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За националните съвети |(0)позицияПросветните власти наложиха и в Босилеград 
български да се учи 2 часа седмично Да не 

изберем пак 
"кютолози"

.

Догодина- 

59 милиона
%
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В Босилеградско

* Това е предложение на 
председателите на 
националните съвети. Дали 
то ще се реализира ще се 
знае след като същото бъде 
изпратено до
правителството и то приеме 
бюджета за следващата 
година

Кръвното 
клатушка, 
ракът убива
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‘Заповедта е издал окръжният просветен шеф Драган Митрович *Кой 
от НС на малцинството се е съгласил с това решение?

Националният съвет на хър
ватското малцинство организи
ра на 3 т.м. в Суботица среща на 
председателите на националните 
съвети на малцинствата в Сър
бия и Черна гора. Дискутирани са 
проблемите в работата на НС и 
необходимите средства за работа 
през следващата година.

Както ни осведоми Михаил 
Иванов, който присъства на сре
щата, след много разисквания е 
прието предложението общият 
бюджет на 11-те национални

■ - .........................................................’ Въз основа на телефонни асти са променили мнението мично. 
контакти с просветното ми- си и са блокирали (и) този 
нистерство изготвихме учеб- опит българският език да по- силеградчани са се обърнали 
на програма за първи и втори лучи статут на майчин език към просветното министерс- 
клас, която предвижда бъл- поне в някои от нашите учи- тво в Белград, но оттам са по- 
гарският език в тези класове лища. Официалната заповед е лучили студения отговор, че 
да се учи по пет часа сед- издал просветният шеф за разговорите по тези въпроси 
мично, а сръбският по два”, Пчински и Ябланишки окръг се водят не с училищата, а с 
заяви за миналия брой на на- Драган Митрович от Леско- националните съвети.

Възможно ли е тогава ня-

"БМВ", 
брониран с 
3 милиона 
евро!

За да спасят работата, бо-
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шия вестник директорът на вац, като е наложил на ръко- 
Основното училище в Боси- водството на босилеградско- кой от Националния съвет на 
леград Методи Чипев.

Това беше хубава новина, на, публикуван в "Службени сие за това решение на прос-

1 ••Щ» \.Ш §1съвета през 2005 г. да бъде 58,8 
милиона динара. Ромите, макар и |
трети по численост, ще получат \ п
най-много пари от бюджета (8,4 но 33 съжаление, ние, бълга- гласник бр. 10 от 12 август ветните власти на Сърбия? 
милиона), понеже техното поло- I Рите в Сърбия, не сме късмет- т.г. Така че и занапред сръб- Възможно е, но кой? 
жение е най-тежко. По 7 милиона ! лии с хубавите новини. Ме- ският език ще се учи по 5, а 
ще получат унгарците, бошняци- ; ждувременно просветните вл- българският по 2 часа сед- 
те и хърватите, по 5,6 словаците
и румънците, а по 4,2 българите, ---------------------------------------------
буньевците и рус.шите най-ма- Между национални Воислав Кощуница и Расим Ляич
лочислени са украйнинците и ОТНП1ПРНИЯ ПОСвТИХа ТвМерИН
гърците, които ще получат по 2,8 итишсппл
милиона динара.

Това е предложение на предсе
дателите на националните съве
ти. Дали то ще се реализира ще се 
знае след като същото бъде изп
ратено до правителството и то 
приеме бюджета за следващата 
година.

Във връзка с проблемите в 
образованието на майчините ези
ци на малцинствата е констати
рано, че нито едно малцинство не 
може да ползва учебници от дър
жавата - майка, тъй като се очак
ва приемане на закон, регулиращ 
този въпрос, както и отделен за
кон за учебници, с който трябва 
да бъдат регулирани много неща, 
свързани с печатане на учебници 
на езиците на малцинствата.

(то училище да приложи пла- малцинството да е дал съгла-

Празннчни тържества 
в Бабушница и 
Сурдулпца_____________

-
к. г.
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Интервю: Богдан 
Николов

Книга за 750 
царибродчани

стр. 9като добри съседи.
Кощуница също каза, че няма

'■нужда да се интернационализн- шт
С'-.4 '

рат въпросите за иойводинскнтс
унгарци и оповести, че при ре- «]»
публнкапското правителство на
скоро ще бъде сформиран съвет -1вТе ^\
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Заместник-министърът на стопанството 
Сърбия Зора Симович в Босилеград:

в който ще влезат представители
па всички национални малцинс-

I ва.

на
А.Т.

Правителството ще 

подпомага фирмите в 

неразвитите общини
даполг,и« ——.«.

министър Расим Ляич посетиха нане на междунациопалиата то-
община Темерил, където разго- лераитност. Според моите сведе- *’1а ® септември в Босилеград пребивава г-жа Зора Симович, зп- 
воряхас представители на нацио- пия полицията си е вършила ра- “естиик-мииисгър иа стопанството п републиканското иравнтелс- 
налиитс малцинства по повод ботата, по някои политици и ме- ТВ0, 00 срещна с актуалиото общинско ръководстно, начело с 
междунационалмитс инциденти дии са представяли инцидентите кмота Владимир Захариев и посети тукашното обществено иредп- 
във Войводина. но друг начин, така че е необхо- Риятис за обработка на дърио”Бор”.

След разговорите Кощуница димо по-добро сътрудничество ,, ^шариен подчерта, че с ангажирането па г-жа Симович тези дни 
каза на пресконференция, че ин- между полицията и медиите - из- ”°Р получи субвеиции от 2,5 милиона дшшра и възстанови произ- 
циденти е имало, но ге не трябва тъкна Кощуница. Той изрази “ОДството. 1 ой изрази надежда, чо и автотранспортното предпрня- 
нито да сс укриват, пито да се удоволствие от факта, че сърби- Г||С Босилеград ще получи финансова помощ от държаната, 
преувеличават.

Изборен яд
Ядосва се 

. жестоко 
и кълне 
нависоко 
нашата 
стрина Калка, 
че от махалата 
им малка 
с къщи повече 
от пет 
няма човек за 
общински кмет!

•Кощуница: Няма нужда да се интернационализира 
въпросът за войводинските унгарци

Шк
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& М. Младенов те и унгарците в Темерин живеят (На стр. 5)
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Да не изберем пак "кютолози"(0)Босилеград

Кандитатска листа на ” ГГ - 

пенсионери, работници и 

свободни и креативни 

граждани”

бретение”: приемат се само писмени въпроси, на 
които се отговаря също в писмена форма. Така 
обикновеният избирател не може да разбере дали 
неговият избраник пита нещо или не.

Ако се има предвид, че по време на проведените 
29 заседания на досегашната скупщина (а и 
предишните не бяха изключение) освен тези, които 
обосноваваха някое предложение, никой друг не се 
обаждаше да разисква, дори и от мнозинството, 
свободно може да се констатира, че скупщината беше 
съставена само от "кютолози”. Най-честите димило 
време на споменатите 29 сесии бяха ”овде ’, ”я”, 
"присутан”, "ту сам” и се чуваха в началото на 
заседанията, за да се уточни кой присъства, а кой 

Чест на изключенията, а изключения бяха 
отборническата група на ДСС и

По времето на едно
партийната система или 

на единомислието общинските решения в Димит
ровград се приемаха предварително 
партийни кръгове, а отборниците (делегатите) бяха 
тук само да вдигнат два пръста и единодушно да ги 
потвърдат. Ако и не беше единогласно, имаше много 
”за” и само попя кой въздържан.

За съжаление, многопартийната система не до
несе почти нищо ново в работата на Общинската 
скупщина. Може би в началото някои идеалисти 
бяха убедени, че е дошло времето на демокрацията и 
се опитваха да повдигнат редица въпроси. Но тъй 

всяка отборническа група провежда предва
рително 'заседание” и взема твърди становища, 
бързо се разбра, че на мнозинството не му пука да се 
вслушва в гласа на малцинството. Това доведе до там 
опозиционните представители да си замълчат и 
автоматично да вдигат два пръста "против” пред
лаганите от мнозинството решения.

Единствената възможност да се чуе друго мнение 
бяха отборническите въпроси. Но последният състав 

Общинската скупщина приложи "гениално изо-

в тесните

ОИК в Босилеград Пошврди кандидатурата 
за кмет на общината на Гоне Григоров, Пенсио
ниран гимназиален учител от Босилеград. Той е 
Предложен от *ТруПа граждани - Пенсионери, ра- 
бошниии и свободни и креативни граждани”. Щ 
Потвърдена е и кандидатската листа на 'ТГ-пе- В 
нсионери, работници и свободни и креативни 
граждани”. 1

Захари Сотиров, фармацевт от Босилеград;
Стоян Стоянов, полицай от Райчиловци; Радомир 
Йоич, социален работник от Босилеград; Сто- 
ичко Ангелов, гимназиален учител от Босилег
рад; Люлка Иванова, средно образование - ра
ботник от Босилеград; Славчо Николов, нконо- Гоне Григоров 
мист от Босилеград; Митко Рангелов, строите
лен инжинер от Босилеград; Стоян Величков,
гимазиален учител от Босилеград; Пенка Радоваиова, преподавател от 
Босилеград; Ратко Димитров, преподавател от Босилеград; Васил Тасев, 
икономист от Райчиловци; Васил Цеков, ВК работник от Босилеград; 
Савка Димитрова, средно образование - работник от Босилеград; Кроне 
Николов, пенсионер от Долно Тлъмино; Петър Величков, земеделец от 
Горно Тлъмино; Любомир Петров, пенсионер от Назърица; Павлина 
Марич, медицинска сестра от Босилеград; Миле Ненов, работник от 
Бранковци; Стефан Андонов, работник от Бресница; Дона Якимова, 
средно образование - икономист от Босилеград; Асен Николов, юрист от 
Радичевци; Борис Генов, учител от Горна Лисина; Севда Митова,- 
дактилограф от Босилеград; Стоичко Стоичков, ВКВ работник от Долна 
Лисина; Вене Ников, учител от Дукат; Надежда Иванова, средно 
образование - икономист от Босилеград; Васко Костадинов, ветеринарен 
техник от Горна Любата; Нада Митова, полувисше техническо училище 
от Райчиловци; Стефан Велинов, земеделец от Долна Любата; Антоанета 
Зарева, средно образование - икономист от Босилеград и Румена 
Алексова, работник от Босилеград.

I р А като отсъства.
председателят на _ 
един отборник от ДОС. Някои от отборниците дори и 
не идваха на заседанията (освен на първото).

Затова, избирателю, внимавай! От десет избира- 
или почти 300 кандидати за отборници

Я!

г телни листи 
избери най-добрите!д

А.Т.,
на

ДимитровградСурдулица
Кандидатска листа на СПОДванадесет 

за кмет
1. Д-р Мариола Вучкович, родена 1954 г., лекар 

епидемиолог
2. Иван Димитров, 1954, метеоролог
3. Сергей Иванов, 1975, ветеринарен лекар
4. Сърджан Вучков, 1972, сервитьор
5. Еленко Ценков, 1959, машинен инженер
6. Валентин Томов, 1967, сервитьор
7. Емил Колев, 1968, лабораторен техник за 

физика
8. Лорета Илиева, 1972, санитарен техник
9. Велимир Пейчев, 1941, пенсионер
10. Александър Велев, 1974, спедиторски ра

ботник
11. Ивица Костов, 1967, работник
12. Иванка Огнянова, 1958, работник
13. Владица Виденов, 1973, сервитьор
14. Весна Давиткова, 1984, медицинска сестра
15. Шпирко Игов, 1957, работник
16. Деян Джигов, 1969, работник
17. Анджелка Георгиева, 1980, търговец
18. Драгиша Станоев, 1962, работник
19. Милован Стоянов, 1968, електроинсталатор
20. Горан Димитров, 1969, работник
21. Маргарита Стоилкова, 1960, работник
22. Бранко Гогов, 1962, работник
23. Ранко Христов, 1946, селскостопански произ

водител
24. Златица Георгиева, 1955, текстилен техник - 

бригадир
25. Ценка Костова, 1954, домакиня
26. Сузана Димитрова, 1974, продавачка
27. Зоран Николов, 1961, строителен инженер
28. Емил Петров, 1954, обущар
29. Асен Иванов, 1945, дипл. юрист

Кандидат на СПО за Председател на общината е 
43—годишният Зоран Николов.

* 11, евентуално 13 листи за 
отборници

След изтичането на срока за кан
дидатстване и участие в местните 
избори Общинската избирателна 
комисия в Сурдулица потвърди 
единадесет избирателни листи за 
общински отборници, докато в две 
ще трябва да бъдат направени до
пълнения. Голяма навалица се нап
рави за председател на общината, 
за чието кресло се борят чак двана
десет души.

За 35-те съветнически места в 
Общинската скупщина ще се над
преварват кандидатите от листите 
на: СРС, ДСС, СПС, Групата гра
ждани “Сдружение на пенсионери“, 
ГГ “Движение за Сурдулица и окол
ността й - Александър Петрович“, 
Нова Сърбия - Драган Костадино- 
вич, ГГ “Бранислав Стошич“, Де
мократическата коалиция ДС, Г17 
плюс и СПО, ГГ “За Сурдулица - 
Момчило Богданович“, Движение
то “Силата на Сърбия -Боголюб 
Карич“ и ГГ “Село- град- Драган 
Динчич“. Драшко Петров, предсе
дател на ОИК, казва, че има още 
две отборнически листи - на ГГ 
“Миливое Максимович- Макса“ и 
на коалицията Демократическата 
алтернатива и Социалдемократи
ческата партия, които досега не са 
потвърдени поради процедурални 
причини. Петров поясни, че най-ве
роятно и те ще бъдат приети. Това 
означава, че за отборническите 
места ще се борят кандидатите на 
13 листи.

Кандидати за кметския пост са: 
Александър Петрович, дипломи
ран машинен инжинер, предложен 
от група граждани “Движение за 
Сурдулица и околността й“, Драган 
Костадинович, дипломиран юрист 
(Нова Сърбия), д-р Станислав Мо- 
мчилович, гинеколог (СРС), Анджа 
Нешич, преподавател по филосо
фия (ГГ “За чисто и честно лице на 
Сурдулица“), Слободан Попович, 
дипломиран строителен инжинер и 
сегашен председател на ОС (Дви
жение “Силата на Сърбия- Богол
юб Карич“), д-р Драган Китанович- 
Тренча, педиатър (ГГ “За справед
лива и честна Сурдулица“), Бранис
лав Ценич, електротехник (ГГ 
“Бранислав Ценич“), д-р Мирослав 
Радоичич, хирург (СПС), Мая Ми- 
тич, средношколски преподавател 
по химия (ДСС), д-р Звонимир Ста- 
менкович, директор на болницата 
за белодробни заболявания и тубе
ркулоза ( Демократична коалиция 
ДС, Г17 плюс и СПО), Найдан Сто- 
янович, журналист (ГГ “Моя Сур
дулица“) и Миливое Максимович- 
Макса, икономист за туризъм (ГТ 
“За по-хубава Сурдулица“).

Кандидатска листа на 
Движението "Силата на 
Сърбия"

Зоран Николов

ОИК Потвърди и кандидатурата на д-р Сим- Ц 
еон Арсов, лекар сйеииалисш, за кмет на об- Щ 
щинаша. Той е Предложен от Движение ”Силата Н 
на Сърбия”. Потвърдена е и кандидатската листа В 
на тази партия: В

Сладжан Миланов, строителен техник от Ю 
Босилеград; Митко Миланов, преподавател от Щ 
Горна Любата; Тиме Трайков, машинен инжинер 
от Босилеград; Йелица Василева - Митрева, учи
телка от Босилеград; Саша Дойчинов, икономист 
от Босилеград; Ванче Димитров, работник от 
Райчиловци; Снежана Ангелова, счетоводствен 
техник от Босилеград; Марян Янков, счетоводствен техник от Църно- 
щица; Зоран Стоименов, студент от Райчиловци; Евгения Миланова, 
психолог от Босилеград; Славчо Лазаров, преподавател от Горна Лисина; 
Пламен Василов, частен предприемач от Босилеград; Георги Иванов, 
лекар от Босилеград; Веска Алексова, работник от Босилеград; Влади
мир Спиридонов, инженер по лесничейство от Босилеград; Драган 
Владимиров, работник от Босилеград; Добринка Стоичкова, 
от Босилеград; Кирил Велинов, работник от Райчиловци; Петър Илиев, 
работник от Радичевци; Севетка Анастасова, работник от Райчиловци; 
Васко Петков, шлосер от Ярешник; Глигор Йорданов, работник от 
Гложие; Сладжана Младенова, работник от Босилеград; Драган Ата
насов, работник от Долно Тлъмино; Гордана Ан' инасова, фризьор от 
Босилеград; Райна Атанасова, стругар от Райчиловци; Милан Асенов, 
студент от Босилеград; Ангелина Александрова, сътрудник за природни 
науки от Райчиловци; Анка Веселинова, текстилен техник от Райчиловци; 
Лимонка Богословова, работник от Босилеград и Горан Митрев| 
сътрудник за природни науки от Босилеград.

5 1>

1 .:

Симеон Арсов

Кандидатска листа на СГЦ
1. Емил Соколов, роден 1955 г., дипл. стро

ителен инженер
2. Йован Ружич, 1960, строителен техник
3. Александър Петров-Перко, 1947, препода-

икономист

вател
4. Смиля Димитрова, 1951, дипл. сторителен 

инженер
5. Емил Петров, 1970, електротехник
6. Таса Бошков, 1943, електричар
7. Стоян Стоянов, 1979, преподавател
8. Марияна Л. Соколова, 1974, продавачка
9. Драган Тодоров-Пикси, 1964, работник
10. Йван Любенов, 1937, пенсионер
11. М-р Мичо Митич, 1956, художник
12. Драгана Станулова, 1972, икономист с по

лувисше образование
13. Симеон Александров, 1943, пенсионер
14. Тодор Георгиев, 1953, комерсиалист
15. Зорица Милева, 1951, дипл. политолог
16. Сладжана Игова, 1965, инженер по технология
17. Любомир Голубович, 1933, преподавател
18. Нака Соколов-Бан, 1945, предприемач
19. Деян Гигов, 1972, продавач
20. Марияна М. Соколова, 1975, здравен работник
21. Деян Васов-Тунта, 1969, ветеринарен техник
22. Ивица Величков, 1968, дипл. строителен инженер
23. Владица Иванов, 1974, дипл. машинен инженер
24. Биляна Ранджелова, 1966, дипл.::—
25. Весна Андреевич, 1966, учителка
26. Гордана Ранчева, 1965, дипл. инж. по архитектура
27. Александър Мадов, 1957, машинен техник
28. Предраг Димитров-Дуруз, 1955, журн
29. Илия Найденов, 1958, шофьор

Сокппп^Тп,™ С/? - йрер?,ераШел на общината е49-годишният Емил 
”Ком~?> Р~бОШ- 6 Грарня"> след това е бил директор на ЯП 
ров^рад ’ ионасшояи<ем ^ Председател на ИО на ОС в Димиш-

Предизборна кампания на ПСС Емил Соколов

Карич прави пътища!?
в Рамките на предизборната кампания на Движението "Силата на 

Сърбия (ПСС) на 7 септември в Босилеград пребивава Сретен Карич, 
придружаван от сътрудници и от кандидатите за общински съветници и 
кметове в общините в Пчински окръг.

Заедно с домакините си, начело с д-р Симеон Арсов, кандидат за 
председател на общината от редовете на ПСС, те посетиха частния цех за 
чорапи Анитекс . В разговорите с Павле Иванов, собственика на 
фирмата, Карич подчерта, че е приятно изненадан, че и в Босилеград 
съществува предприятие, което може да се похвали с добри делови 
резултати и изрази готовност за делово сътрудничество между БК 
компанията и “Анитекс”.

- ПСС ще настоява за изграждане на пътя Босилеград - Търговище и 
Босилеград-Крива паланка и за премахване данъците на стопанските 
предприятия в общината, което ще даде принос за развитие на общината 
като цяло - каза Карич.

В сряда Сретен Карич посети Димитровград.

в пенсия

инж. по технология

алист

В.Б.
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Плашена страницаНЕ едизбореи маркетинг

1 I. Организация на локалната власт преселници, по електронен
път ще ги информираме за

17ЛГЬ ТТШИШШП В рамките на Закона за локално самоуправление, всички ваЖни решения и
Рт Н N УМ I I 1/1 1 I Й/Й I които дава нови възможности за изява на председателя

Д иУ 1 И 8 ■ И #1 И щЛ на Общината - кметът на Цариброд, нашият кандидат
Васа Алексов с помощта на демократическите полити
чески сили ще реализира своя план за организация на 

ДСБЮ е модерна демократическа политическа пар- общинската управа, който съдържа активно отношение 
тия, която е реален легитимен политически представи- и постоянна координация с министерствата за ефикасна 
тел на бългаската общност в Сърбия. ДСБЮ е добро- работа на държавните и общински органи, както и слу- 
волна независима организация, отворена за всички гра- жебна употреба на майчиния език, издаване на двуезична

мероприятия и ще търсим 
съвети и мнения, така че и те 

че не са от-да почувстват, 
къснат дял от нашата плът. 

Мобилизацията на тези
хора ще допринесе да пов
дигнем нашето чувство за 
отговорност и тяхната заин
тересованост за лобиране и 
осъщестяване

ждани, дружества и организации с демократическа орие- лична документация, 
нтация. Членуването не е ограничено от национална, по
лова, религиозна и други принадлежности, но не могат да 
членуват граждани и организации, които пропагират на
силие, расова, полова, национална или религиозна не
търпимост, омраза и дискриминация. В кадровата си по
литика ДСБЮ прилага критериите за морален интег- 
ритет, професионални и организационни способности и 
демократичност.

ДСБЮ е за пълна политическа прозрачност в отно
шенията с други политически партии, институции, неп
равителствени организации и сдружения в България и 
Сърбия.

Общинската организация на ДСБЮ Цариброд декла
рира, че подкрепя политическите сили в Сърбия, конто в 
своите програмни цели имат съвпадение с програмните 
цели на ДСБЮ, а това са: изграждане на Сърбия като 
свободна, демократична, правова и просперитетна дър
жава, изграждане на демократическо гражданско общес
тво. основано на законност, ред и сигурност, отстояване 
основните права на хората: животът, здравето, частната 
собственост, нормални условия за живот и зачитане на 
националната идентичност. Подкрепя политическите си
ли, които настояват за децентрализация на властта с ви
сока степен на автономия за локалното самоуправление, 
което дава възможност на българската общност и 
гражданите на Цариброд независимо да упражняват 
властта на локално ниво, съгласно своите интереси.

В това число Общинската организация на ДСБЮ за 
предстоящите локални избори, с цел качествено да 
участва в организирането на локалната власт, влиза в 
коалиция с партиите, които имат достатъчно високо ни
во на съвпадение с програмните цели и кадрови потен
циали за осъщестяване на същите.

Създаването на коалицията "Демократически блок 
ДСБЮ-ДХСС" за локалните избори в Цариброд е плод 

успешно сътрудничество от по-дълго време. Съвпа
дението на становищата за решаване на жизнените въп
роси в Цариброд, където предимно живеят българи, ре
зултира с идеята, че месното население, независимо от 
националната си приднадлежност, може най-много само 
да допринесе за развитие на собствената си среда. С ува
жение на достойнството на всеки човек и застъпване за 

ценностите на демократическото общество 
ще създадем стабилна основа за обществено и иконо
мическо развитие на общината, което ще подкрепят и 
Сърбия, и България. Запознаването на стабилността на 
Западните покрайнини ще допринесе за пълноценна изя
ва на българската общност в икономически и културен 
план, съхранение на езика и традициите, информиране и 
служебна употреба на майчиния език в унисон с пози
тивните закони и добрата европейска практика. Така 
сформираната коалиция е гарант за стабилните между- 
национални отношения и бариера пред негативните 
национализми от които и да било вид.

Новият закон за локално самоуправление ще даде 
възможност да предложим на гражданите качествена и 
бърза услуга и информации по всички важни въпроси.
Гарантираме транснарентност на нашата работи'. В тези 
обстоятелства кандидат-председател Васа Алексов с 
помощта иа специалисти и кандидат-отборниците от 
коалицията по най-добър начин ще използва посочените 
предимства.

II. Комунална дейност
1. Реконструкция на главната улица в града.
2. Уреждане на паралелните насоки на улица "Ни

шава” и ул. "Белградска”
3. Подмяна на водопроводните тръби
4. Доизграждане на канализационната мрежа в Кери- 

миджийница
5. Изработка на проекти за канализация в Белеш и 

Лукавица
6. Доизграждане на колектора на канализационната 

мрежа от границата до пречистителя
7. Решаване на локацията на градската депония
8. Поддържане на изградените комунални обекти - 

пътища, мостове, пътна сигнализация, комунална хигие
на и улично осветление

9. Подготовка на строителни площи за частни и об
ществени обекти

10. Изработка иа градоустройствена документация
11. Асфалтиране на локалните пътища

III. Образование
- По-добра финансова подкрепа за учебните заведения 

с цел обезпечаване на материално-технически средства 
за функциониране, нашите училища отново да станат 
образцови. Нашите деца по нищо да не изостават зад 
учащите се в големите градове, да нямат комплекс на 
малоценност и равноправно с дру
гите да продължат школуването си.

- Осигуряване на средства за пре
воз на учениците

- Завишавано на средствата за 
стипсндиранс на ученици

- Реконструкция на предучили
щните заведения

- Едукация на учителите
IV. Здравеопазване

- Повишваие пивото на техниче
ско оборудване на Здравния дом

- Създаване на условия за работа 
на специалист очни служби

Поддържане работата на 
селските амбулатории
V. Стопанство

Приоритет в програмата на нашата коалиция е ре
шаване па стопанската изостанлост иа общината. В този 
смисъл ще се интензивират активностите с всички ре
левантни фактори в Републиканското правителство с 
цел премахване на пречките за ускорена собственическа 
трансформация иа предприятията.

Слагаме акцент на създаването на положителен кли
мат за стопанисване на територията на общината, като 
със собствени инвестиции изградим необходима ин
фраструктура и облекчим админситративната процедура 
за започване на малък и среден бизнес. В това качество 
ще се погрижим пред държавните институции п Сърбия и 
България, в билатералните търговски договори и сделки 
нашата община да завземе отдлено място.

Опитът, който имаме ни налага активно да работим 
върху създаване на Царибродско лоби в страната и чу
жбина. За тази цел ще създадем база иа данни за пашите

иа нашите
цели.

Коалицията "Демократи- 
блок ДСБЮ-ДХСС” вчески

момента има конкретни пла
нове и програми за развитие

Васа Алексов

на малинарството и изграждане на хладилници за съх
ранение на продукцията и заинтересовани партньори, го
тови да инвестират в тази област. Също така сме подгот
вени и в областта на скотовъдството, млекопреработ-
ката и търговията.

В унисон със Закона за локално самоуправление мак
симално ще защитаваме общинските интереси при 
експлоатацията на рудните богатства и горите, в смисъл 
експлоататорите точно и навреме да се издължават към 
бюджета на локалното самоуправление.
VI. Сътрудничество с България

Като коалиция "Демократически блок ДСБЮ-ДХСС" 
декларираме, че когато поемем локалната власт в Ца
риброд усилено ще работим върху повишаване качест
вото на сътрудничество между Сърбия и България и ще 
станем фактор за ускорено придвижване на Сърбия към 
Европейския съюз. От друга страна ще се стараем да 
използваме всички предимства, които нн предлага дър
жавата-майка и позитивните закони на държавата, в коя

то живеем. За нас, за нашия народ, 
единствено добро решение да 
излезем от задънената улица е 
границата да стане европейска, 
свободна за трафик на хора и капи
тал". Ние от все сърце ще се 
застъпваме Сърбия час по-скоро 
да хване крачка към ЕС.

на
VII. Информиране

- Отделяне на РТВ "Цариброд" 
като форма па явно предприятие

- РТВ "Цариброд" да се сдобие 
със статута на малцинствена медия
и в това качество да подаде иск заразвитие на получаване на фреквенцня

- Завишавано на техническото оборудване на РТВ 
"Цариброд”

- Перманентна едукация на журналистите 
литс кадри в РТВЦ

- Подкрепа за Издателство "Братство”

и остана-

VIII. Култура
Центърът за култура Цариброд занапред ще се пре- 

върне в носител на всички активности и мероприятия, 
най-добър начин ще презентират името 

шии град, нашите национални белези и различия, духов
ните ни и културни ценности. За такива активности, за 
техническо и материално подържане на същите, както и 
за развитие иа любителското изкуство в Цариброд 
винаги ще има средства, общинския бюджет, който ние 
контролираме.

Също така ще подкрепим Народната библиотека пок
рай редовната си работа, да повиши своята издателска 
дейност.

които но на на-
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[ПрогнозиНа конференцията на ЮНЕСКО по проблемите 
на образованието_______________________ Км 2050 г, само 4,5 ин. шепиБългария ще представи 

страните от Югоизточна 

Европа
Реални са прогнозите, че насе

лението на България към 2050 г.
ще бъде 4,5 млн. души. Това каза
дод. Емил Христов от Центъра
за демографски изследвания къмНа първото пленарно заседа- младите хора в страните от Юго- 

ние на конференцията на ЮНЕ- източна Европа.
СКО по проблемите на образо- Конференцията на ЮНЕСКО 
ванието България ще представи ще премине под наслов Качест- 
страните от Югоизточна Европа, вото на образованието на всички 
съобщиха от Международното млади хора - предизвикателства, 
бюро по образованието на ЮНЕ- приоритети и тенденции”.
СКО в Женева. Подобни конференции ЮНЕ-

Българският министър на об- СКО организира на всеки две го- 
разованието Игор Дамянов ще дини и на тях са представени око- 
представи доклад по проблемите ло 130-160 страни от общо чле
на социалната интеграция на нуващи 190.

БАН. Нашите неофициални оце
нки са за 4,5 млн., но при поло
жение, че тези сегашни тенден
ции се запазят в следващите 4
десетилетия. Последната оценка
за човешкото развитие на ООН
е, че след 40 години България ще
е с население от 4 530 000 души.

"Всички тези прогнози са при
настоящите условия на голям
отрицателен естествен прираст и
на голяма имиграция на млади и
трудоспособни хора към по-раз- 

страни”, каза доц. Хрис-Помощи за децата в Беслан витите
тов.

Българският президент Георги Първанов е решил да изпрати в 
Русия личния си самолет с медикаменти и дрехи за пострадалите при 
терористичния акт в Беслан деца, предаде Газета Ру.

България предложи да приеме в своите курорти 100 деца, 
жертва на заложническата криза в Беслан. Все още не е ясно колко 
деца ще заминат за България.

Според даните за раждаемост
та и демографските показатели,
България вече е в спиралата настанали
катастрофата, коментира пък со-

Емил Кошлуков от ”Новото време”: атковечни....." л,ь> -Премиерът не може да 

сформира ново 

правителство

ЩЩ Според данните на Световната здравна 
№ ] организация, които публикува софийският 
™ЩЛ вестник "Стандарт", средно със 72 години ;

българите са най-кратковечната нация в Европа. 
От 1970 г. жизненият век на българите е увеличен

живот

само с три години и с около 10 години е по-кратък
от средните стойности в скандинавските 
държави, чиито жители живеят най-дълго.
В другите източноевропейски страни средниятНе е нужно аз да давам оценка те работи. "Новото време” 

за постиженията на правителст- кабинет, който да работи и да из- 
вото в борбата с престъпността, пълнява задачите, за които е из- 
то очевидно не се справя със за- бран. Организираната престъп- 
дълженията си. МВР също не мо- ност, контрабанда и мафия имат 
же да се справи със задължения- силен гръб от страна на държа- 
та си. Това се доказва и от прес- вата, иначе не може да същест- 
тъпната обстановка в страната, вуват. Организираната престъп- 
заяви Емил Кошлуков, депутат 
от "Новото време” в предаването корумпира всички", каза Кошлу- 
на БТВ "Тази сутрин". ков и добави, че не смята, че пре-

Според депутата, отговорно- миерът има шансове да сформи- 
стта за работата на МВР трябва ра ново правителство, по-вероят- 
да се поеме от министъра и по- но е да бъде депутат в парламен- 
литическото ръководство, а не та. 
от кадровите служители и поли
цаите. Проблемът може да се ре- бъде следващата управляваща 
ши, чрез поемане на отговорност партия. В БСП нищо не се е про- 
и дори подаване на оставка от ст- менило”, заключи Емил Кошлу- 
рана на министъра на вътрешни- ков.

иска
жизнен век е 73,5 години.

циологът Михаил Мирчев. Той
цитира изследване, според което 
60-70% от новородените у нас 
през последните години не са от 
български етнос. Основната част 
от тях са роми. Мирчев посочи, 
че се забелязва тенденция да се 
увеличава желанието сред мла
дите хора да имат деца, но то не 
се реализира заради страха за 
бъдещето и сигурността. 60 на 
сто от хората са притеснени, че 
ако имат деца, здравето, моралът 
и сигурността им ще са под пряка 
заплаха.

Полицията издирва 
хърватска банданост е доста силна в момента и

Полицията издирва група хърватски граждани - 7 или 8 души, свър
зани със знаковите убийства в страната, като тези на Евгени Сте- 
фанов-Женята, Николай Тодоров на Околовръстното шосе, Митко 
Малкия на Симеоновско шосе, Милчо Бонев-бай Миле и Асен Пет- 
ров-Шаки. Това заяви майор Марио Янчев от отдел "Убийства” към 
СДВР. По думите на майор Янчев поне петима от хърватите в момента 
се намират на територията на София.

"Най-вероятно член на тази група е и 22-годишният хърватски 
гражданин, който успя да избяга от СДВР на 18 август т.г. Но връзките 
на хърватите с българите, които трябва да изработят фалшивите им 
документи са блокирани”, допълни майор Янчев.

От МВР са разпространили снимките на издирваните хървати.

"Не мисля, че левицата ще

На фестивала на българския игрален филм във Варна

Младите обраха наградите висок професинализъм в три различни по на Въло Радев, която връчват съвместно 
филма: "И Господ слезе да ни види”, Министерството на културата и "Бояна 

Изпепеляване” и "Под едно небе” (реж. филм". Престижната награда на Съюза на 
. тг . Красимир Крумов). българските филмови дейци (СБФД) пък

Млади режисьори и актьори грабнаха И продуцентът на филма "Другият наш Журито в състав проф. Вера Найде- им бе дадена, задето "остояват две раз- 
цовечето награди на проведения във Вар- възможен живот” Добромир Чочов - нова (председател), Алек Попов, Илиян лични тенденции и внасят нови импулси 
на XXVI фестивал на българското игра- Чочо може да бъде доволен: той получи Симеонов, Ани Пападопулу и Михаил Му- съвременното българско кино”, 
лно кино. наградата за продуцент на Националния тафов даде специалната си награда за тв За "Мила от Марс” актрисата и ре-с==“^=рсЛ:0.и(гг,; ггк™г“'р,“*"“от"*и'-
менталист”™*10 ° Раб°ТаТа “ Й<ЖУ‘ копродукция Проф. Найденова, която е известен ки- „но за приноГв^ит^то4ГфГмовата

За първия филм журито се мотивира с фаворитът иа ТГ
"новаторската свобода и оригиналния подобрена версия на филма по сценарий съствтето на някои тв сЬилми кпитп Дебюгьт на актьора Илия Добрев като
артистизъм, с които интерпретира съвре- на Станислав Стратиев донесе на Петъп бипи Ф лми, които не са кинорежисьор с екранизация по повестта
менната ни действителност”, а вторият бе Попзлатев и наградата на журито за най- поставят продущштГна^НтГ™ “ ^ ГрЯХ” °Т Ге0Рги Райчев МУ Донесе п0‘ 
отличен за кинематографичната ене- добър режисьор, както и приза на Нацио- Успехът наТовото ни™ „ четен Диплом от Националния център за
ргия, с която е прочетена трудна страница налния център за книгата за успешен диа- върден от две отличия пппеЦ6 КНИгата’ а домакините от Община Варна
от националното ни минало”. лог между словото и екрана. дГвъз™™“поделе:ни между дадоха наградата си за цялостен принос на

Наградата за най-добра женска роля бе Две награди към общия му брой отли- йков сам той успешен пеж^ТГГ СТ°' 5*°“° Р°СИЧ’ ЗВеЗДа в късометРажш1Я 
дадена на Весела Казакова, изнесла на чия добави операторът Емил Христов като’”Хан Ас^х" и ”Яп Р Филь^ Ф“™ на Васил Барков "Славата на Бъл- 
гьрба си "Мила от Марс”, а първата глав- Той получи признание от "Кодак" поп ЗопН„™ ГщГГГ ВреМе разделно”, гария”.
на роля в киното на Стефан Вълдобрев формата на кинолента за 1000 долара, а във фестивала - 27НгоГГата ^,ЧаСтни^ка За Цялостния си принос бе наградена и 
(италианеца Енрико в "Изпепеляване”) журито му присъди наградата за "опе- шеваЧ^Шантав Д^ТпТлучиха зГяркит" ЦвбТаНа М“ 
бе поощрена с приза за най-добър актьор, раторско майстворство заради проявения си дебюти наградата за режисура на името

СТИЛ* Големият приз "Златна роза" поделен между "Изпепеляване" и "Мила от 
Марс"

в

жи-
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Долнотлъминчани 
възнамеряват да заминат на 
събор в Бобешино________

Щ. 1й

шш
Искат да минат 

границата с 

лична карта
I '-А I ;М

(От стр. 1)
■ Държавата и Министерството за стопанство са готови да 

помогнат на Босилеградска община. Обществените предприя- 
тия трябва да се приватизират, а работната груп ннв“я
министерство е готова да им окаже помощ при дефинирането ЬМШ® ’ 
на условията за приватизиране. В процеса на приватизацията 
са включени 5 тукашни предприятия: ”Бор”, "Напредък”,
Слога , Изградня и АТП, а "Прогрес” е вече приватизиран.

"Бор е предоставил всички необходими документи 
ва скоро^да бъдат верифицирани условията за неговата про
дажба, а Напредък и 'Изградня” все още не са предоставили 
програми за приватизация. “Слога” е поискала от министерст
вото да извърши статутна промяна и да се присъедини към 
някое от общинските явни предприятия, каза Симович.

Тя подчерта, че след приватизирането 
лективи, особено в неразвитите общини, каквато е и Босилег-

г|*а към нашето т
Ръководството на Местната общност Дол- 

ИО на ОС в Боси-
■

но Тлъмино поиска от 
леград да подеме инициатива пред съответ
ните републикански министерства да разре
шат на жителите на Долно Тлъмино на 2г 
септември да минат границата с България 
край село Бобешино, където ще бъде орга-
низиран събор.

В иска, подписан от общинския съветник 
от Долно Тлъмино Милан Любенов, се под
чертава, че през 60-те години на миналия век 
са били организирани събори в Бобешино. 
събор е имало и миналата година, когато по 
покана ма организторите са присъствали и 
долнотлъминчани.

Председателят на ИО на ОС Горан Стоя
нов каза, че този орган няма компетенция по

иска на ОС.

и се очак-

,/ ~7-
В. Захариев и 3. Симович

на стопанските ко- се запознаем с резултатите на Владимир Захариев, кмета 
общината и народния представител в републиканския парла
мент от този кран, и да дадем подкрепа на новата му кан
дидатура за председател на общината. С досегашните си резул
тати и сътрудничество с държавните институции той заслу
жава отново да бъде кмет на Босилеградска община. Не само 
пред нашето, а и пред останалите министерства и държавни 
институции той настоява да се създават условия за подобря
ване на живота на тукашното население, подчерта тя.

на

рад, държавата е готова да окаже помощ чрез кредити на 
новите собственици на фирмите, с което да подтикне отк
риването на нови работни места.

На нашия въпрос защо нейното посещение е организирано 
непосредствено преди провеждането на местните избори г-жа 
Симович каза, че целта й е била да уточни не само собствените 
си, а и резултатите на цялото правителство през изтеклите 6 
месеца в Босилеградска община. Разбира се. подчерта тя, и да П.Л.Р. въпроса и затова ще предостави

П.Л.Р.
Училищата в началото на новата учебна година

В основното 9 ученика по-малко Писмо до кмета
Димитър А. Димитров от Босилеград на , 

16 август ш.г. Поискал ош Председателя на : 
ОС в Босилеград Владшиир Захариев отго
вор на въйроса за уйошреоаша ни държав- : 
нтие, какшо и на националните сюкво.п яа 
малцинствата. В Писмото, което той изп
рати и до нашата редакция, се казва:

“ Обръщам се към Вас като гражданин 
на община Босилеград с молба да ми от
говорите на следния въпрос: Забелязвам, 
че от няколко месеца на сградата на Се- 1 
щнпската скупщина. Общинския съд и на 
Отдела за вътрешни работи е нзт ькнато 
знамето на Република Сърбия. Тъй като . 
държавата ни официално е призната под ; 
името “Държавна общност Сърбия и Чер- 1 
на гора“, моля да ми отговорите з.-що аа ■ 
държавните институции в Босилеград нок- ' 
рай знамето на Сърбия не е изтъкнато ' 
това на държавната общност.

Освен това. с оглед яз б-пгарехгла ' 
циопална принадлежност на населението: ! 
нашата община, моля да ми отговорите за 1 
що в Босилеградска обирана няма .т.кпкт г ; 
български национален символ, кпкто е | 
предвидено със Закопа за защита на .мил- ! 
цинствата? “

През учебната 2004/2005 година в боси- гът на преподаватели по определени пред- пев, заяви, че по препоръка на Отдела на 
леградското основно училище ще учат 785 мети. И в началото на настоящата учебна просветното министерство във Враня, тези 
ученика, с 9 по-малко отколкото миналата година тук няма ннто един преподавател по дни училището ще обяви конкурс за прие- 
година. 508 деца ще учат в централното музикално възпитание, а в седем подведомс- мане на квалифицирани кадри. На нашия 
училище, а останалите в селата. твени четирикласови училища липсват на- въпрос защо конкурсът не е обявен преди

Ще има 66 паралелки: 28 в горните чални учители. В нито едно от четирите началото на учебната година, той изтъкна, 
класове и 38 от първи до четвърти клас. За осмокласни подведомствени училища няма че закъснението се е получило, понеже От- 
разлика от миналата, когато в три училища квалифицирани кадри за български език, в делението във Враня предварително е ре- 
учеше само по едно дете, през настоящата горнолюбатското няма преподаватели по шавало проблема с излишъка просветницн 
учебна година във всички училища ще има математика и по сърбски, а в бистьрското на територията на целия Пчински окръг.

преподавател по сърбски.
Директорът на училището Методи Чи-

по две или повече деца.
Сериозни проблеми създава и недости- :

V обект, който заедно със сградите на основ
ното училище и па Центъра за култура 

0 трябваше да бъде включен в единната отоп
лителна система.

- Тъй като планът за общо отоплителна 
система на трите ведомства се провали, ние 
изготвихме проект за отделно затопляне на 
сградата на гимназията, чиято стойност въз
лиза на 1 200 000 динара. Стози проект кан
дидатствахме при УНДП, а през юни изп
ратихме дописка и до ОС в Босилеград, по 
все още не сме получили средства за реа
лизацията му. В проекта е включено само 
монтирането на нов котел, понеже радиа
торите и мрежата за парно отопление в 
сградата са поставени миналата година. 

Доклокото не бъде решеп проблемът с

□

* След 5 години босилеградските гимназисти започнаха новата учебна 
година в реконеруирания си обект. Освен с нови мебели, училището 
разполага и със съвременни учебни помагала в кабинетите по физика, 
химия, биология и по другите предмети, а в училищния двор са изградени 
и терени за малък футбол, баскетбол и волейбол.

Училището има 12 паралелки, по 3 в даватели по музикално образование, психо- 
четирите класа. По една паралелка в първи логия, физика, математика, сърбски език и 
и втори клас има в търговското трикласно други предмети. Директорът на гимназията 
училище, което работи в рамките на Антон Тончев каза, че училището вече е 
Средното икономическо училище от Враня, обявило конкурси за преподаватели, но все 

В първи клас се записаха общо 67 уче- още не е решавало но гях. 
ника - 51 в гимназията и 16 в търговската Като един от най-сериозните проблеми

за провеждане на обучението в тукашната отоплението и новата сграда на гимназията, 
гимназия, Тончев изтъкна все още иераз- през студения период гимназистите ще

бъдат принудени да учат отново в основ
ното училище.

паралелка.
И в гимназията съществува остър кадров 

проблем. Липсват квалифицирани препо- решения проблем
Димитър Димитро» Трсперски

с отоплението на новия
П.Л.Р.

Продължава да се увеличава смъртността

Кръвното клатушка, ракът убива пия. Затопя отборниците па ОС в 
началото на 2002 година бяха 
поискали да дойдат специалисти 
от Вннча, за да измерят радиа
цията, тъй като гя се смята за 
едни от причинителите па гези 
заболяванни. До това не 
стигна, а продължават да се 
посят слухове, че в общината 
най-много хора умират от рак, 
Дойчинов, който с и началник 
диспансера за раковоболни към 
Здравния дом, но този въпрос 
категоричен.

- Точно с, че се увеличава 
броят па заболелите от рак. Тази 
коварна болест годишно се от-

* Според статистическите данни от ракови заболявания годишно заболяват около 20 души, 
но се смята, че това число е двойно по-голямо. Увеличава се броят на заболелите от 
туберкулоза

Икономически изостаналата 
Босилеградска община напосле
дък с изправена пред два сериоз
ни проблема: как да се избави от 
кръга на бедните среди в репуб
ликата и да запази броя на жи
телите си, който спадна под десет 
хиляди. Катастрофата обаче ед
ва ли ще я мине ако се раждат 
годишно около 80 деца, а умират 
двойно повече хора.

Д-р Любен Дойчинов, специа
лист по ургентна медицина и шеф 
на бързата медицинска служба 
към Здравния дом, казва, че са 
многобройни причините за висо
ката смъртност. Той подчертава, 
че тукашните лекари полагат 
усилия навреме и максимално да 
помогнат на болните. В това

които умират, казва д-р Дойчи
нов.

отношение успешно сс “бият“ с 
различни болести, докато пацие
нтите с по-сериозни заболявалия 
изпращат в по-големите центро
ве. На въпроса ни от кои болести 
най-често боледуват хората в об
щината, той отговаря, че е най- 
гол ям броят на пациентите с бо
лести на кръвоносната система. 
Според' данните на службата 
кръвното “клатушка“ чак около 
1100 души.

- Годишно при около 45 души 
сс регистрират заболявания на 
кръвообращението, 
кръвоизливи и инсулти (шлого- 
ве). Със сърдечни заболявания и 
комликации, включително и ин
фаркт, годишно сс регистрират 
около 25 души, половината от

сс
Той подчертава, чс сравнител

но много хора заболяват от бо
лести на дихателната система и 
белите дробове. - От астма, брон
хит и от други белодробни забо- 
лявания годишно заболеят около 
120 души. Обезпокоява фактът, 
чс през последните години се уве
личава броят на болните от ту
беркулоза. Откачалото па годи
ната например досега тази бо
лест е открита при 18 души, казва 
Дойчинов и пояснява, че нейното 
появяване е свързано със спада
нето на жизнения стандарт.

На трето място са заболява- 
пията на ставите и на скелета, 
каквито са ревматизмът и спон-

на

о

Д-р Любен Дойчинов крие при двасспша дути, но е си
гурно. чс броят на заболелите е 

дилозитс. В сравнение е броя на по-голям. Не с обаче истина, чс 
жителите, голямо е и числото па най-много хора умират от рак и в 
заболелите от захарна болест - това отношение не трябва да сс 
около 90 души.

Смята сс, чс в общината има

например

подаваме на паника.

В.Г>.
много хора е ракови заболява-



Димитровградска хроника . _
6 ш септември М4-------------------

|^>РЯПУ^ду|*ЯМГН!И?Н!ИЯ:Я^^|||^и” Сенокос'адина"
Пиротчанец 

откри магазинБМВ", брониран е 

3 милиона евро!
II

Пирогчансцът Найдаи Попович, който 
преди месеци взе йод наем мандрата на ЗК 
”Сточар” в село Сенокос, откри през лятото и
магазинче за продажба на стока за широко____________
потребление в това село. По този начин По- найдан Попович 
пович реши един от най-големите проблеми на 
жителите на Сенокос и на останалите села във 
Висока.

цата бе голяма: в страниците па 
колата и в кухините на вратата 
бяха напъхани пачки ЕВРО. Тол
кова грижливо и прецизно раз
местени, че автомобилът просто 
е бил брониран с тях. За преб
рояването на парите са 
необходими повече от три часа. 
Накрая са изброени чак 3 милио
на и 150 хиляди евро!

Парите и колата са пленени от 
митницата, а двамата пътници са 
пуснати. В следствения арест те 
са признали, че са знаели какво 
карат в колата. Колата са прев
зели в Германия и за услугата са 
получили по пет хиляди евро. 
При предаване на колата в Плов
див е трябвало да получат още по 
1000 евро. Пред българските ме
дии двамата българи казали, че 

За зоркото око на служители- са забелязали, че по пътя през 
тролния пункт ”БМВ” с двама те от специалното поделение за Хърватско са били преследвани 
пътници и германски регистра- контрол на минаващите грани- от една кола. Те намекват, че мо- 
циони номера на 3 септември т.г. цата обаче двамата пътници са же би някой от преследвачите е 
по нищо не се различаваше от съмнителни и те решават да нап- обадил на границата, че карат 
останалите возила в колоната на разят по-щателна проверка на съмнителен товар. Двамата бъл- 
изхода от Сърбия. За многоб- колата. От първия контакт става гарИ (един на 46, другият на 27 г.) 
ройните чакащи пешеходци, гла- ясно, че пътниците не са герман- безпрепятствено са минали бъл- 
вно дребни цигарени трафикан- ци, а българи - единият от Плов- гарската граница и не са задър

жани, понеже там не са напра
вили никакво нарушение.

Предполага се, че парите не са 
фалшифицирани, понеже става 
дума за използвани вече банкно
ти. Произходът им най-вероятно 
е от продажбата на дрога или от 
проституция. Независимо от то- 

В друг случай митничарите заловиха гражданка на СЧГ, пътуваща ва>те са предадени на Народната 
от Йстамбул, с три килограма сребърно и 315 грама златно бижу с банка на Сърбия и ще влезнат в 
обща стойност 249 000 динара. Бижуто е временно конфискуван, бюджета като извънредни при- 
а нарушителката също ще се озове пред съдията за нарушение.

магазина на Попович има почтивКакто твърдят сенокосчани,
Освен това височаии могат да получат и стока по поръчка.

няколко години в Сенокос се завърнаха много 
изкараха пенсия в Димитровград и други

всичко.
През последните 

сенокосчани, които 
градове. Така че сега през летните месеци в селото живеят и до
80-ина души. Б‘ Д*

' : - 
Й -ч. • » V ,,

били

‘V- чу

На 24 септември

Панаир на селското 

наследство

Приближаващото се към кон-

Пленени часовници и бижу
След сензационното пленяване на повече от три милиона евро 
митничарите на ГПП "Градина" отбелязаха нов успех. В автобуса 
на линията Парачин - София - Парачин те откриха и плениха 3150 
часовника на стойност 230 000 динара. Пътник от гр. Ягодина, 
който скрил часовниците в кухините на автобуса, ще бъде 
изправен пред съдията за нарушения.

ходи.
Да напомним, че тези три ми

лиона евро са най-голямата пле
нена сума досега на някой конт
ролно-пропускателен пункт.

На 24 септември в Димитров- Стара планина , чийто автор е 
град ще се проведе ”Втори реги- Славиша Гюрич, литературна ве- 
онален панаир на балканския аг- чер на писателката Наташа Йо- 
робиодиверзитет и селското нас- цева-Панич и др. 
ледство”, съобщиха от Органи
зационния комитет на панаира. Регионален център за жизнена 
Ще бъдат представени около среда в Централна и Източна 
20-ина автохтонни породи жи- Европа (РЕК) би трябвало да от- 
вотни - свинете мангулици, куче- пусне 70 хиляди динари за пана- 
тата шарпланинци и каракачан- ира, а от Министерството за сел
ски, свърлигските кокошки, бе- ско стопанство на Сърбия вече са 
лите кози, гълъбите нишки висо- отпуснати 100 хиляди динара. ОС 
колетци и др. в Димитровград е отправила иск

Както заяви Сергей Иванов, до Министерството на туризма 
на Организационния коми- на Сърбия за 70 хиляди динара за 

тет, тази година в панаира ще изготвяне на рекламен материал, 
бъдат преставени двойно повече но засега още няма инфомрации 
автохтонни породи животни в дали тези средства ще бъдат 
сравнение с миналата година, а одобрени. Както изтъкнаха чле- 
очакват се и двойно повече гости новете на Организационния ко- 
от страната и чужбина. Финан- митет, общината няма да похарчи 
сова ползва ще има и местното

ти, това бе една от колата, в коя- див, а другият от Момчиловград. 
то поне двама можеха да минат Дългогодишният опит подказва
границата без чакане. Едва ли ня- на митничарите, че нещо не е ца
кай си помисли да попита нещо ред с пътниците, 
двамата пътници, понеже ги счи- Международната организацияА.Т.Изненадата за служителите, а
таха за германци. и за останалите минаващи грани-

Една година от откриването на единственото частно обменно бюро

член

врпммр
нито динар за панаира. Единст- 

гостилничарско-туристическо вена й помощ са организацион- 
предприятие "Балкан”, 
както каза Иванов, от провежда-

Преди повече от една година започна да работи 
първото частно обемнно бюро Тлобал” в Димит
ровград. Откри го дългогодишният работник на 
"Градня” Славчо Тодоров.

- В началото на работата димитровградчаните тите могат да се купят без провизия и затова са 
сякаш изпитваха малка боязън от факта че обмен- по-евтини”, пояснява той. 
ното бюро е частно, но по-късно разбраха, че това 
е нещо съвсем нормално”, споделя пред

което, ните подготовки.
Организатори на проявата са: 

Международната конфе- Природозащитното дружество 
ренция за автохтонните породи "Натура балканика”, Канцелари- 
животни ще инкасира около 2000 ята на РЕК в Сърбия и Черна го- 
евро.

нето на

Тодоров разказва, че отначало го е тревожило
тежкото икономическо положение в Димитров- 

вестник Тодоров. Неговото бюро е регистрирано в град, в резултат на което е съществувала възмо- 
Народната банка на Сърбия и работи според пра- жност бюрото му да няма достатъчен оборот Ока- 
вилата на централната финансова институция у 
нас.

ра, Съветът за устойчивото раз- 
рамките на панаира ще витие на селата към ОС в Димит- 

бъдат проведени още

нашия В
редица ровград, Центърът за култура, 

мероприятия - Международна Народната библиотека "Детко 
конференция за автохтонните Петров”, Актив на жените към 
породи животни, етно-концерт, Съюза на пенсионерите и Об- 
етнографска изложба, предста- щинската организация на Черве- 
вяне на музикалното наследство 
и на традиционните ястия, изло- 
жба на фотографии от селата в

се е обаче, че едно такова бюро 
нужно на димитровградчани.

Най-търсената валута в бюрото на Тодоров е 
се надява, че и неговите съграждани са доволни от еврото, а след това щатският долар. Най-голям е 
услугите, които получават в него. В моето бюро оборотът, в петък, който е пазарен ден в Димитро- 
работата се върши по-бързо. Освен това тук валу- вград.

зало все пак е
Собственикат е доволен от оборота в бюрото и

мия кръст.
Б.Д. Б.Д.
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Отбелязан Денят на освобождението на 
Лужиица________ _______ _______ ____Сурдулишка община ознаменува Деня на освобождението си

Нашата перспектива е на Влас» Тържествена сесия
на* Стопанството в общината работи при тежки условия, но все пак по-успешно, отколкото 

фирмите в някои по-големи и по-развити среди. - Перспективата на общината е в туризма на 
Власина, каза председателят на ОС Слободан Попович и подчерта, че има бизнесмени, които 
са готови да влагат средства в развитието на този отрасъл скупщина

в комуналната област
Първият човек на общината с 

посочи постигнати- 
комуналната об-

В понеделник бе проведена 
тържествена сесия на ОС в Бабу- удоволствие 

слово изнесе те резултати 
ОС Петър Йо- ласт. По неговите думи във всяка 

от 53-те местни общности в об- 
най-малко

вшпица, на която
председателят на 
НЧИЧ. Об|У1 у1
рниците, началника на Пиротски щината е реализирана 
окръг Весна Миялкович, преде- по една комунална програма, ит 

бабушиишкия донорските организации ЬаОу- 
Йончич шнишка община е получила око-

йки се към отбо-

тавителите на 
СУБНОР и други гости, 
между другото каза: ..

Бабушнишка община трябва 
да помнят миналото, за да могат 
успешно да изграждат бъдещето изткъна, че предприятията са се

сблсъквали е много проблеми, а

' Жителите ло 40 милиона.
Що се отнася до стопанската 

обстановка в общината, Йончичпа

си.От тържествената сесия на ОС В речта си Йончич похвали ра- общината се е стараела да им 
ботата ма Общинската скупщина помогне, но поради разделената

компетенция 
не винаги е би-По случай Пети септември - шна приватизацията ще покаже тното самоуправление през из- 

Деня на освобождението на Сур- времето. Сигурно е, че и остана- миналите четири години е “било 
дулишка община, беше проведе- лите обществени предприятия в служба на населението“, Попо- 
на тържествена сесия на Общи- ще получат нов собственик.

- Все пак перспектива на на-

ла в състояние 
да им окаже 
необходимата 
помощ.

В края на 
речта си 
чич призова 
гражданите на 
общината да 
излязат на пре
дстоящите мес
тни избори и да 
гласуват за 
най-добрите и 
н а й - о т г о-

вич подчерта, че то не винаги е 
имало подкрепа от републнканс-нската скупщина, на която стана 

дума за развитието на общината шата община е развитието на ту- кото правителство. - Държавни
те предприятия в общината. Дн-през последните 60 години с осо

бен акцент върху въпроса как е 
действала местната власт в сега-

Йон-Председателят на 00 на рекцпята за строителни площи и
Червения кръст в Сурдулица д-р пътища и “Водовод доиринесо- 
Мирослав Радоичич връчи ха за комуналната инфраструк-
благодарствени писма на тура в общината. От особено зна-
двадесетина души от 
Македония, които ло време на 
НАТО бомбардировките са 
събирали помощ и са 
организирали акции по 
кръводаряване.

шния състав.
Председателят на ОС Слобо

дан Попович в доклада си под
черта, че през изтеклите шест де
сетилетия е имало много съби
тия в общината. Бяхме свидете
ли, каза той, и на НАТО бомбар-

чеиие е, че приключи третият 
етап в изграждането на водопро
вода, набавени са съоръжения за 
пречистване на водата, която се 
замътва от дъждове, така че сега

дировките, когато сурдуличани, сурдуличани и хората в околните
както и много пъти дотогава, ризма на Власина. В това отно- села ще имат сигурно водосняб- през изминалия четиригодишен 

период. По думите му отборни- 
ците, които са предимно от СПС, 
са проявили голяма отговорност ^НОР 
п усърдно са работили за реша
ването на проблемите в общпна-

ворните кандидати.
Преди тържествената сесия 

делегация на бабушиишкия СУ- 
положи цветя пред паме

тника в центъра на града.

станаха жертва и когато загинаха шение досега нямаше по-значи- дяваме-подчерта председателят.
На сесията бяха връчени пе-31 души.

- Сурдулица помни досегашни- же не беше приет Териториални- тосептемврийски награди на 
те си жертви и възобнови Памет- ят план за Власина и околността фирми, организации и на отделни 
ната костница. Тя ще бъде паме- й. Компетентни органи и комиси- лица, които са дали принос в раз

витието на общината от мииало-

телни капиталовложения, поне-

Б. Д.та.
тник на нашите спомени и на на- сии приеха предложението на
шата прошка към някогашните плана, така че и правителството годишния до сегашния празник, 
ни врагове, каза той. на Сърбия скоро ще приеме този Емблеми получиха Власинска

Председателят оцени, че обс- документ. След това ще започнат роса Общинският съвет на 
тановката в сурдулишкото стопа- да се реализират проекти в об- Съюза па синдикатите, община 
нство е тежка. Все пак, за раз- ластта на туризма, оповести По- Трън и Демократичният съюз па

пович и поясни, че вече има фир- сърбите в Македония. Бяха връ-

В бабушнишките основни училища

108 първолаци
лика от много по-развити среди, 
тукашните фирми работят. Досе- ми, които са заинтересовани да чеми 24 грамош п 15 благодарс-

влагат средства в тази област. тбвепи писма.
След като констатира, че мес

та са приватизирани шест пред
приятия, а доколко е била успе- В.Б.

Във Власинскитс 
водоцентрали

Ромите от Пчински и Ябланишки окръг

Искат училища на 

свой език
Започна
редовният
ремонтНа състоялия се неотдавна във Владичин хан преглед на 

културните постижения на ромите от Пчински и Ябланишки 
! окръг беше организирана и кръгла маса, на която беше рази- 

за социалното положение и за културните пот
ребности на ромите в СЧГ.

На срещата, на която участваха и Велко Костов, предсс- 
1 дател на Балканската федерация на ромите от София, и 

Осман Балич, подпредседател на Скупщината на град Ниш, 
' стана дума за това в какви условия живеят ромите, за трудо

устрояването, образованието, обичаите и традициите им, за 
културата и информирането...

; Участниците на срещата констатираха, че за реализиране 
! на Стратегията за решаване на проблемите на ромите у пас, 

която беше приета преди две години, е необходима 
I помощ от държавата. Ромите в тази част на СЧГ, както беше 
; подчертано, не са застрашени в национално отношение, но 
! имат далече повече проблеми от останалите граждани. 
; Голяма част от тях живеят в нехигиенични жилища, много 
■ хора са неграмотни и трудно получават работа. Налага се да 

си имат медии и училища на свой език.

* До края на август са 
произведени около 193 милиона 
киловатчаса ток

Редовният годишен ремонт на тур
бините и на съоръженията в чети
рите централи в системата па Власи
нскитс водоцентрали започна в поне
делник и ще продължи до края на 
месеца.

Митко Станков, директор па Вла
синскитс водоцентрали, казва, че от 
началото на годината до края па ав
густ са произведени около 193 милио
на киловатчаса ток. Като сс има 
предвид, че е запланувано тази го
дина да бъдат произведени 238 ми
лиона киловатчаса, напълно с сигу
рно, че планът ще бъде изпълнен 
предсрочно.

, сквано за

* В звоиското училище учат 9 първокласници

В бабушнишките основни училище тази учебна година бяха за
писани 108 ученика в първи клас. Най много първолаци 
в Бабушница 82, а след това в селата Любераджа - 10, Бониице - (>, 
Огрслац 2 и Звонци - 9. Във всичките 
общината учат общо 914 ученици.

В малцинственото училище "Братство" в с. Звонци в момента 
учат 55 ученици. Във втори клас са 7, в трети - 12, в четвърти - 5, в 
пети 6, в шести 5, в седми - 6 и в осми - 5 ученици.

Що се опашен до средните училища а Бабушница, в първи 
гимназиите тази година биха записани 46, докашо в средното тех
ническо училище —14 ученици. В Гимназията учат 166, а а техни
ческото училите ~ 62 ученици.

са записани

пет основни училища впо голяма

клас в

Б.Д.в.п. В.Б.



Фестивал "Екоарт 2004" в България"Човекът и1редупреждение на Комитета 
шосферата"_____ _I'I "Скалите и 

времето" на 

Перица Донков
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Традиционният фестивал ”Екоарт 
река Русенски Лом в България тази година се състоя в 

"Камъкът и водата”. В

в каньоните на

края па август под мотото 
интернационалната група участници бе и 
художник от Сърбия и Черна гора Перица Донков, наш 

Ниш. Художници от България, САЩ,

, известният Инсаталация на Перица Донков

сънародник от
СЧГ, Австрия, Испания и Македония създадоха кар
тини и инсталации в прекрасния Природен парк Русен-

ц р I ЮНЕСКО. Тези дела бяха изложени в голямата пещера, а сетне и втша ски Лом, който е под егидата на 
Градската галерия в Русе,ЯЕ&Г?,:■ =

За нашия вестник Перица Дон
ков каза, че е впечатлен от чудес
ната природа, а особено от мана
стирите в скалите, които са тра
йна съкровищница на живопис, 
понеже в тях има доста фрески и 
икони.

-Инспириран от всичко това, 
сътворих мащабна картина "Ска
лите и времето”, която изработих 
в стара традиционна техника пиг
мент на мазилка - сподели Дон
ков. Той напомни, че мероприя
тието в Русенси Лом е спонсори
рал известният галерист Джон 
Джон от Нюйорк, чиято дъщеря 
работи като еколог в българския 
парк край Русе.

е
в СЧГ^Комитетът "Човекът и биосферата" счита, че властите 

незабавно трябва да започнат изготвяне на Национална 
стратегия за ползване на изворите

Председателите на Национа- национална стойност. Големите 
лната комисия за сътрудничест- корпорации се стремят да моно- 
во с ЮНЕСКО и Комитета ”Чо- полизират водоснабдяването, за 
векът и биосферата" (МАВ) да повишат цената на водата на 
при Министерството на външни пазара, както се случи с нефта 
работи на Сърбия и Черна гора преди няколко десетилетия. 
Йован Чирилов и проф. д-р Бо
жидар Чурчич отправиха писмо понеже представляват важно ус- 
до няколко компетентни адре- ловие за оцеляване на народа, 
са, в което ги запознават със крайъгълен камък на културния 
същността на Декларацията за и политическия му интегритет. 
изворите на вода в СЧГ, която е Вече започнаха "войни” за вода

та, понеже по-малките градове и 
Комитетът "Човекът и биос- страни търпят натиск да отс- 

ферата" (МАВ), който е състав- тъпят изворите на по-големите 
на част на Националната коми- градове и по-мощните държави, 
сия за сътрудничество с ЮНЕ- Тъй като голям брой държави в 
СКО, предупреждава обществе- света нямат достатъчно извори 
нсстта за опасностите, които на питейна вода, включително и 
крие стихийното комерциализи- някои от съседите, апелираме

Участниците в "Екоарт 2004"
М. Т.

По повод един век от смъртта 
иа Дворжак________________

Изворите на вода не са стока

Българска 
филхармония и хор 
гостуваха в Нишприета в края на март т. г.

Новият филхармоничен оркестър от София и 
хорът на Софийската консерватория под дириген
тската палка на маестро Зоран Андрич се пред
ставиха миналата неделя с безплатен концерт пред 
нишката публика. Със солистите Катя Николич - 
сопран, Вера Розова - алт, Орлин Иванов - тенор и 
Ненад Ненич - бас, те изпълниха "Реквием” от 
Антонии Дворжак по повод стогодишнината от Сърбия, Скупщината на Град Ниш, посолството на 
смъртта му. Чехия в Белград и Фабриката за цигари "Филип

На любителите на класическата музика конце- Морис” в Ниш. 
рта подариха Министерството на култура на

Ще се воюва ли за вода?
На световната конференция за водите в Стокхолм специалисти 
предупредиха, че съществуват обективни рискове да се стигне до 
войни за вода!? Според тях такава опасност съществува затова, че 
световната популация се увеличава неконтролирано и не 
съществува съзнание за великите проблеми във връзка с водата, 
които скоро ще възникнат.
"Вече имахме въоръжени стълкновения поради нефт, а наскоро е 
възможно да водим и войни за вода" - казал е Вилям Мич, 
професор по природни ресурси в държавния Университет в Охайо 
(САЩ).
До 2025 година населението на земното кълбо щз се увеличи с два 
милиарда души, а 95% от хората ще живеят в гррдовете.

Жежка бележка .ШШ____ награди.
Истинският конкурс по начало е таен, което ще 

рече, че членовете на журито не знаят за кого става 
въпрос. При този наш конкурс обаче беше задъл
жително в добавачно пликче да се дадат данни за 
автора. Този факт слага под съмнение тайността на 
състезанието.

По-нататък: предвидените "награди” са просто 
За държавни празници, за тържествени събрания, обидни, защото не представляват дори нормален 

юбилеи (малки и големи!) ни бива - докрай изтък- хонорар. За какво насърчение тогава може да се 
ваме заслугите и резултатите. И надуваме ги малко говори? Само от тези факти конкурсът може да се 
или повече - според обстоятелствата. За признаване окачестви като тарикатлък на издателството за 
на собствените грешки и недъзи обаче сме истински баламите-творци! (Ако е въпрос до "няма пари”, не 
скъперници. Най-често гн премълчваме, а някои трябва да се играем на "конкурси”, а просто да заси- 
грешки толкоз усърдно оправдаваме, че те престават лим нормалните хонорари в "Братство”, "Мост” и 
да бъдат грешки. Ако става въпрос за "Братство”, "Другарче”. В това отношение се излагаме не за пръв 
недъзите не могат да се мерят с един аршин - ония, път! Защо са ни тези пози, това правене на фасони, 
които ставаха, когато издателството беше на два- биене в гърди, когато е ясно, че това не става без па- 
десет години и днешните - когато то отпразнува соли- ри. (Да не споменавам една сръбска сочна поговорка 
дни 45 години! за такива случаи).

Едни от недъзите са и литературните конкурси в Както и преди, тъй и сега "вещите лица специа- 
птДим»ЧНОТО минало 11 днес- Говоря от личен опит и листите” - членовете на съответни журита, остават... 
от името на някогашните организатори. През пери- анонимни! Тези хора заслужават да се чуе за тях а от 
б™Л^Т|аВИтеЛ“ИЯСОЦИализъм”най'етното друга страиа заслУжават и съответно възнагражде- 
тввдци и затхйРте участват неблагонадеждни ние, за което в случая не стана дума. При някои
допускала по комиги^я гп РИВаШ' навреме и не се важни конкурси вещите лица от журито получават допускаха до комисията (!) за оценка на произведени- дори и по-големи възнаграждения от участниците.

Но да се спрем върху неотдавнашния литературен ство”) общоприетите прави^за^едиТлитературга
разбира сърешован^състезаи КОНКУРС “ естестТнТсГ^еТаме с н^ви
^поети разказвачи кпи™ е ПОВе?е ТВОрци ЛН0С™’ Грешки' непРав«и. съмнения и дори смешни
отпиятТай" Пр0' 33 Да се ХуМ°рНИ положе™я. Ставаме за резилък - нашенски отделят най доорите. Оценки за произведенията казано.
дават комисии (журита), съставени от специалисти 
вещи лица за дадена област. Тези

Кулртурен
резилък

към обществеността, към сто
панските и политическите фак- 

то, поради глобалното затопляне тори да създават обществени, за- 
на планетата и замърсяването на конови, икономически и полити- 
жизнената среда водата получава чески условия, в които изворите 
стратегическо значение. Според на питейна вода да бъдат обс- 
предвижданията една трета от тойно преценявани. Ако успеем в 
човешката популация след две това нашата страна успешно ще 
десетилетия няма да има доста- се справи с предизвикателствата 
тъчно вода.

"Климатическите

ране на изворите.
Както се подчертава в писмо-

пред които ни изправя бъдеще- 
промени, то”- се казва в апела на МАВ.

Комитетът "Човекът и био-кактои развитието иа индустрия
та, от едната страна, и увеличава- сферата" счита, че властите 
пето броя на жителите на пла- Сърбия и Черна гора незабавно 
петата, от друга, допринасят во- трябва да започнат изготвяне на 
дата да има обществена и иконо- Национална стратегия за ползва- 
мическа стойност, която не е реа- не на водните извори, както и на 
лно представена в сегашните закон за минералната вода и кон- 
опити за комерциализирането й. цесиите. МАВ е

в

готов да подк-
В момента изворите се комерци- репи такова начинание и с нау- 
ализират и стават частна собст- чните си и специалистически по-
веност при условия, в които не се тенциали да помогне изготвяне- 
уважава тяхната истинска еколо- то на документите, 
гическа, икономическа и общо- Марин Младеновлица отсъждатМ. Т.
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Интервю: Богдан Николов, журналист, публицист, художник

нашенеЧ Богдан Николов от няколко десетилетия живее в Ниш, но никога не е 
" НаЛ милее за своето родно село Каменица и за Царибродско като цяло. Постоянно 
е писал, пише, а казва, че и по-нататък ще пише за родния си край.

* г—и Николов, наскоро трябва да 
излезе от печат поредната Ви книга.
За каква книга става дума?

- Става дума за книгата "Цариб
род”, която обхваща период 
века. В нея са внесени данни за 750 
царибродчани, които са оставили няка
ква следа в различните сфери на 
живота и труда, а ние сме ги забравили 
или малко знаем за тях. Четейки за тях, 
читателят ще може да разбере исто
рията на града през изминалите два 
века.

* Как събрахте сведенията?
- Изследвах запазените черковни 

книги, както и оскъдната литература 
и вестниците, които са излизали в Ца
риброд към края на 19 век. На 
съвременниците давах въпросници, в 
които те внасяха исканите от мен све
дения. Да направя една такава книга 
много ми помогнаха рецезентитс 
проф. д-р Кръсто Манчев и проф. д-р 
Марин Младенов.

от два

* Сблъскавахте ли се с трудности?
- Да, особено, когато трябваше да 

намеря сведения за хората от далечното минало. 
Що се отнася до съвременниците, някои от тях

* Опасявате ли се, че спрямо някои 
царибродчани ще бъдете несправедливи, понеже е 
трябвало да ги споменете, но не сте направили 
това? категорично заявяваха, че не искат да се пише за 

- Не, защото аз не правих никаква селекция, тях, докато други недоверчиво даваха сведения за 
нито пък хората определях като ”видни”, "бележи- себе си. 
ти”, "заслужили личности" и подобно. Не се 
поставих като съдия. Желанието ми беше да спо- * Колко време Ви беше необходимо да напишете 

монографията ?
- Трудно мога да орпеделя времето. Това не е 

книга на една конкретна тема, за която авторът 
събере материал и след това седне и я напише. По 
време на описването на монографията "Цариброд" 
постоянно се явяваха нови сведения, които ме кара
ха отново да осмислям някои неща и да изследвам 
по-нататък.

мена учените, художниците, поетите и други 
личности, за които хората знаят малко поради
простата причина, че нямат сведения за тях.
Например доста хора са чували, че през миналия 
век в Цариброд е преподавал изобразително 
изкуство учител от България. Едва ли обаче някой 
знае, че това е бил Георги Машев. Имало е 
царибродчани, които са учили в Самоков, Солун,
Загреб, Швейцария, но почти никой не знае за тях. * ^ой ще печата книгата?
Хората просто са ги забравили. Аз си помислих, че 
след 50 или 100 години за тях няма да се знае най-напред, че книгата трябваше да бъде издадена 
абсолютно нищо. И не само за тях.

- Във връзка с този въпрос нека да кажа

през 2002 г. от Народната библиотека в Димит
ровград, но имам впечателние, че в това ведомство 
не проявиха достатъчна ангажираност. Затова 
след две години се обърнах с молба до Ми
нистерството на културата на България и оттам 
получих отговор, че са съгласни да финансират 
печатането. Издател на книгата ще е софийската 
печатница "Парадигма".

* Има ли още личности от Царибродско, които са 
заслужавали да бъдат представени 6 книгата Ви?

- Поне още 1500 души, но включването им не 
беше възможно по технически причини. Във връз
ка с този въпрос нека да кажа и това, че не съм се 
ръководил от политическата, партийната, нацио
налната и каквата и да било принадлежност на 
хората. Бобан Димитров П|
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Колко допринасяме, за да за

пазим спомените и имуществото
на нашите деди? Възможно ли е
село Паля да пропада, а ние да
наблюдаваме вичко това като
че ли не ни интересува, като че
ли не е наше?

В Паля, която се намира на
920 метра надморска височина и
на 140 километра от Ниш, е като
в рая: чиста природа, въздух, во
да... Спокоят и тишинана са неи
змерим и са големи като болка.
Напълниш очите и душата, об
мисляш... Хубост, но пак болка.
Село Паля остана без хора.

Сърцето започва по-сил-
зо. Море не ми трябва, тук е Власинското
езеро. Не ми трябва ни планина - Каменната
гора е близо. И на Дунав няма да ходя, тук
извира Ерма, от пея ще изпия вода под Кър
вавия камък.
Краката отичат от дълго ходене, очите са чер
вени от сълзи. Някогашните домове са празни,
двадесет от някогашните 60 къщи са паднали. Старата царнбродска г^ра е обслужвала поколения и поколения 

околията. Кой знае колко пътници от Европа за Азия и 
обратното са се окрепвали в ресторанта на гарата докато измине 
митническият контрол. •

През царибродската гара са минавали и крале, дипломати, поли
тици, войски, разузиаватеди, търговци...

Тя беше дълго време централната постройка на градеца и душа на 
обществените събития. Построил я е прочутият знеполски бунтов
ник срещу турците Симо Соколов, който след освобождението от 
османците станал строитед.

Дойде доба гара "Цариброд” да бъде не само пр 
получи нова премяна.

Как е изглеждала преди Първата световна война 
днес - говорят снимките.

През лятото има осем души, през зимата ще жители от
останат... четири: Божана Пеева, Божана Стан
кова, Тодорка и Кирил Пееви. Няма кой да отг
лежда добитък. В селото има само една котка,
две кучета, три крави, четири овци и толкова
свине.

Моля се на “Св. Богородица“ в Паля, най-
стария манастир на Балканите, да запази се
лото. Не само него, а и други села, които изчез
ват поради много ясни и неизвестни човешки скръстена, по и дапостъпки. Хайде и пие да помогнем. Уверен
съм, че нашите деди искат това от нас. н как изглежда

Слопинш Тодоров
Си. Кр,
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Драган Божилов вероятно няма да замине 
на световното шахматно първенство■икжи Щрихи за портрет1 Сестри Георгиеви 

-хандбални 

свръхталанти
т I ш-и г
"Г ;

Г!

М1
Сега с успех вардиМ да тренира хандбал.

”Раднички Югопетрол”.
Със своя отбор спечелих първо място на юно

шеското първенство на Сърбия, а в конкуренцията 
хандбалистките, родени до 1991 г., бях провъзг- 

за най-добър вратар. Очаквам и занапред

започва 
вратата на

■НЯГС1“'

Л нау
ласена
Да игРая добре и да постигам завидни резултати. 
Надявам се скоро да застана на вратата на ти-

М____ тулярния състав на отбора’, каза за нашия вестник
първият вратар ма младите "кръсташици (както 

Сестрите Кристина и Тамара Георгиеви, които популярно ги наричат по местността Дървени 
живеят в Белград и са най-добрите хандбалистки в кръст в Белград, където е стациоииран отборът 
своята категория в Сърбия.

По потекло Георгиеви са от Желюша. Баща им 
Зоран Георгиев е известен димитровградски спор- рот. Вече пет години се занимава с хандбал в същия 
тист от периода 1980-90 г. Той е най-добрият фут- отбор. На последното първенство на Сърбия за 
болист в историята на ФК ”Желюша”. Вече де- млади хандбалистки я провъзгласяват за най- 
евтина години живее със семейството си в Белград, добрата хандбалистка и освен това е най-добрият 
където дъщерите му играят в титулярния състав на голмайстор.
известния белградски хандбален отбор ”Раднички За сестри Георгиеви белградският вестник 
Югопетрол”. Всяко лято те прекарват ваканцията "Спортен журнал” написа: ”Кръсташиците” са 
си при баба и дядо в Желюша, а това лято се най-добри в младите категории, което потвържда- 
представиха и пред димитровградчани. Именно те Ват и поотделните награди на членките на отбора, 
предадоха наградите на най-добрите млади участ- Най-добрите носят едно презиме - Георгиеви.

Най-добър вратар е Кристина Георгиева, която бе 
Кристина е родена 1991 г. в Пирот. Още като блестяща на вратата, докато най-добър голма- 

малка проявява интерес към спорта. Три години йстор и най-добрата състезателка е сестра й Та- 
треннра волейбол в ОК ”Пощар” в Белград, но по мара.” Д.С.
молба на сегашния й треньор Душко Петрович

1Щ

им).
Тамара Георгиева е родена 1992 г. също в Пи-

Липсва му 

български паспорт
Въпреки че е български шампион по шахмат за деца до 10-годишна 

възраст, Драган Божилов от Босилеград няма да представлява България 
на Световното първенство, което ще се проведе в гръцкия град Ираклион 
от 3 до 14 ноември. Основната причина за това е, че талантливото 
нашенче не притежава българско гражданство.

- Подадох всички документи, обаче все още не съм придобил бъл
гарско гражданство, казва Новица Божилов, бащата на Драган и треньор 
в 1ПК "Младост”. Процедурата е такава, че щом аз получа гражданството, 
веднага и синът ми ще осъществи това право. Интервенцииите от моя 
страна, както и от страна на Българската федерация по шахмат,, за 
съжаление, останаха безрезултатни. Основната пречка е "навалицата на 
искове за придобиване на българско гражданство. Единственото, което 
ми остава, е да чакам, пояснява той.

В края на август от БФШ са осведомили Божилов, че на световното в 
Гърция вместо Драган ще замине третокласираният от държавното пър
венство Даниел Кардалиев от Червен бряг. Второкласираният Теодор 
Зашев от Варна е представлявал България на Европейското първенство в 
Турция.

Драган Божилов стана шампион на България в категорията на 
момчетата до десетгодишна възраст на държавното първенство, 
което се проведе в Плевен от 27 март до 2 април т.г. Благодарение 
на този изключителен успех той придоби правото да участва на 
Световното първенство. На първенството на България Драган игра 
като член на ШК “Осогово" от Кюстендил.

ници в турнира по малък футбол.

В първия кръг на НИПАЛНФЗ - 3 кръг

Заслужена победа 

на бабушничани
Три първи места

На стадиона ”Чаир” в Ниш на 5 т.м. се проведе 
първият кръг на състезанията от НИПАЛ (Нишка 
пионерска лига по атлетика) с участието на пио
нери от Ниш, Крушевац, Власотинце, Алексинац и 
Димитровград.

Отборно най-добри резултати показаха пионе
рите и пионерките от Крушевац. Поотделно най- 
добра бе Йелена Анджелкович от отбора на 
"Църна трава” от Власотинци, чийто резултат на 
600 м не можаха да "хванат” и пропозициите на 
ЮПАЛ.

Победилите

"Лужница" - "Балкански" 4 : 3 (1 :1)

В комшийското дерби публиката видя дина
мична и вълнуваща до самия край игра. Гостите 
започнаха силно и през първите 10-ина минути 
вкараха гол, но след това домакините превзеха ини
циативата и изравниха резултата. Преди това 
лужничаните пропиляха дуспа (19 мин.).

През второто полувреме домакините атакуваха, 
а гостите се защитаваха. При резултат 3 : 1 дими
тровградчани се поокопитиха и намалиха предни
ната на бабушничани, но след това получиха още 
едно попадение. Панайтович в 70 минута намали на 
3 :4. Същият играч пет минути преди края на мача 
имаше шанс да изравни резултата, но не успя.

Може да се каже, че домакините заслужиха по
бедата.

В следващия кръг "Балкански” е домакин на 
’ Раднички” от Кнез село. Мачът е насрочен за 
събота от 16,30 часа в СЦ "Парк”.

Съществува ли все пак някакъв шанс талантливият босилеградчанин 
да замине на Световното първенство, понеже напълно е заслужил това?

- Единственият начин, по който синът ми все пак може да участва в 
състезанието на най-добрите малки шахматисти в света, е да бъде 
делегиран като "екстра играч” от някоя шахматна федерация. В такъв 
случай обаче състезателят поема разноските за участието си.

По думите на Божилов, за да заведе сина си на Световното първенство, 
ще са му необходими около 1500 евро. Някои частни лица и ведомства от 
Сърбия вече проявяват готовност да ми окажат финансова подкрепа и 
лесно може да се случи Драган да участва на първенството по 
предложение на Шахматната федерация на СЧГ. Не е ли абсурдно 

на България да участва на първенството като представител 
на друга държава? - пита Божилов. - Не се сърдя на никого, но просто се 
налага да кажа, че ние, българите от Босилеградско, въпреки че 
притежаваме безспорни качаства в определени области, все пак не сме 
равноправни с другите.

Пионерки:
80 м с препятствия: Ирена Бошкович (Круше

вац) -13,2 сек; 100 м: Кристина Йевтич (Крушевац) 
-13,00, както и на 300 м - 42,4 сек; 600 м: Йелена 
Анджелкович ("Църна трава”) - 1:35,8 сек; 4x100 
м: Отборът на Крушевац - 56,1 сек; Дълъг скок: 
Даница Стойкович (Железничар, Ниш) - 4,22 м; 
Висок скок: Ирена Бошкович (Крушевац) -130 см; 
Гюле: Драгана Йованович ("Църна трава”) - 9,07 
м; Копие: Саня Георгиева ("Железничар”, 
Димитровград) - 28,13 м:

Временно класиране: 1.Крушевац - 5062; 
2.”Църна трава” - 2046; 3. "Железничар” (Димит
ровград) 1913 точки.

Пионери:
100 м с препятствия: Урош Кръстич (Желез

ничар”, Ниш) -13,9 сек; 100 м: Александър Йова
нович (Крушевац) -11,6 сек, както и на 300 м -39,7 

сек; 800 м: Слободан Мак- 
симович (Косово поле) 
2:15,4; 4x100: "Железничар” 
(Ниш) - 50,8; Дълъг скок: 
Горан Делчев ("Железни
чар”, Димитровград) - 4,90 
м; Висок скок: Саша Мили- 
ев ("Железничар”, Димит
ровград) 140 см; Гюле: Дар- 
ко Миленкович (Църна тра
ва) -11,82, както и копие - 
26,50 м.

шампионът

П.Л.Р.
Бабушница,4 септември 2004 г. Зрители - около 200. 

Главен рефер: Оливер Петрович от Ниш (7). Голмайстори: 
Селимович в 31 и 47,Пешев (автогол) в 54 и Йованович в 
62 минута за "Лужница", а Чурчич в 9 и 56 и Пана - 
йотович в 70 минута за "Балкански". Жълти, картони: 
Йованович, Селимович, Славкович, Здравкович и Ни - 
колич от "Лужница", а Пешев и М. Пейчев от "Бал -

Пчинска футболна дивизия

Стартът е в неделя
Тазгодишното първенство в началото на сезона босилеградчани 

ПФД ще стартира през уикенда, а в подсилиха редовете си и с няколко 
рамките на първия кръг босилег- изявени футболисти, които през 
радска Младост ще гостува на 12 предишните сезони се състезаваха 
септември (неделя) на “Алакинце” за отбори от Пчински окръг, 
в едноименното сурдулишко село.
Мачът започва в 16 часа.

През сезона 2004/2005 в ПФД ще 
се състезават 10 отбора. Освен 
Младост и “Алакинце ’ в първе

нството ще участват и: “Напредък"
(Сурдулица), “Пчиня” (Търгови
ще), “Младост” (Сувойница), “Кон- 
дива” (Жбевац), “Трешневка" (Ло- 
пардинце), “Полет” (Въртогош),
“Чуковац” (Чуковац) и “Младост”
(Павловац).

В босилеградския отбор не скри
ват амбициите си за шампионската 
титла. Всички в клуба са на мнение, 
че желанията са им реални. За 11-те 
места в

кански". Червени картони: Милан Георгиев от "Бал
кански" в 90 минута (два жълти).

ФК "Лужница": Боич 6 (Цвет- 
кович ), Ранчич 7, Милан Мило - 
йкович 7. 5,Николич 7,Здравкович 
7. 5, Ракич 7. 5, Селимович 8, Зла - 
танович 7, Марко Милойкович 7 
(Пейчич-),Славкович 6,5 и Йова
нович 8 (Миялкович—)

Общинска дивизия 
Пирот___________ П.Л.Р.

Гостите не 
дойдоха Поправка

В текста за активностите на 
АК^ "Железничар” в миналия 
брой на вестника е допусната 
грешка. Вместо "Александра 
Петрова е седма...” трябва да пи
ше "Александра Петрова е 
ПЪРВА...” Погрешно е подпи
сан и текстът с А.Т., а трябва 
Д.С.

Извиняваме се на Александра 
Петрова, на ръководството на 
"Железничар’' и на читателите.

А.Т.

Миналата неделя в СЦ "Парк” тряб
ваше да се играе мачът от първия кръг 
на Общинската дивизия Пирот между 
ФК "Желюша” и ФК "Нишавац” от пи- 
ротското село Станичене, но гостите не 
се появиха в терена. Мачът ще бъде ре
гистриран със служебните 3 : 0 за жел- 
юшани.

В следващия кръг "Желюша” е гост 
на "Свобода” в Расница. Мачът ще се 
играе утре от 16,30 часа.

ФК "Балкански": Станкович 6, 
Бошкоивч 6, Живкович - (от 20 
минута Д. Пейчев 6), Милан Гео
ргиев 6, Пешев 6. 5, М. Пейчев 7, 
Чурчич 7. 5, Панайотович 7, Ценков 
6. 5,Павлович 7 и М Гоергиев 6.

Играч на срещата: Йованович от 
"Лркница".

Временно класиране:
1.Крушевац - 4 145; 2."Же
лезничар” (Ниш) - 8,38; 
3. Църна трава” (Власотин
ци)-2106. титулярния състав ще се 

конкурират над двадесетина добре 
подготвени футболисти. ПредиД. Ставров
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Цената на горивото В Помощ за учениците
Европа

ОО на ЧК в Босилеград Актуално за пчеларите

Превенция 

срещу вароата
Регионалната асоциация на пчеларските организации 

Югоизточна Сърбия за пръв път от сформирането си вз 
решение за едновременно предприемане на превантивн 
мерки в борбата срещу опасната болест на пчелите, изве -

Както и предишните, така и в началото на тази учебна година ОО 
на ЧК в Босилеград предостави хуманитарна помощ на основното 
училище и на детската градина.

Руска Божилова, секретар на тукашния Червен кръст, заяви, че на 
ученическите столове в Долна Любата и Бистър са предоставени 
хранителни продукти (ориз, захар, консерви и др.), а на детската 
градина покрай хранителни продукти са връчени и над 80 играчки.

В Червения кръст казват, че в началото на следващия месец за 
материално най-слабите ученици от основното училище и 
гимназията, както и за децата в детската градина ще осигурят нови 
дрехи и обувки.

- Доколкото подсигурим достатъчно количество дрехи и обувки, 
ще дадем и на социално слабите деца в местните общности, допълни 
Божилова.

Цена в евро/литър в
Албания .... 0,78 
Белгия 
БиХ ..

0,50
1,18 0,83
0,79 0,75

I: БЪЛГАРИЯ 0,73 ......0.631 тна като вароа.
Според дадените напътствия 

торията на асоциацията през този период трябва да 
зват определени количества мравчена и оксалова киселина. 

Специалистическите служби при Ветеринарния инсти- 
следната стратегия в борбата

всички пчелари на тери- 
изпол-Дания 

Естония .... 0,76 
! Финландия .. 1,15 

Франция .... 1,08 
Гърция 
Британия ... 1,27 
Ирландия ... 0,98 
Исландия ... 1,11 

1,15

1,27 1,07
0,67

П.Л.Р.0,80
0,88

0,87 тут в Ниш препоръчват 
срещу тази пчелна болест:

- До 15 септември пчеларите трябва да ползват мравчена 
киселина според дадените напътствия;

- През ноември трябва да се прилага оксалова киселина в

0,74
1,28
0,89
0,46

Италия
Хърватия ... 0,96 .......... 0,81
Латвия ........ 0,70

0,94
определените количества.

0,65
Доколкото лечебните средства се прилагат както тряб- 
, Ветеринарният институт гарантира успех. Специалис

тите също съветват пчеларите да оставят възможно повече 
цветен мед в кошниците за предстоящата зима.

Лихтенщайн 0,97 
Литва

0,96 .«38
0,79 .......... 0,69

■ ^-1

жет§@1Й1шш о)1тег

ва
Люксембург 0,93 
Малта

0,71
0,90 0.47

Македония .. 0,87 
Молдавия ... 0,36

1 Германия ...1,20 .......... 1,001
Холандия ...1,27

0,65
0,26

0,90 ВъзпоменаниеНорвегия .. .1,21 ............1,06
Австрия-----0,95
Полша ......... 0,87  0,71
Португалия .1,07 ............0,78
Румъния .... 0,65
Русия ........
Швеция ...
шмшш

0,80

.. ___
0,61

I0,30 ......... 0,25
Спортният център "Парк” винаги трябва да оправдава името си, 

за да може да служи на гражданите за приятна разходка, спортуване, 
рекреация и пр., а на спортистите за тренировки и състезания.

За съжаление, не е така. СЦ "Парк” прилича на всичко друго 
освен на парк. Тук е все още незавършената спортна зала, а гледката 
около нея е нелепа. Но ако за околността на строежа има оправ
дание, за останалите пространства в СЦ няма. Празни пластмасови 
бутилки, найлонови пликчета, хартия и какво ли още не има нав
сякъде.

А как трябва да се отнасяме към тази част от града показаха тези 
дни хората от АК "Железничар”. Десетина членове на клуба, 
чело с новото ръководство, организираха акция по почистване ма 
някои от терените. Браво за председателя на клуба Симеон Манов, 
за треньора Александър Марков и за членовете ма АК "Желез
ничар”.

1,20 .0,96

Ш
Словакия ...0,91 .......... 0,83
Словения ... 0,87 
Испания .... 0,90

тшз
0,75
0,76
0,760,85Чехия 

Турция
Украйна___0,35
Унгария___1,02
Белорусия .. 0,52 
Кипър

0,881ДЗ
0,35 на-
0,90
0,37
0,710,82

д.с.
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Ц гг-рн? 5 е 84

На 8 септември 
се навършиха 

ДЕВЕТ 
ГОДИНИ от 
смъртта на 

скъпия ми татко

На 2 октомври 
ще се навърши 

ЕДНА 
ГОДИНА от 
смъртта на 

скъпата ми майка

т—I -5* *Водоравно: 1. Мъжко име. 5. Див 
северноамерикански бик. 9. Река в 
Италия. 11. Мюсюлмански свеще
ник. 12. Футболен отбор от Ита
лия. 13. Името на тенисиста Сам- 17 
прас. 14. Петролен продукт (ср- 
ъб.). 15. Село в Пиротско. 16. Пи
салка, перодръжка. 17. Мярка за 
площ. 18. Художествен стил от (
края на Вързаржданего. 19. Малка 22 ~ ?’23 24
рекичка. 20. Вид колбас. 21 Пакет ^
за изпращане. 22. Жълтеникав вз- 1. , }• , •. 1 . _ 
рив за бомби. 24. Парична еди- А 20 ! I ^
нища в САЩ. 26. Лидерът на Нова 
Сърбия. 27. Софийско радио. 28. 29 . 30
Първите две букви. 30. Александър ^ Ч
Чиликов, 31. Обреден хляб. 32. Ле- гЧ ,
гендарен френски колоездач. 33. 33 34 1 35
Иван Томов Николов. 35. Поме- 
щение за кръчма, кафене и под. 36.
Коралов остров. 37. Испаснки фу
тболен отбор. 38. Град в Банат.
Отвесно: 1 Великан. 2. Името на
актьора Шариф. 3. Област в Сър- актьор. 20. Високопоставен функ- 
бия, 4. Александър Марков. 5. Ма- щионер на ЕС. 21. Неподвижни 
тематичсски двучлен. 6. Град в МОрски животни. 23. Румен Ис- 1 Болид. 5. Комети. 10. Патос. 
Хърватия. 7. Прибор при комар. 8. татков. 24. Слезеи. 25. Вид памучен 11. Салаш. 12. КБ. 14. Ерос. 15. 
Обединените нации (съкр.). 9. Плат. 28. Положителен полюс на Барич. 16. Вол. 17. Рей. 18. Ма- 
Град в Сърбия. 10. Остров (кърп.). батерия. 29. Съкратеното пазва- рио. 19. Пано. 20. НЛ. 21. Палач. 
12, Правила за нравствено повс- ние на сръбската тайна полиция. 22, Порок. 23. Порой. 24. Ка- 
деиие. 13. Името на баскетболиста Пойна птица* 32. И тъй нататък леми. 25. Кронин. 27. Котел. 28.
Вилфан. 15. Езеро край Суботица. (съкр.). 34. Трендафил Лозанов. 35. Ибон. 29. Колет. 30. Да. 31. Обор. 
16. Белградска журналистка. 18. 12 и 6 буква. 36. Ангел Иванов. 32. Самар. 33. Син. 34. Рай. 35. 
Лидерът на ДХСС. 19. Словенски Салон. 36. Коне.

}
1Т~1 ж !

I.

~1ГТ?Ргт
Г~г...гг! Шл 4 
г... 2.„, —

*

:
*

* 25

28АI
■ Аска

Митова
Димитър
Митов

* ;
1 32

шзг37

Добрите хора никога не умират. Те 
оставят светла диря и честен път, по 
който да вървим.

Почивайте в мир, родители мили!

Вашата вечно скърбяща дъщеря 
Лилия със семейството си

$
Ш

Решение не кръстословица 
209 - Водоравно:__________
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Счита се, че хиляди години преди Колумбо хората са анчипътували през моретата и океаните. Американският ис
торик и геофизик Роберт Шох подкрепя това с фактите, 
‘че преди пет хиляди години почти едновременно са изг-

на света. Понеже Жрадени пирамиди в различни краища
Египет, Мексико, Перу и Китай са много * Кметовепирамидите в

подобни, според Шох това е доказателство, че хората от Г‘,шир® ■ доказателство
-Знайеш ли, Манчо, лани да бео умрел, съга не би 

дека Цариброд има толкова акълийе, дека 
памет за разсипуванъе! - запе ме Венко

знаял
смо имали 
Акълията.

-Чекай бе, Акълийо! Колко я знам ти си Акълия 
идругнема у Цариброд...

-А, лъжеш се Манчо. И я тека мислео, ама са

древни времена са пътували през океаните и пренасяли 
умението за строене на тези чудесии обекти. Той също 
предполага, че първите пирамиди са направени иа Сундс- 
ките острови в днешна Индонезия. требе да тражим друг прекор.

-Айде, айде, казуй у кой гьрм йе заякат!
-Па ти гледаш ли Царибродску телевизию?
-Брей честно да ти кажем, не баш свакьи пут!
-Е, ако беше гледал Царибродскуту - све стеше 

да ти буде ясно! Тия дни сви кандидати за кмета на 
Цариброд се представите пред народ и свак орати 

напрайи, ако цариброджанье гласаю за 
Да турим руку на сърце, Манчо, сви тека 

убаво орате, теквея убавинье надумаше, акъл да ти 
стане!

-Чекай, кво обещаваш?
-Знам ли, орате-орате, ама тека убаво орате и 

от това що орате да стане, най-после

кикво че 
ньега.

половината 
нашият град че процъфти!...

-Видим я колко йе процъвтел щом смо на дзаднье 
место у Републикуту по све...

-Море я ми кажи, рече ли некой кико че реши с 
боклукат на Козарицу, та странци да не 
удзъртаю и да не бегаю и да мисле оти само що не 
йе изригнул вулкан? Рече ли некой дека че очисти и 
пущи вадете, та да не буду канализация, оти цело 
лето гълтамо смрад? Па сети ли се некой да каже 
кико че замени азбестнете цевкье на водоводат, та 
да не коси рак по народат? И рече ли за дъждовнуту 
воду кво че напрайи, та кита падне дъж улицете да 
не се превърчаю у мърсне рекье. Рече ли некой кига

сеДесетилетия наред астрономите не успяваха да 
"намерят" планета, подобна на земното кълбо, но в последните няколко дни откриха дори три, за 
които кзват, че приличат на нашата. Всичките три са десетина и повече пъти по-големи и по-тежки от 
нашата планета.

В съзвездието Алтар на 50 светлинни години от нас учени от Европа са видели планета-сестра на 
Земята. Америкаците не чакаха дълго време след това, понеже и те откриха две такива планети - 
едната в съзвездието Лъв на 30, а другата в съзвездието Рак на 40 светлинни години.

Предполага се, че само в Млечния път съществуват 20 милиарда каменни или подобни на Земята

Ток от банани! че пуще онуя алу коя изгълта свете паре за тея 
работе що гьи народ изреди?

-Брей, това не съм запазил. Запазил съм дека сви 
се кълну у некикву демокрацию...

-Е, Акълийо, клели смо се нийе и у цара, и у 
краля, у социализам и комунизам, у кво ли не, па 
видиш ли додека смо стигли?! Заглибили смо у кал 
до гушу. А ти немой да тражиш друг прекор, тия 
акълийе су докига се довате до кокалат, а после 
отиде ли некой при ньи или га не чую или тека 
заръмжу, та час по-скоро си вачаш вратата!

Джибрите убиват 

бактериите Австралийски учен е създал електричен генератор, 
захранван от развалени банани. Следващата стъпка 
от работата му е проект за изграждането на еко
логично чиста централа, функционираща с развале
ните плодове.

Бил Кларк, професор в университета в Куинсланд, 
оставил бананите да се развалят в херметически зат
ворени бъчви, след което използвал отделения метан 
за захранването на електрическа турбина.

"За момента обаче все още не знаем дали бананите 
са рентабилен източник на енергия, което означава, че 
занапред изследванията ми трябва да установят нео
бходимото време за отделяне на метан!', обяснил про
фесорът.

Кларк очаква изследванията му да приключат през 
февруари. Ако бананите се окажат добър източник на 
енергия, индустрията по бананопроизводство възна
мерява да построи алтернативна електрическа цент
рала, която да захранва с електричество около 500 
къщи.

Турски учени установиха, че джибрите, останали 
след производството на вино, са шриокоспектърно 
антибактериално средство. Те са изследвали дейст
вието им върху 14 вида бактерии, някои от които 
причиняват хранителни отровяния и болести.

Джибрите могат да бъдат използвани като кон
сервант в храните, вместо синтетични вещества. 
Остава да установят кои храни е уместно да бъдат 
обработвани с тях.

Манча

Мечка изпила 36 

бири и заспалаРизи и сака, снабдени с електрически 
вентилатори, се продават като топъл хляб в 
Япония, въпреки че все още са пуснати само 
прототипи. Те са се превърнали в най-новия 
хит най-вече сред онези, които работят на 
много горещи места.

Бивш инженер от ”Сони”, който 
мента работи за компанията РС2В, вече е 
продал 3500 ризи и 3000 сака, откакто е 
стартирала продажбата по Интернет на 15 
ЮНИ-

Черна мечка била намерена да спи непробудно в 
щата Вашингтон, където се промъкнала 

незабелязано и изпила 36 бири.
Пазачите в курорта ”Байкър лейк”, на 129 км севе

роизточно от Сиатъл, открили мечока спящ на лива
дата. Първоначално не разбрали какво е станало, до- 
като не открили наоколо празните бирени кутии.

Животното, което било на около 2 години, изпол
звало зъбите и ноктите си, за да отвори консервите. То 
явно било истински

къмпинг в

Компютър разбира жестовеВ МО-

Японската компания Хитачи създаде персона- 
компютър, който приема команди, дадени с 

жестове. Той ги "чете“ с помощта на инфрачер
вени сензори, които улавят движенията пред мо
нитора.

Компютърът разпознава общо 7 команди, 
то са достатъчни дори за търсене в Интернет. 
Според специалистите той ще е удобен за всички, 
които не искат да докосват клавиатурата с мръс
ни ръце.

Цената на дрехите е 99 000 йени (90 до- 
лара) и въпреки грубия им вид са изключи- 
телно търсени на пазара. Това са прототипи 
и затова продуктът няма добър външен 
вид, но все пак поръчките били направени. 

Саката и ризите са направени от найлон, 
на гърба са поставени два вентилатора 

Ьзй!| с батерии, които отделят въздух във вът- 
решността на дрехата.

лен експерт, защото след като опи
тало една от по-обикновените бири марка ”Буш”, 
предпочело в крайна сметка местната "Рейниър”. 

Служители от организацията за дивите животни 
прогонили мечока, обаче той се оказал истински пия
ница, защото на другия ден се върнал отново в към
пинга. Наложило се да го примамят с мекици, мед и две 
кутиики "Рейниър” 
друга местност.

КОИ-
като

за да го заловят и преместят в

Телефони: директор (тел, факс) (018)46-454 редакция (отйЯв*? Иванова'Николич (езиков редактор). 
Вестникът излиза всеки петък. Ръкописи не сев?ъша? комеРсиала (018) 513-861.
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Издателство "Братство" 
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