината на
изработката на кръста. В най-горната част отдясно се
чете СТА ТРОИЦА, а отдолу, върху стола на кръста
ЗЛАТКО ЕРЕИ ХРАМА, т.е. името на храма ”Света
Троица”, а свещеникът е бил Златко Йерей. Годината е
изписана най-отдолу и е 1781, с гръцки букви.” Това е
тълкуванието на текста, издълбан на горната, по средата
и в долната част на кръста. Именно от този текст автор
ките обобщават извода, че той носи конкретна инфор
мация за вероятно първата царибродска църква ”Света
Троица” и нейния свещеник Златко, съществувала тук,
на царибродските гробища, през 1781 г. В подкрепа на
това твърдение те посочват, че в дясната половина на
горната част на каменния кръст също се говори за чер
ква "Света Троица”. "Логично е да се допусне, че и сък
ращенията отляво имат магически смисъл, а съвсем
конкретно значение, свързано с храма.”
Елена Попова и Надя Манолова-Николова поставят
въпроса: Защо едно такова кръстопътно селище като
Цариброд, с преобладаващо християнско население, не е
имало свой храм преди 1870 година, когато е построена
малката манастирска черква ”Св. Димитър” в местност
та Манастирище край града? Отговора на този въпрос
те търсят именно в оброчния кръст. "Според каменния

Селата в Клисурския край (3)

текст инициатор за издигане на кръста е Йерей Златко
от храма ”Св Троица”, а годината е 1781. Очевидно още
през 18 век към тази година селището е имало църква с
патрон Света Троица и свой свещеник на име Златко,
Когато говорят за криптограмите, вдълбани върху лявото и дясно рамо на каменния кръст в Цариброд, авторките напомнят, че те дословно възпроизвеждат криптографията, изписана от двете страни на Голготския
кръст в гравюра на дърво, украсяваща издадения през
1556 г. във Венеция "Часословец” от Яков Крайков. В
разчитането на тайнописа Елена Попова и Надя Манолова-Николова са се ръководили от съответната студия
на Н. Покровски и изследванията на Гордана Бабич, направени върху магическите буквени съкращения и стено
писите на сръбските късно средновековни църкви. Въз
основа на известното в разчитането на криптограмите и
вдълбаните на кръста букви, те съобщават:
”На централната част на кръста е написано 1С НС N1
КД Исус Христос побеждава. Това е най-популярният
надпис, почти неизменно съпътстващ изображенията на
Светия кръст.
МЛРБ - Место лобное рай бъисш
ЕОДЧКХ - Елена обреше древо честно кресша
Христова
ЦЦЦЦ - Царский пееш церквам цвеши
ББББ - Бич божий бъеш бесьи
ММММ - Много можеш моление матрное
СССС - Свети (или Сйас) сошвори сешь
Сашане...
Това е само част от разчетените криптограми, които
изнасяме, понеже смятаме , че те са достатъчни, за да се
разбере същността им.
Откъде са попаднали криптограмите от ’ Часословеца” на Яков Крайков на царибродския кръст? Авторките
имат отговор и на този въпрос. ”Към края на 18 век
скромният йерей Златко от Цариброд явно също е
притежавал екземпляр от книгата, отпечатана преди

повече от два века, и я е използвал за обичайните богослужебни нужди. Поп Златко несъмнено е бил извънредно образован и ерудиран свещеник, вдъхновен от
Голготския кръст и неговите сложни магически криптограми, той е намерил приложение по един оригинален и
съвършено уникален начин.
Тук е мястото да се подчертае, че досега не е известен
на науката друг каменен кръст, гравиран с толкова много
сложни магически знаци, при това съчетани с дейст
вителни данни по начин, следващ логиката на една без
упречна теологична мотивация.
Оттук и изводът за значението на изледователския
труд на Елена Попова и Надя Манолова-Николова, които вече дълго време регистрират и проучават духовното
и културно наследство в нашите краища. Благодарение
на тях Цариброд и неговите жители получават научно
обоснована информация, че притежават уникален и
единствен с магическата си стойност кръст. Този кръст
всъщност е най-старият сакрален обект в Цариброд и
неговите близки околности.
Сретен Игов

1576 г. е посочено, че кострошевчаки са били длъх<ни
да предадат на турската власт общо 275 овце. Според
живеели семействата Цветанови, Йованичови, Богои- преброяването от 1624 г. селото е имало 53 къщи.
ни (Бойна махала), Шарци (Шарчева махала), ДикаМахали: Оджинн, Баджпнп, Игнятови, Живкови,
вци (6 къщи) и Малкочеви (3 къщи). Дикавци са наре Аризанови, Ешкови, Джотини и Купаринн.
чени така, защото веднъж избягали в сурдулишкото
Служби: Св. Архангел, Св. Никола, Св. Йоан и Св.
село Дикава, но след известно време отново се вър Лука.
нали на своята "старина” в Паля.
Ниви: Умище, Шумйе, Търннце и Поличе.
Брой на домакинствата: 1948 г. - 65; 1953 г. - 67; 1961
Гори: Заеднпца, Голема падина, Рит, Локва, Вирове
г. - 72; 1971 г. - 72; 1981 г. - 50 и 1991 г. - 35.
и Вучйн кладенъц.
Брой на жителите: 1948 г. - 378; 1953 г. - 406; 1961 г. Брой на домакинствата: 1948 г. - 107; 1953 г. - 123;
385; 1971 г. - 285; 1981 г. -112 и 1991 г. - 65.
1961 г. -133; 1971 г. -125; 1981 г. - 82 и 1991 г. - 46.
Брой на жителите: 1948 г. - 745; 1953 г. - 778; 1961 г. 668; 1971 г. - 500; 1981 г. - 243 и 1991 г. -122.

СУХИ ДОЛ Га

сеното е разположено от 1576 г., в който е посочено колко овце трябва да дадат
дясната страна на Палянската селата на централната отоманска власт. Според този
река, а само Шарчева махала е от лявата страна на документ суходолчаии са били длъжни да дадат общо
реката.
275 овце. Няма обаче данни за броя на жителите.
Ниви, ливади, насища и гори: Цикулв, Огранье,
Махали: Долинари, Пейчови, Кояджини, Курдини,
Удовица, Средньи рид и Равна шиба.
Шулягини, Тетовци и Завсдиини.
В началото на Палянската долина, на една стръмСлужби: Св. Йоан, Св. Архангел, Св. Никола и
нина между двата потока, които образуват Палянс- т0дорица.
ката река, се намира Градище. Но не само то "казва”,
Брой на домакинствата: 1948 г. - 76; 1953 г. - 86; 1961
че Паля е старо село. Тук е построеният през 818г . 79.1971
. 8П. .до, _ 60 ,дд, _ 44
година манастир "Пресвета Богородица” - най-ста- Б ’ й на жителите-1948 г -445' 1953 г. - 426’ 1961 г. рият манастир в централната частна Балканите.
331-1971 г 281-1981 г -174 и 1991 г - 96
'
Според едно предание основателите на селото
'
'
'
дошли ”од Сърбию”. Търсейки по-добро място за жи|
I I |Г*|\ I II 1
вот, те спрели близо до днешното село Паля, а децата
I
|| I ||_Ц| IIА
им веднага започнали да си играят край реката.
1\У V у
I Г VЛ в 1Г 11| 1г I
Умували "дека да се заселе” и накрая решили да се
™“тг *
заселят там където си играли децата им.
Кострошевци се споменават за пръв път в турския
През 1909 г. Паля е имала 50 къщи, в които са тефтер от 1451 г. като село с 27 къщи. В тефтера от

В турския
документ за
преброяване
■
то на войници
те от 1487 г. се споменава село Долни и Горни Колун с
8 къщи.
V#

Брой на домакинствата: 1948 г. - 45; 1953 г. - 40; 1961
г. - 46; 1971 г. - 35; 1981 г. - 12 и 1991 г. -13.
Брой на жителите: 1948 г. -276; 1953 г. -278; 1961 г. 239; 1971 г. -142; 1981 г. - 26 и 1991 г. - 24.

**#

,, Накрая ' Ш1К0ЛК0 ДУМИ за еД»° нахалство. Селата в
Клисурския край са запазили имената си през вековето, но към края на XX век общинската адмннистрация в Сурдулица своеволно ги промени. Така че
сега Драинци са Драиице, Стрезимировци - Стрезимнровце, Кострошсвци - Кострошевцс, а Грознатовцн Грознатовце. Това е едно недопустимо кощунство с
Х0Р11Та от този край и с техните вековни традиции.
'
'
Димитър Кръстев
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ЕМгагскШ!

Здриво сърце - дълъг живот___________

Изпушената
цигара съкращава
живота с 8 иинущ
Л

Най-новите изследвания за разпространеността на пушенето в Сърбия и Черна
гора показаха, че пушат 45-53% от мъжете, 47% от жените, 37% от лекарите, 50%
от студентите и 26% от учениците. Момчетата започват да пушат най-често на 13
и 14 години, а момичетата-на около 17-годишна възраст.
Статистическите данни сочат, че паралелио с повишаването на потреблението
на тютюна се увеличава и броят на туморните заболявалия на белите дробове.
Само през 1999 година в Сърбия и Черна
гора от карцином са заболели 10 001 пушачи, от болести на дихателните органи 791 879, от болести на сърдечносъдовата
система - 712188 и от болести на стомаха и
червата - 266 990 пушачи. Следователно
12,82% от всички регистрирани заболявания през 1999 година са в пряка връзка с
пушенето. Пушенето е било причина за
всеки трети смъртен случай.
Доколкото навреме прекратят пушене-

У

т0> чак 80% от пушачите могат да запазят
здравето си. Данните показват, че от 7080
пушачи, заболели от рак на белите дробове, след прекратяване на пушенето са
останали живи 5644. От 1945 души, заболели от рак на пикочния мехур, панкреаса
и бъбреците, 388 са запазили живота си
слеД кат0 са престанали да пушат. Всяка
изпушена цигара съкращава живота с 8
минути, а всеки четвърти пушач умира от
заболяване, предизвикано от пушенето,
Смъртността до пенсионирането е 15%
ПРИ непушачите и чак 40% при пушачите,
Общо взето, пушенето е причина за
смъртта на всеки трети от всички починали Х0Ра в страната,
Алармантните данни налагат промени
в начина на живот и мерки за предотвратяване на пушенето, понеже това е найдобрият начин на борба срещу тази опасна
болест на зависимостта. Основни носите
ли на превантивните дейности са семейството, училището, здравните ведомства и
медиите. От 1974 година в света същест-

К'0'г)<ТГГ)Г" ГЮЙЧ I I' 1 2,1)1
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ъставил. Драган етров
Водоравно: 1. Течност, получена чрез изстискване на плодове. 4. Държава в Африка,
8. Предание, легенда. 11. Имущества. 13.
Лично местоимение. 14. Метална решетка
за печене на месо. 16. Женска рокля от груб
домашен плат. 19. Името на актьора Па'гаио. 20. Уред за мерене на тежест. 21.
Идол. 24. Втората и първата буква в азбуката. 25. Австрийски футболен отбор. 26.
Щат в САЩ. 29. Река във Франция. 31. Вид
спортна лодка. 32. Мярка за земна площ. 33.
Иглолистно дърво (мн.ч.). 34. Голям балкон,
веранда. 36. Един от месеците. 37. Втората
нота. 38. Тържествен преглед на войска. 39.
Голямо селище. 40. Фабрика за часовници
от Земун. 41. Стремително нападение. 42.
Окоп, яма.
' -Л'
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вува движение срещу пушенето, което действа в две насоки: предотвратяване на
пушенето и помагане на пушачите, които
искТт да оставят цигарите. В рамките на
движението действа и Националната комисия по превантивни мерки и контрол на
пушенето в Сърбия и Черна гора.
Много са начините за успешно отвикване от пушенето. Първото и основно
условие за това е пушачът сам да реши да
остави цигарите. Началната стъпка в тази
насока е намаляване броя на изпушените
цигари Когато му се припуши, пушачът
трябва да приложи някои от упражненията за тази цел, например да пийне хладка
вода, и желанието за пушене ще изчезне
^Ър30 Желателно е и да се използват
заместители на никотина - средства под
ф0рМата на фластери, дъвки, таблетки,
течности за промиване на устата... Пуша-

ч-ьт трябва да промени навиците еи, Да
подбира компания от хора, които „е „у.
шат и които го подкрепят, да не ее зад.
ържа в помещения, в които ее пуши... „
моменти на криза пушачът трябва «а се
занимава е някаква физическа активност
и да еи внушава необходимия кураж. За
отказване от пушенето е изключително
важна подкрепата от семейството и прИя.
телите.
Вие, които сте решили да се откажете
от този лош и пагубен навик, от опасната
болест ма зависимостта, наречена пушене,
ми,
сите ли завинаги цигарата, вие сте продължили живота си.
Раи
Проф. д-р Сретен Павловия

На 28 май т.г. жителите
на Димитровград имаха
невероятната
възможност за пръв път
да видят "на живо"
дирижабъл (цепелин).
Огромният балон с
необикновена форма,
наподобаваща огромна
пура (кубинска цигара),
снабден с мотор, с
помощта на който може
да се движи в желаната
посока, прекоси
сравнително ниско
небето над
Димитровград. Появата му предизвика голямо любопитство сред
димитровградчани, които не пропуснаха това интересно зрелище.
Според сведенията от българската телевизия, дирижабълът е кацнал в София в
А.Т.
рамките на обиколката която прави из различни страни в Европа.

Дирижабъл вад Дшнтровград
щ

!шжн

Отвесно-. 1. Мъжка, рожба. 2. Мярка за електричсско съпротивление. 3. Съд за носене
на ВОда 4 Орган на растение, с който то
диша. 5. Който съществува отдавна. 6. Организация на обединенете нации (съкр.). 7.
Общинска скупщина (съкр.). 8. Планински
храст с червени и сочни плодове (мн.ч.). 9.
Иван Рилски. 10. Запушалки. 12. Река в България и Турция. 15. Домашно животно в
пустините. 17. Джобна кутия за цигари или
тютюн. 18. Марка унгарски автобуси. 20.
Марка руски вертолети. 22. Известна гръцка мастика. 23. Бразилски централен нападател на "Реал" от Мадрид. 24. Лъскави зърна в някои миди. 25. Държава в Северна
Америка. 26. Един от месеците. 27. Мярка за
злато. 28. Вид папагали 30. Животно с големи разклонени рога. 34. Томислав Аспарухов. 35. Средновековна турска титла. 36.
Южноафриканска република (съкр.). 38.
онов

3

МЕДИЦИНСКА
РУЖА (2)

Биологически особености
Медицинската ружа е топлолюбиво и светлолюбиво средиземноморс
ко лекарствено растение. През пери
ода на покой коренището и корените
й понасят ниски температури, поради
което при нашите условия не измръзва.
Медицинската ружа е взискателна
към влажността и хранителните ве
щества. Та изисква висока почвена
влажност през всичките си фази по време на вегетацията.
Медицинската ружа реагира положително на обилно то
рене _с органични и с минерални торове.
Най-подходяющи почви за нея са рохкавите водопропустливи и чисти от плевели, с добър воден, въздушен и хра
нителен режим леки черноземни и наносни почви край ре
чните долини.

Агротехника
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Решение на кръстословица 200 - $одорцвно:
1. Екс. 4. Циник 8. Рали. 11. Охлюв. 13. Коча- Атом. 30. Папагал. 32. Хамал. 34 Пир оман.
Имег5'22И"РР'^б'7П<°17' Титаюпс-.го. 36. Ом. 37. Тенеси. 39. Егон. 40. "Даф". 41.
—Ф~. 22,—Рад ' 25. Хоросан. 27. Име. 28. Пате. 42. Оцет. 43. Ин. 44. Царила. 45. Иран.

Медицинската ружа се отглежда като двугодишна култура.
Може да бъде включена във фуражните сеитбообращения,
или да се отглежда на самостоятелни площи.
Предшественици. Най-добри предшественици за медици
нската ружа са зимните житни, фуражните и окопните култури. Добри предшественици са зеленчуковите култури и
ранните картофи, които оставят почвата богата с хранителни
вещества, чиста от плевели и добре разработена.
Подготовка на почвата. Обработката на почвата след
прибирането на предшественика се извършва така, че да се
унищожат плевелите и да се удълбочи орният пласт.
Основната обработка се извършва чрез есенна дълбока
оран на дълбочина от 35-40 см с оглед ружата да развие
о-силна коренова система. Заедно с това се извършва и
основно торене с 2-3 т оборски тор, размесен с 50 кг супер
фосфат и 15 кг калиева тор на декар.При недостиг на калиева тор се използват 50-60 кг дървесна пепел на декар.
I федсеитбената обработка се състои в култивиране и бра
нуване в две посоки. Целта е да се запази влажността в
почвата и да се премахнат плевелите.
Размножаване. Медицинската ружа се размножава по три
начина, чрез директна сеитба, чрез разсад и по вегетативен
начин - чрез издънки със запазени пъпки, които се получават
0Т Ра?Деляне на многогодишните коренища.
Наи-изгодно и най-целесъобразно е размножаването чрез
директна сеитба през ноември или декември. Ако този срок
се пропусне, сеитбата се извършва рано напролет (март).
- Продължава -

ш

НФЗ - 31 кръг

За половин мач половин дузина!
ФК Балкански" - ФК "Земльорадник" 6 : 0 (6 : 0)
Димитровград 29 май 2004 г. СЦ ”Парк”, зрители - около
_00. Главен рефер: Саша Ристич от Пирот (7 5) Голмайгтппиминута В 8’ 32 №44’ Чурчнч в П> Б' Глигориевич в 18 и П. ГеоргневРв 24

ФК "Земльорадник": Прокич 5, Ристич 5, Мишич 5, Стоянович 5
Васич 5ВИЧ 5’ ТаСИЧ 5’ М11ТИЧ 5> Джокич 5, Петкович 5. 5, Стоичич 5. 5 и
Игра на мача: Бобан Ценков.
Това, което трябва да се запомни от този мач, е играта на домакините
през първото полувреме. Слабият отбор на "Земльорадник” нямаше сили
да се противопостави на димитровградските нападатели. През второто
полувреме димитровградчани като че ли се надпреварваха по
пропиляване на голови положения.
Благодарение на тази победа димитровградчани ще се състезават в
НФЗ и догодина. За разлика от тях отборът на "Земльорадник” вече няма
никакви шансове да оцелее в тази дивизия.
„ В следващия кръг ще се срещнат местните противници "Балкански” и
Желюша”. Мачът ще се играе утре от 17,30 часа.

Еко регата на
езерото "Искър"

Златен медал
за Ставров
Марио Ставров, член на
"Соларис" от Димитровград,
спечели златен медал на Еко
регатата, която се проведе на
езерото Искър край София.
След като победи в четири
манша (един манш без класи
ране) Марио убедително бе
най-добрият и то в конкурен
цията за възрастни състезате
ли в класа О.К.
В регатата участваха около
40 ветроходци от СЧГ, Маке
дония и България, а в програ
мата бяха включени състезания в класовете "Оптимист”,
"Кадет”, "Ял 6” и О.К. Марио
се състезава в клас О.К.,
който наподобава неговата
"Ласер 4,7”.
д.с.

татага 11
На 7 юни се навършват 8 ГОДИНИ от смъртта на нашата мила
майка
ВЕЛИКА РАНЧЕВА
от Димитровград
На 28 юни се навършват 9
ГОДИНИ от смъртта на на
шия мил баща
ГЕОРГИ РАНЧЕВ
от Димитровград
С любов и тъга ние пазим
спомените за вашата родител
ска обич и грижа за нас, за
вашата скромност, честност и благородство.
Поклон пред светлата ви памет!
Вашите вечно скърбящи дъщери Василка иДобрила и син Борис
със семействата си

■» *

Тъжен помен
На 8 юни 2004 г. се навършават ДЕСЕТ
ГОДИНИ от смъртта на милия ни
АЦА КОЛЕВ
от Димитровград
Възпоменанието ще се състои на 8 юни в 10
часа на гробището в Димитровград.
Болката за теб не отминава. Поклон пред
светлата ти памет!
От опечаленото: семейство Колеви

Д. С.

Първъенството на
ПФД

” Желюша” не игра в
Медошевац
Футболният отбор на "Желюша” не отпътува за мача от 31-я кръг от
първенството на НФЗ в Медошевац, тъй като не пристигна автобусът на
официалния автопревозвач на този отбор - АТП от Пирот.
Ръководството на "Желюша” предостави доказателства на ръководството на НФЗ, че гостуването не е реализирано поради обективни
обстоятелства. Дали мачът ще бъде регистриран със служебните 3:0 за
домакините или пък ще бъде насрочен нов мач, ще стане ясно до няколко
дни.

Баскетбол

Поражение в Ниш
БК "Синджелич" - БК "Димитровград" 82 : 76 (17 :17; 26 : 20;
23: 21; 16: 18)
Ниш, 26 май 2004 г. Залата на ОУ "Свети Сава”, зрители - около 100.
Денчич от !7ИР°Т >< и- Илич от Княжевац.
БК Димитровград Геров, Сотиров, Д. Алексов, Милев, Димитров,
Виденов, Андреев, Вельов, Андреевич, Велчев, Т. Алексов и Мишев.
В дерби срещата от четвъртия кръг от първенството на лятната
баскетболна лига Ниш повече късмет имаха домакините. 30 секунди
преди края на мача'те имаха преднина от 3 точки. Димитровградчани се
опитаха да улучат тройка, но не успяха. След това домакините отбелязаха
още две точки и оформиха крайния резултат. Да припомним, че в първата
среща между двата отбора в Димитровград победата грабнаха
димитровградчаните, които тогава победиха с 12 точки. В резултат на
това те и по-нататък ще оглявават таблицата.
С най-добри прояви в мача в Ниш бяха фланговият играч Андреевич с
35 точки и гардът Васил Андреев с 32 точки.

Победа в Бела паланка
БК "Младост'Весна" ' БК "Димитровград" 66 : 94 (14 : 22; 17 :
21; 21 : 24; 14: 27)
Бела паланка, 29 май 2004 г. Игрището на "Младост”, зрители - около
100. Рефери: А. Игнятович и М. Маслакович от Ниш.
БК ^Димитровград”: Геров 7, Сотиров 7, Д. Алексов 2, Милев 3, Димитров, Виденов 4, Андреев 30, А. Петров, Андреевич 25, Велчев 7, Т.
Алексов 5, Мишев 4.
Димитровградските баскетболисти не отстъпват първото място в таб
лицата. В петия кръг те сразиха в Бела паланка отбора на "Младост—
Весна”. Шанс за изява в този мач получиха редица млади баскетболистите
от скамейката на димитровградския отбор.
В следващия кръг дими тровградчани ще премерят сили с колегите си
от отбора "Напредък” от Алексинац, който се състезава извън конкуренция.
Д. С.

В средата на юни в Босилеград

Започват поредните РСИ
В средата на месеца в Босилеград ще започнат общинските работнически спортни игри, които всяка година организира тукашното Представителство на Съюза на самостоятелните синдикати,
Работниците ще се състезават но теглене на въже, малък футбол,
тенис на маса, волейбол, баскетбол, шахмат, спортен риболов, иикадо за
жени, тласкане на гюле, скок на дължина и бягане на 100 и 200 метра.
Представи телят на ССС в Босилеградска община Иван Асенов заяви,
'Ц “ ’”-Ршат усилени подготовки за игрите в които ще вземат участие
само членове на ССС. Той подчерта, че най-успешните отбори и съсгезатели от общинските игри ще участват на окръжните РСИ, които ще
се проведат през септември в Прешево.
Броят иа участниците в игрите тази година ще бъде много по-малък
лоиеже голяма част от трудовите колективи в Босилеград не работят, ’
П.Л.Р.

Край преди
1жР9Я
* Два кръга преди края на
първенството е известно, че
шампион е "Челик", а
вицешампион "Младост"
В десетият кръг от пролетната
част на първенството в ПФД от
борът на "Младост” бе свободен.
До края на състезанията в диви
зията остават още 2 кръга. В рам
ките на 11 кръг босилеградска
"Младост” утре ще посрещне
"Павловац” на
своя стадион
"Пескара” , а в подследния кръг
на 12 юни, също в Босилеград, ще
играе срещу лидера на дивизията
”Челик”от Бело поле.
Два кръга преди края на пър
венството вече всичко е известно. Новият шампион е "Челик”
от бсло поле който има 11 точки
’ ЙТОПОКЛЯГ|1ПП1ПТ«
„ Р
„Р ‘ ‘
босилеградска Младост . Известно е и, че "зелените” ще завър
шат първенството на втора по
зиция, понеже имат нсдостижима
преднина в сравнение е другите
отбори в дивизията.
П.Л.Р.
МЗЛЪК футбОЛ
ПЮП1') 1ТМПГО
Н\СЛШ1Ш11Ш 1 V/

Нашата поетеса
ДЕНИЦА ИЛИЕВА-НИКОЛИЧ
премина във вечността на 29 май 2004 г.
Нейните стихове в стихосбирките "Затвори ми
очите” и "Танцът на игривите дни” (която е под
печат), както и на страниците на "Мост”, "Дру
гарче” и "Братство” вечно ще останат в сърцата на
всички нас и на ценителите на художественото
слово.
Поклон пред светлата й памет и неувяхващото й
поетическо дело!
Ош колектива на издателство "Братство”
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Скръбпа вест
С болка и тъга съобщаваме на роднини, близ
ки и приятели, че на 29 май 2004 г. почина
ДЕНИЦА ИЛИЕВА-НИКОЛИЧ
от Димитровград
Нека всички, които я познаваха, уважаваха и
обичаха да си спомнят за пея!
Поклон пред светлата й памет!
Опечалени: майка Криса, баща Рашко, брат
Перица и дъщеря Марина

Тъжен помен
На 4 юни 2004 г. се навършават 10 ГОДИНИ
от смъртта на
АНГЕЛ ДОНЧЕВ
от с. Гоим дол
На този ден ще посетим вечния му дом на
гробището в Гоин дол и ще положим цветя.
Никой не умира, докато го помнят и обичат.
Ще останеш завинаги в нашите сърца.
Опечалени: съпруга Роса, дъщери Севделина
и Венче със семействата си и сестра Невена

3»

с две загуби
В първите два кръга от лигата
по малък футбол за Пиротски
окъг, в която се състезават 4 отбора от Пирот и по един от Бабушпица и Димитровград, бяха
постигнати следните резултати:
"Бабушница” - Спортен тотали
затор "Фаворит ЕМ” 4:3; "Ким—
гст, къща на месото” - "Тигър
МН" 4:1; "Рсмизияна" - "Жслюша" 4 : 3; "Ремизияпа" - Спор'геи
тотализатор "Фаворит ЕМ” 5 : 1
*
»»* *
„!~ИМ ГеТ’„ *ъща ,!’? МСС(?‘,.„
,, елюша 4:1; 1игър МН "Бабушница" - отсрочено.
В третия кръг ще се срещнат
"Желюша”
и
"Бабушница",
"Ким гст кч шя пя месото”
’
Щ ’
мссого
"Ремизияпа” и Спортен тотализат0Р "Фаворит ЕМ-"Тип,р
МН”.
Д. С.

Тъжен помен
яшш

* КШ

И
А
Щ
НН

На 17 юни 2004 г. се навършват СЕДЕМ
ГОДИНИ от смъртта на нашата мила съпруга,
майка, тъща, свекърва и баба
ЛЕПОСАВА СТАНОЕВА
от Димитровград
Поклон пред светлата й памет!
Панихидата ще бъде отслужена на 17 юни в 11
часа на гробището в Димитровград.
Опечалени: съпруг Никола, син Петър, дъщеря
Иванка и техните семейства.

На 11 юш|2(Ю4 г. се навършват ТРИ ТЪЖНИ
ГОДИНИ от смъртта на
КИРИЛТАШКОП
(1425 -2001)
от Димитровград
Поклон пред светлата му памет!
От опечаленото семейство

1Р АвяЙбш-€Нг№42.
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гшмлжиие

В предверисто на Европа

-Па ти що им не затвориш
врата?
-Кико бре, Манчо, да им за-Манчб, може ли да ми помогнеш да се от- творим врата?!
___ _______
Па това дом ли
кажем от прекорат си? - заступи ме некнья на ^и^"”3"^“‘орена врата!
Прав си! Баш ме интересуйе кво

:“»Г1 ~

каже! Защо да се откажеш от прекор?Йедън
Кво
цв стури ценуту на леб«
прекор прилега на йеднога човека и по кье
Р
га знаю. Може името ти да не знаю, ама по натри
прекорат свак че те препознайе. Он и прена
ДИНара. Па Манчо, житото на
корат затова йе йедън. Друг кико твоят прелай че йе по-скупо! Друг
кор може да има преко девет села у десето.^.
границуту че даду на цариброджа-Очу вечимка народ да не ме> ока Галамд- ^^^““/Сам кво че прайе пирочанье
жията, нека ми измисле друг,
пАй? Трет орати кико свете закатанчене

прекор? & прекорат нейе дре. .. » си

Иован Прокопльевич

ШШШ ЕДГТЖЕ кю

Г

Оженил се, па го разженили
На Св. Йоан Бильобер (7 юли) в Трънски Одоровци има събор,
Предн 60 години пред черквата в Манастирище са се виели хора на
няколко места. На един от тези събори дошъл и ерген от Ясенов дел.
Поканил хубава мома от същото село да играят и повел кръшно
хоро.
Когато се наиграли, двамата тръгнали да се разхождат из събора,
Момата видяла на една сергия медальон и казала на момъка: ”Байе,
купи ми жълтицу!” Той купил медальона и когато го дал на момата,
плахо я попитал иска ли да му стане невеста. Тя веднага пристанала!
Хванали се за ръка, прегазили река Ерма и пристигнали в дома на
ергена. Посрещнала ги майка му и много се зарадвала, че синът й
довел снаха. Изнесла пред къщата бяло платно и сито с жито и
въвела снахата според традиционните адети. Насъбрали се съседите,
започнали да гръмят пушки, а наскоро пристигнали и музиканти от
събора в Трънски Одоровци. В двора се извило хоро.
Ето че започнали да пристигат и роднини на младоженеца, а сред
тях бил и вуйчо му. Но вместо да се радва и весели, той се навъсил и
тежко пъшкал. Повикал сестринника си и извадил от джоба си една
снимка:
- Укьин, погледай койи су на сликуту!
- Па това су брат Младен и моята невеста! - възкликнал мла
доженецът.
Когато чул това, неговият дядо, който бил типичен селски чор
баджия от турско време, с фес на главата, пищов в пояса и чибук в
устата, издал категорична заповед:
- Щом йе теквая работата, невестата веднък да си иде дома!
Заповедта му била изпълнена - заради снимката разженили мла
доженеца!

“ и””п.Дн«е?Шне иа г. пришише «още у
второ оделенийе. Бео млогопъргав, за све
имайо одговор или питуйем, па учительката
не изтърпе и на йедън час мй рече: Бре Йоле,
прав си галамджия! Еве вечимка четиресе и
кусур године я носим тия прекор и некико ми
3
г
г
беше кьев, по-добре да съм галамджия, отколкото мутав...
-Па добре, ещо очеш съга да се одречеш и
това овициално?
-Ещо ли! Па млого,*се, брат ми, накотише
галамджийе. Кига зину - уста не затвараю.
Съга па кико рекоше че се бира нов преседник
на държавуту, уши мй продзъмбише!
-Ама кандидатите ли?
они> ама МЛого повече ония, що гьи ока^ агьитатори и колко йе по-мъничак агьитаторат толкова повече надидза Нема куде
гьи ^
очеш ли автоб
на пазар; у
кърчму, а ония по-нахалните и дома ти дооде.

майчин български е,ик. Пети кико че га»
селата, ама не казуйе откуде че доведе селяци.
Предишньите или измреше или се пограджанчише...И да не ти изреджуйем повече, дидзаю
куле и градове, стураю дзвезде...
-Що се чудиш Галамджийо, това су само прдизборна, празна кико слама обещания. Кита
мину изборйете, све че се заборави, ко що се
забовари летня сприя. Ветър донел - ветър
однел!
-Ма знам я това, йеднуш ли досъга ни
лъгаше и йеднуш ли ни обещаваше. Ама не
могу повече да слушам тия галамджийе с тея
изтъркане лъже...
-Я гьи пущи, нека си лаю. Щом се завърши
това, че се покрию по дупкьете кико поганци,
а ти пак че си останеш Галамджията!
Не знам утеши ли га, само га видо кико си
пойде и поче да си шъпче у брадуту.
Манча

(У)

0.
В
- В кой клас премина?
- В десети Б-е.
- Че нали и миналата година беше в десети?
- Да, ама в А!

***

Между ученици:
- Не ми извиниха отсъствията!
- Защо?
- За медицинската бележка платих на
ветеринарния, а той писал, че съм преял с люцерна.

Й. Миланов

***

Майка мъмри дъщеря си:
- Недей да ходиш всяка вечер на дискотека, ще
оглушееш.
- Благодаря, вече хапнах.

|| стопанството трулее а няма работни места,
|| младежта безработна старее.
|| Селата ни запустяха
|| и мнозина вече забравиха
[ родната си стряха.
|| Сега всички умуват
■ ! как е могло да бъде...
Ш Накъде отиват нещата Й кажи ни Ти, о, Господе!
Новица Станков

***

Тийнейджър влиза: в магазина за хлебни изделия:
- Дайте ми един хляб, ако обичате.

- Бял или черен? - пита продавачката.
- Аз съм скинар, госпожице
пояснението.

***

Разговарят тийнейджъри:
- Какво е това ”бейби-ситър”?
- Вчера вечерта заковах невероятно маце!
- Това е тийнейджърка, която идва у дома и се
Прекарахме си страхотно!
държи като възрастна, докато възрастните излизат
- Сигурно доста си се охарчил?
- Напротив - само 10 импулса в минута по навън и се Държат като тийнейджъри,
нощната тарифа.

***

В трамвая старица към седнал младеж:
- Не бихте ли могли да станете...
- Да, та да ми седнеш на мястото!

***

За жената

пРилГа°ната

Анличанин:
Моята е като гълъбче!
Французин:
Моята е като лъвица!
Нашенец:

някакво
животно ама
не мога да
разбера на
какво!
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Основател: Народна скупщина Вестник на българите в Сърбия
на Република Сърбия
Издава: Издателство “Братство'
^____
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