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След парламентарните избори на 25 юни Днес на „кръгла маса" 6 Белград

Малцинствата в Сърбия 

и в обкръжениетоКой ще уир 

България^
* Макар и с най-много депутати 6 Народното събрание, левицата не може 
да състави правителство без коалиционни партньори от десния фланг 

Лявото обединение Козли- избиратели, КБ си осигури 82 
ция за България е победителят места в българския парламент, 
на изборите за 40-ия състав на Още 6 партии и коалиции успя- 
Народното събрание па Репуб- ха да прескочат изборния 
лика България, които бяха про- “праг” и да вкарат свои пред- 
ведени на 25 юни. Спечелвайки ставители в Народното събра- 
31% от гласовете на активните

еявлява
* Покана за участие в "кръглата маса" полу
чи и Националният съвет на българското 
малцинство

Днес в Белград се провежда “кръгла маса” на тема: "Нацио
налните малцинства в Сърбия и в обкръжението”. Организатор 
на събранието е Сръбската либерална партия, която е поканила 
представители на всички сформирани национални съвети на 
малцинствата в Сърбия, дванадесет на брой. Покана получи и 
Националният съвет на българското национално малцинство и 
негов представител присъства на кръглата маса.

Освен представители на малцинствата в Сърбия, на трибуна
та са поканени и представители на сръбското малцинство от 
Унгария, Хърватска, Македония и Румъния.

В работата на това политическо събрание ще участват и из
тъкнати общественици като Душан Янич, Петър Ладжевич, Гор- 
дана Говедарица, както и представители на неправителствени 
организации и др.

премиер Симеон Сакскобург- 
готски НДСВ (19,88% - 53), 
Движението за права и свободи 
ДПС (12,68% - 34), Коалиция 
“Атака” (8,16% - 21), Обедине
ните демократични сили ОДС 
(7,70% - 20), Демократи за сил
на България ДСБ (6,45% - 17) и 
Български народен съюз БНС 
(5,20% - 13).

Юнските избори обаче не 
дадоха отговор на най-важния 
въпрос: Кой ще управлява Бъл
гария през следващите четири 
години? Тъй като за новия ка
бинет е необходимо мнозин
ство от най-малко 121 депута
ти (българският парламент 
има 240 места), от броя на спе
челените депутатски кресла 
става ясно, че само в един слу
чай две парламентарни сили 
могат да образуват мнозин
ство и да формират кабинет — 
в случая да се коалират Коали
ция за България и НДСВ. Леви
те откровено заявяват, че зара
ди стабилността и бъдещето на 
България са готови да се коа
лират с партията на царя, даже

ние: партията на досегашния

—
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Ш5») -1Ш Български в 28 държави
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Български език се изучава под различна форма в 28 държа
ви, става ясно от справка в сайта на външното министерство. 
Сред тези държави обаче не е Македония. Затова пък курсове 
има в Монголския държавен институт.

Една от най-популярните форми за обучение са неделните 
училища - те са 21. предстои откриване и на нови 2 в Португа
лия и Будапеща. Има и 2 съботни училища в Канада. 
Най-много неделни училища има в Украйна - 10, в които се 
обучават 480 деца. Отделно 28 000 ученици там учат българ
ски. Дори в Етиопия 1200 местни жители поддържат знанията 
си по български език, макар и да няма официални кусове. Те са 
обединени в Асоциация на етиопските студенти, завършили 
виеше образование в България. В Норвегия пък закриват кур
са по български език в университета в Осло.
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Четвърта "Босилеградска вечер" в Скопие
В Босилеград и Димитровград Гукай >111. гукай, 

гугутке
• Босилеградчани в Македония се гордеят с традициите и с исто
рическото минало на родния си край • Балканските страни могат и 
трябва да черпаят опита на България в сферата на евроинтеграци
ите • Написани са първите страници на бъдещата книга за "боси- 
леградската диаспора" • Дарение за Здравния дом в Босилеград

По традиция вече няколко 
години сънародниците ни от 
Босилеградски край, обедине
ни от гражданското сдружение 
“Босилеградско”, които живеят 
в столицата на Македония си 
организират своя среща в на-

ДЕН ЗА ИСТОРИЯТА
• За пръв път след 87 години в Босилеград 
и Цариброд се проведоха избори за българ
ския парламент. На изборите за 40-ото 
Народно събрание на Република България в 
избирателната секция в салона на боси- 
леградския филиал на КИЦ "Цариброд" гла
суваха 91 души
• В помещенията на КИЦ "Цариброд" в 
Димитровград да осъществят правото си 
на избирател, както всички гражд 
България, "се осмелиха" общо 103 
на Димитровградска община и на Звонския

! (Стр. 2)

чалото на последния уикенд чер 2005" се проведе на 24 юни 
през месец юни. Поредната в голямата зала на ресторант 
четвърта “Босилеградска ве- "Под кале" в Скопие.ани на 

жители
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Уд 'щшфк па вниманието

На българските парламентарни 
избори на 25 юни
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Българският посланик 6 Македония г-н Александър Йорда
нов за правото на глас на хората с двойно гражданство

В Димитровград 

спечели НДСВЕвропейски тип поведение
• България първа хвана вятъра на промяната и намери верния път 
до НАТО и ЕС • Промени в нагласата на хората - проблемите в едно 
семейство открито се споделят и се решават

13 историята ма Димитровград 2005 година ще остане заииса- 
ияколко наистина исторически събития, случили се в малца ПОга сме били съседи, защото ще ременпо е очевидно, че Евро- 

се чувстваме наистина като пейският съюз изпитва ссриоз- 
част от една фамилия. А между ни проблеми, че той също е 
хора от едно семейство ис мо- раздвоен по редица въпроси и 
же да има мито тайни, пито много важно е лидерите па го- 
проблеми или дори и да има, те лемите европейски държави, 
трябва открито да си ги споде- както и па всички сегашни 
лят и открито да си ги решават, членки па ЕС, да постигнат

* Г-н посланик, за първи път 
Жителите на други, опрани с 
двойно граЖданство, едно от 
които е българското, имаха 
възможността да участват в 
парламентарните избори в 
България - да гласуват за 40- 
то Народно събрание. Какво е 
значението на този факт за 
дърЖавата България и за те
зи граЖдани?

- Това показва, че светът се 
променя, че се променят и Бал
каните - променят се нашите 
държави. За първи път всъщ
ност от съществуването па се
гашните държави па Балканите, 
на чело па всяка държава в ре
гиона стоят демократично из
брани правителства, стоят дър
жавни глави, които споделят 
европейските демократически 
ценности и лека-полска тези

кото градче.
След като през април месец тук се срещнаха премиерите на 

СЧГ и България — Кощуница и Симеон Сакскобурготски, на 21 
Димитровград бе домакин на министрите на външните ра-юни

боти па СЧГ и България — Вук Драшкович и Соломон Паси, а на 
25 юни стана още едно историческо събитие - За пръв път, от- 
както се намират в състава на Сърбия, в Димитровград и Боси
леград се проведоха избори за пародии представители за Народ
ното събрание на България. С разрешение на правителството на 
СЧГ и лично на външния министър Вук Драшкович, гражданите

(. ) па СЧГ, които имат двойно гражданство, имаха възможността 
да гласуват в тези два града. В помещенията на КИЦ “Цариб
род” да осъществят правото си на избирател, както всички граж
дани па България, “се осмелиха” общо 103 жители на Димитров
градска община и на Звопския край. Малко или много е друг 
въпрос, тъй като официален избирателен списък па имащите 
български задграничен паспорт не бе правен.

От пуснатите в избирателната урна бюлетини само една бе 
невалидна, а останалите .102 гласа са разпределени по следния 
начин: Национално движение Симеон Вгори (НДСВ) спечели 44 
гласа, Демократи за силна България (ДСБ) - 24 , Български на
роден съюз (БНС) - 12, Коалиция за България - 10, Обединени 
демократични сили (ОДС) - 3, Федерация активно гражданско 
общество (ФАГО), Новото време и Атака по два гласа, Роден 
край и Напред България по един глас.

Както след затваряне на избирателното място заяви предсе
дателят на избирателната комисия г-н Георги ГОруков от посол
ството на Република България в Белград, първото гласуване на 
бъларските граждани за депутати в Народното събрание на Бъл
гария протече абсолютно нормално, без проблеми и съгласно 
избирателния закон.
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р88шпромени в нагласата па хората 

във всяка една отделна държава 
все повече си казват думата н 
все повече се чувстват.

В конкретния случай наисти
на вие самите сте свидетел как

а<* в 1
г- ■ 1

Й
съвсем свободно, съвсем нор
мално българските граждани в 
Република Македония днес уп- * В този контекст, г-н Йорда- 
ражниха своето право на глас в нов, как френското и холан- 
изборите за парламент на Ре- дското “не” на Евроконститу- 
публика България. Това е евро- цията ще се отрази върху бъ- 
пейски тип поведение, това е вещото разширяване на ЕС.

Посланик Александър Йорданов (вдясно) с нашия журналист
консенсус по главния въпрос, 
че европейското разширяване 
трябва да продължи, като се 
спазват същите критерии, как- 
вито бяха и критериите за но
воприетите през последните 
години държави.

нормално демократично пове- " Референдумите във Фран- 
дение, към което всички трябва иия и в Холандия трябва да се 
да се стремим и да го защита- разглеждат наистина сериозно 
ваме от политическа гледна точка в

От друга страна събитията контекста на бъдещото разши- 
на Балканите през последните ряване па Европа. Преди всич- 
10-15 години така се развиха, 
че България като че ли първа 
хвана вятъра ма промяната и 
макар че ние преминахме през 
много трудности вътре в стра
ната, през много тежки пробле- думи. Референдумите показ

ват, че приобщаването към 
Европа и интеграцията в Евро
па е много тежък и сложен про
цес, който изисква много прак-

А.Т.

В. Бог ос в

В КИП, в Босилеград гласуваха 91 български граждани
ко те са много ясен сигнал за 
всички политици, които споде
лят идеята за европейско раз
ширение, че много често тази 
идея остава само като казани

42 гласа за
♦Коалиция "Атака" мина по-добре 
от НДСВ и Коалиция за Българиями, все пак успяхме през пос

ледните няколко години да на- За пръв път след 87 години в Босилеград се Ця 
проведоха избори за българския парламент. К 
На изборите за 40-то Народно събрание на Ре- 
публика България в избирателната секция в 
салона на босилеградския филиал на КИЦ “Ца- ш 
риброд” гласуваха 91 души. Освен босилеград- к 
чани, които имат двойно гражданство, пред из- Щ 
бирателиата урна в Босилеград застанаха и ня- Ш 
колко български граждани, които постоянно Щ 
живеят в България, а в изборния ден се завариха ™ 
тук. Своя вот са дали и няколко български люб Иванчов - независим член. На Секционната 
граждани, които живеят в Сурдулица.

Най-много гласове (42) получи Българският вени 1006 бюлетини, 
народен съюз, 17 бюлетина са пуснати за Коали
ция “Атака”, 11 гласа спечели Националното исторически момент за тукашните българи и 
движение Симеон втори (НДСВ), по 6 бюлетини представлява голяма крачка напред в отноше- 
бяха пуснати за Коалиция за България и Демок- нията между България и СЧГ, заяви пред 
рати за силна България, 4 гласа получи ОДС, а “Братство” Александър Димитров, председа- 
Федерацията за свободния бизнес съюз на Бъл- тел на СИК. Благодарим на Министерството 
гария и Движението “Напред България” спече- на външните работи на СЧГ, което откликна 
лиха по 1 глас. Три бюлетини 
бяха невалидни.

Гласуването се проведе от телевизия (‘Б 92”, ”Свободна 
6 до 19 часа местно време.
Изборите бяха контролирани 
от Секционна избирателна 
комисия, сформирана ог Посолството на Репуб- лямо удоволствие за представителите на 
лика България в Белград. В състава на СИК бя- КИЦ, смятам, че общинското ръководство не 
ха: Александър Димитров - председател; Нина трябваше да бъде толкова пасивно към избо- 
Бялкова - заместник-председател, представител рите. Мисля, че в бъдеще изборите за българ
ка Външното министерство на Република Бъл- ския парламент тук задължително трябва да 
гария; Димитър Димитров - представител на бъдат организирани от ръководството на Бо- 
Българския народен съюз; Мая Николова - силеградска община, подчерта Димитров, 
представител на Коалиция за България и Драго-

мерим верния път и осъщес
твим реформи, които ни дове
доха до членуването в НАТО и тическа работа: цялостна про-

законодателството,мяна падо сигурни членове на Евро
пейския съюз. цялостна промяна на мантали

тета и тук не трябва да си пра
вим илюзии, че нашият път 
към това членство в Европа ще 
бъде лесен и без промблеми. В 
тоя смисъл аз възприемам тези 
референдуми като едно сери
озно предупреждение към по
литическия елит и в Европа и в 
нашите държави да покрива 
думите си с дела. Това означа- 

Ние се гордеем с това, но съ- вя» когато се говори, че е необ
ходимо да бъдем интегрирани 
в Европа, тези думи и това же
лание да бъдат покрити с кон
кретна работа в собствените 
държави и в самата Европа.

В сградата па посолство
то. па Република България 
в Македония в Скопие па 
25 юии бяха открити три 
избирателни секции, на 
които за 46-то Народно 
събрание гласуваха стоти
ци жители па македон
ската столица - български 
граждани.

избирателна комисия в КИЦ са били предоста-

- Провеждането на изборите в Босилеград е

щевремепно искаме всички ос
танали държави в региона да 
следят същия път, да преслед
ват силно същите цели и ние на нашата молба за провеж-Изборите е КИЦ следиха и

журналисти от РТС, Радио и || Дане на избори тук. По време
на гласуването не са забеляза-

сме готови цялостно да им
своя опит като * Това неотдавна подчерта ипредоставим

държава в сферата на евроат- еврокомисарят по разширява- 
Ще нето Оли Рен?

Европа", “Враиске иовиие” и 
‘‘Слободии реч”.

ни никакви нередности.
Въпреки че организирането 

—И на изборите представлява го-
лантическите интеграции, 
бъдем щастливи ако и Репуб
лика Македония, и Сърбия и по-ясно става, че няма да има 
Черна гора през следващите интеграция като подарък, като 
години извършат такива ре- награда за нашия регион, а са- 
форми, които ще ги направят 
сигурни членове на ЕС. Тогава регион, преди всичко нашите 
вече, когато станем членове на политици, да си направят съот- 
едно семейство, лека-полека 
дори ние ще забравим, че няко-

Да. Струва ми се, че все

мите ние като жители на тоя

ветните изводи и да не се чака 
времето да ни отмине. Същев- П.Л.Р.
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Сътрудничество между Димитровград и Бабушница Сигурностно-информативната 
агенция предостави част от доку- 
ментацията си на Архива на СърбияИма тт решение 

за проблемите
ш Дерекула9
* Целта на срещата в Звонци бе да се подобри сътрудничеството 
между двете общини и да се намерят възможности за сътрудни
чество на Бабушница с някоя община в България, с оглед на факта, 
че населението в района на Дерекула, по-точно в Звонския край, е 
предимно с български произход

Миналия петък в с. Звонци селище Звонци вече има добро Бабушница за проблемите на 
се срещнаха кметът и замес- сътрудничество с няколко об- населението от Дерекула. Как-

щини от България (Мездра, то съвсем откровено каза пред- 
бушница д-р Миролюб Йова- Враца...), които са оказали зна- ставителят на село Ракита Зо- 
нович и Саша Стаменкович от

Дадени са досиетата 

за жертвите на 

Информбюро
♦Предоставено е и досието на Гестапо за 
активностите на тази нацистка служба, 
като и списъците на сътрудниците й

Директорът на Сигурностно-информативната агенция Ра
де Булатович предостави на директорката на Архива на Сър
бия Вйера Митрович документи, които предимно се отнасят 
до периода на Информбюро, голооточаните, дивизията 
“Скендербег” и югославското народно движение “Сбор”. 
Става дума за архивен материал от около 150 000 страници 
за периода от 1948 до 1956 година, когато е разформиран 
Информбюро, както и за документация на Гестапо и за лица 
които са сътрудничили с тази нацистка служба.

“Предоставихме повече страници отколкото това е напра
вено за периода от 1945 до началото на тази година. До края

тник-кметът на община Ба-

чителна помощ при възобно- ран Коцев, на територията на 
една страна и председателят вяване на църквата “Св. Илия” Дерекула освен неправител- 
на Националния съвет на бъл- в това село. ствените организации, ДСБЮ 

Представителите на Димит- и Националният съвет на бъл- 
Йосифов и председателят ровградска община запознаха гарите, никой с нищо не 

на Общинската организация на челните хора на община Ба- могнал населението. Дори в
Звонци е спряно и уличното ос-

гарското малцинство д-р Ан
гел е по-

ветление. Поставянето на рет
ранслатори за мобилния опе
ратор 064 на територията на 
Дерекула е дело на Демокра
тичния блок, а не на общината.

Въпреки проблемите, от
двете страни е изказано жела
ние сътрудничеството между 
общините да се засили и те да 
си помагат помежду си с какво- 
то могат.

Бабушничани очевидно бяха 
разочаровани от отсъствието 
на представител на посолство
то на Р България в Белград, 
което беше оповестено, но в 
последен момент отказано, по-Д-р Ангел Йосифов Д-р Миролюб Йованович
ради задължения около пре-

ДХСС Зоран Николов, членове бушница с посещението на дизбории активности в Бъпга- 
на Общинския съвет от листа- двамата външни министри на 
та на Демократичния блок СЧГ и на България в Димит- 
(ДСБЮ и ДХСС) в Общинска- ровград, Вук Драшкович и Со-

рия.
Да се запази здравна
та станция

Покрай другото на срещата 
стана дума и за настоянията да 
се запази статусът на здравна
та станция и да и е се позволи 

на околните села, в които живе- тя да се превърне в селска ам- 
ят числящите се към българ- булатория, както и да се акти- 
ското малцинство, изтъкнаха

Раде Булатович и Вйера Митрович

на годината ще предоставим още около 100 000 страници. 
Идеята ни е на Архива на Сърбия да дадем всички материали 
до 1974 година, понеже СИА е длъжна да пази настаналата

та скупщина в Димитровград, ломон Паси. 
Целта на срещата бе да се по
добри сътрудничеството меж
ду двете общини и да се наме-

Кой (не)помага на де- 
рекулчани?

Звончанци и представители
след тази година документация”, каза Булатович и добави, че 
без правилна употреба на досиетата не е възможно обектив
но да се наблюдава истори
ята. Същевременно той до
бави, че е запланувано на 
Архива на Сърбия да бъдат 
предоставени всички доку
менти, които той ще ползва

рят възможности за сътрудни
чество на Бабушница с някоя 
община в България, с оглед на 
факта, че населението в района 
на Дерекула, по-точно в Звон
ския край, е предимно с бъл
гарски произход. Пък и самото

На Архива са нредоставе- Г 
пи документи па бивша- ||
та Държавна сигурност §| 
и на бившата Управа па |1 
държавната сигурност ( 
(УДБА), в които се нами- Ц 
рат имената и досиета- || 
та на всички “иифор- ||
мбюровци ”, осъдени но Ц 
време на стълкновенията || 
между тогавашна Югос- || 
лавия и Съветския съюз. |1

визира ултразвуковият апарат, 
недостатъчното сътрудничес- който своевременно бе полу- 
тво или както те казаха, незаин- чен като дарение от Съюза на 
тересоваността на досегашно- българските общини. Запазва- 
то местно самоуправление в съгласно закопопредписа- 

нията.
Вйера Митрович под

черта, че ие е изненадана 
от това начинание, понеже 
архивите на агенциите по 
сигурност в бившите юго- 
републики и в останалите европейски страни вече са предос
тавени на държавните им архиви.

“Без оглед на факта, че очаквахме да ни предоставят доку
ментите, начинанието е от огромно значение. Материалите, 
които получи нашият Архив ще бъдат ползвани преди всич-

нето на здравната станция е 
пряко свързано с бъдещия реа- 
билитациоиен център в хотел 
“Мир” в Звонска баня и здрав
ния туризъм, който трябва да 

Щ се развива в този край. 
щ Изтъкнато бе, че е нсдопус- 
Щ тимо таксата от пребивавапе- 
Щ то на туристи в хотела да отива 
а в Пирот, макар че хотелът е на 
Я територията на община Ба- 

1 бушница.
'I Пред представителите на 

община Бабушница, НС и Де
мократичния блок жителите на 
Дерекула посочиха и редица 

Я други проблеми, които ги из- 
Я мъчват, като безразборната 

И сеч на горите, недовършения 
® мост към Ракита и пр.

а

ко за научни цели, а по специална процедура вероятно ще 
могат да ги разгледат и гражданите”, оповести тя.

Да добавим, че към края на декември м.г. Сигурностно- 
информативната агенция предостави на Историческия архив 
за постоянно ползване над 22 000 страници материали. Това 
представлява част от реформните процеси в Република Сър
бия и на СИА и е в съгласие със закона и с останалите дър
жавни предписания.

Хотел "Мир" в Звоиска баня А.Т.
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Изборите за 40-ото Народно събрание

7 партии и коалиции Ще управлява “ България? (От стр. 1)

тях”. Той не уточни кой би мо- 
л.л да е третият субект. Слухо
вете, че това може да е БНС бя
ха отречени от лидерите на 
дясната формация.

Симеон Сакскобургготски 
прогнозира сложни консулта
ции за формиране на правител
ство. “Би било много по-логич- 
но да се говори за широк спек
тър. Трябва да гледаме напред 
към целите от национален ин
терес, а не само надясно или 
палявао”, каза той. Политици 
ог НДСВ дават заявка за учас
тие във властта, по избягват да 
конкретизират как точно ще 
стане това. По всяка вероят
ност ще се водят мъчителни 
преговори с левите и Догап, ко
ито могат да завършат с раз
цепване на жълтите или с голе
мия компромис — участие в ле- 
воцентристки кабинет без пре
миер Симеон Сакскобурггот
ски. За този вариант загатна 
шефът на предизборния щаб на 
НДСВ Лидия Шулева: “Имаме 
възможности да участваме в 
управлението на страната, но 
нашата най-важна цел е стре
межът към стабилност и ба
лансираност на политиката.”

Симеон няма шанс да стане 
премиер и при евентуално обе
динение на всички десни пар
тии в парламента. Лидерът па 
ДСБ Иван Костов категорично 
заяви, че партията му няма да 
подкрепи при никакви условия 
царя за втори мандат.

в и с партията па българските 
гурци, респективно да напра
вят тройна коалиция, която да 

ляза, че без БСП не се вижда стабилен кабинет оси]-урИ стабилно парламен
та хоризонта. “България има нужда от работе- тарно мнозинство и да форми- 
що правителство и явно два субекта пе са доста- ра работещ кабинет. От БСП

обаче бе дадена заявка, че ле
вицата трудно ще направи от
стъпки по въпроса за бъдещия 
премиер, а нейн кандидат за 
този пост е лидерът

страсти. "Атака" атакува медиите листите Сергей Станишев.
Левицата победи “Стреснахме българската политическа ма- Според добре осведомени

Безспорният победител, макар и иепостиг- фия в лицето па НДСВ и ДПС”, заяви лидерът ||а" големият компромис, кои - _ ' . „ „ то може да направи Ь(_н е са-
нал максимума си, бе Коалиция за България, на Атака Волен Сидеров. 1ои пе пропусна да мият Станишев да се оттегли в 
Тяхната пресконференция бе най-очакваната в добави, че ако бил па мястото на Сергей Стани- полза „а ДруГ кандидат, но за- 
напрегнатата нощ. Влизайки в НДК, Румен шев щял да си подаде оставката. “Атака” заяви- д-ьлжителпо излъчен от соц- 
Овчаров констатира: “Резултатът пи е задо- ха, че не са пито лява, пито дясна партия, а партията. На старта на прего-
волнтелсн”. Стефан Данаилов обаче * били просто българи. Националис- ворите в средите на левицата
беше позитивно настроен и доба- \ тите насочиха гневни стрели сре- са категорични, че Симеон
ви: "Приемаме вота, такъв ка- \ за едвстс "«следни правител- Сакскобургготски няма да по-к \ коалиция за б-и ж лучи подкрепа ни го за преми-
къвто е”. Любимецът на каро- ндсв \ \ с™, «>ито според тях са про- » тп за'правителств0 с ма„-
да бе ентусиазиран от факта, ’5'88" \ 1 дали интересите на Бълга- дата на НДСВ. “Без водещата
че левицата окончателно е т* ______ в рия. Хората от “Атака” неп- роля па Коалиция за България
доказала своята модерииза- В*а«ЗВВ!вааи ......... { рскъспато задаваха въпроса Не може да има стабилно пра-
ция на тези избори. “Победи . € “това ли е фашизъм?” и по- вителство. Няма никаква логи-
соцналдемокрацията”, кате- Дпс ъ, Щ сочваха акценти от предиз- ка НДСВ да има водеща роля
горичен бе Ламбо, който раз- . # 1 \Х^Г“ Я борната си програма. Те не при съставянето на правител-
би монопола на ДПС върху \ 1 пропуснаха да обявят, че СТВВ°Ъ^“Я ™в'девицата има
вечките пет депутатски манда- одс Ъ%.\ М ДПС е антиконституционна привърженици на идеяТа да
та от Кърджали. я ° м Лйуг партия и обвиниха медиите, че има кабинет само с НДСВ, та-

Лидерът на БСП Сергей Стани- се подмазват на Доган. Според Къв вариант е малко вероятен,
шев обяви, че успехът па левицата е за- Петър Берон досега страната се е у- БСП даде ясен знак. че ДПС е
кономерен, защото през последните години тя е правлявала от “кириякстсфчовци и хаджипен- най-желаният партньор. Ахмет
водила целенасочена и публична политика, човци”. Доган пък подчерта, че рацио

нална коалиция без левицата

* БСП победиТНДСВ се стопи, СДС в агония...
Свърши се! Политиците и народа могат да си 

отдъхнат един от друг поне за ден. Сега обаче 
предстои най-трудния избор - въпросът как ще 
бъде конструирано управлението на страната. В тъчни, ще се търси трети", заяви Сокола, по 
тази ситуация ясно ще се открои кой мисли за доста знаково отказа да назове третата полити- 
европейското бъдеще на България и кои пак пя- ческа сила, която може да се включи в управле- 
ма да се отлепят от примитивните партийни нисто. на социа-

“Нашата цел бе да изработим един цялостен 0тОпената Надежда 
план за промяна на страната”, коментира той и 
заяви, че левицата няма да излъже очакванията

не може да се състави, остаиа- 
Крах на сините мечти! Вместо отворени про- Лите два субекта в нея зависят

зорцп и проветрени умове се оказа, че ръквод- от визията на левицата към 
на хората. Като специален успех на БС.П той по- ството от “Раковски 134" е било камикадзе, кос- 
сочи категоричната подкрепа на София за леви
цата и особено в 25 МИР, където водач бе сами-

то взриви не само себе си, но и всичките си при
върженици.

Провалът явно си пролича и по лицата на 
всички лидери от коалиция ОДС. “Хубавата”

ят соцлидер.
Жълтите: Добър ден, тъга!

Доста неадекватно бе поведението на НДСВ. Михайлова отново като латерна изрецитира за- 
Жълтите побързаха да се похвалят, че били пар- учените предваритлено думи, че може да полу- 
тията, която спечелила най-много гласове са
мостоятелно. В характерен за политическото мите й звучаха като виц. Отчаяни от слабия ре- 
му поведение стил Симеон Сакскобургготски зултат, областни лидери па сините веднага по- |ТС 
заяви, че лично той съжалява за два факта: ние- искаха оставката на “синия ангел” и свикването 
ката избиратлена активност и ксенофобията, на извънредна национална конференция. Също 
която е пробила в парламента. Пределно зага- то стори и експрезидептът Петър Стоянов 
дъчен премиерът бе и за участието на жълтите в Според него пай-нормално било да се иска ос 
бъдещо правителство. Формулата, която той тавка на лидера. “Още от днес трябва да започ 
създаде бе: “Колкото по-широко, толкова не разговор за бъдещето на СДС”, додаде вид 
по-добре”. Сакскобургготски остана екзотичен

коментарите си за неосъществения Либера- номер 1 за поста на Надежда, 
лен алианс. Според царя либерално мислещите |<остов се бидя успял командир

Костовистите бяха доволни, че влизат в пар- 
“Абсурдно е да напусна България, след като 50 ламеита Той обяви, че двете цели на неговите 
години съм бил изгнаник , разчувста се бивши- демократи били да не допуснат правителство 
ят монарх. Заместниците му обаче мълчаха през 1|а бсп и ВТори мандат на Симеон. Командира 
цялото време с наведени глави.

чи мандата за съставяне на правителство, но ду

лият пловдивчанин, който е очевиден кандидат
и в

си оставали такива, независимо от ситуацията.
Сергей Станишев:

Да работим заедно
Лидерът на победилата в парламентарните избори Коали

ция за Бългрия Сергей Станишев заяви в нощта след вота, че 
левицата ще предложи на демократичните парламентарни 
сили да работят заедно, за да наваксат изоставеното по отно
шение на Европейския съюз. По думите му реалната ситуация 
изисква от всички демократични отговорни сили в страната 
да работят заедно и да загърбят партийните противоречия. 
Председателят на БСП бе категоричен, че не може да става и 
дума за каквато и да е коалиция между левицата и “Атака”.

България се нуждае от стабилност, не от предсрочни избо
ри и партийни сделки, посочи Станишев, който поясни, че без 
Коалиция за България не може да се състави стабилно и рабо
тещо правителство. Според него трябва да се пристъпи към 
смели реформи и към преодоляване на големите социлани 
разслоения и пропуски.

с пренебрежение отмина всякакви коментари за 
СДС, защото не заслужавали вниманието му.Полетът на Сокола

Особено доволни в изборната нощ обаче бя- Той анализира, че появата на партия като “Ата- 
ха хората на Ахмед Доган, които постигнаха ка” е симптоматика за рухване на българския 
най-високия си резултат досега, който донякъде етнически модел. “Атака” беше нужна на ДПС, 
се дължеше на ниската избирателна активност в за да получи този голям резултат", обясни Кос- 
цялата страна. “Днес ДПС е трета политическа тов. 
сила”, със задоволство констатира Сокола. Той 
отбеляза, че партията му явно ще има ключова са вътре - в Народното събрание. Столичният 
позиция. Доган не пропусна да жегне доско- кмет Стефан Софиянски даде да се разбере, че 
рошния си партньор НДСВ. “Ние като една от може да напусне сегашния си пост, ако се осъ- 
управляващите партии отбелязахме ръст от ществи дясното обединение и то издигне една 
70%, докато другата (НДСВ, б.а.) пада със 70 на фигура за градоначалник, 
сто”, изчисли той. Според ДПС-лидера лево- 
центристки кабинет е по-вероятен и дори отбе-

Лидерите на БНС не криеха радостта си, че

Мариела Балевч 
Александър Симов
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Днес при1<лючва Международният художествен пленерГражданско сдружение „Босилеградско"

Проявата ще стане ш 

традиционнаДарени© за 

Заразния дом С изложба на платната, нарисувани по време 
на пленера, днес ще приключи Международни
ят художествен пленер “Босилеград 2005", кой
то по идея на поетесата Милка Христова Ста- 
ноевич организира Центърът за развитие на на
уката, стопанството и културата ”ПИНУС".

От 23 юни до 1 юли в Босилеград твориха 8 
художници от три държави - България, СЧГ и 
Македония: Миряна Анджелкович от Ниш, 
Илиана Иванова от Каварна, Евгений Серафи
мов от Кюстендил, Наташа Радеска от Скопие, 
Салихи Букурия и Леиче Митевска от Тетово, 
както и двамата босилеградски художници-лю
бители Александър Захариев и Станислав Тодо
ров. Участниците в пленера са предимно про
фесионални художници, автори на редици са
мостоятелни и колективни изложби и участни
ци в мпогобройни международни пленери.

Художниците твориха в импровизирано ате
лие в едно от помещенията ма ученическото об
щежитие и в училищния двор. Майсторите на 
палитрата посетиха фермата -своеобразен му
зей, на Здравко Георгиев в Белут, Лисинското 
езеро и други природни красоти б Босилеград
ско, които мнозина от тях пресъздадоха на 
платната си.

- Възхитени сме от прекрасната природа на 
Босилеградско, която просто ни вдъхновява да 
творим, споделиха художниците. Те особено из-

За нуждите на стационара към Здравния дом в Босилеград 
гражданското сдружение на преселниците от този край в 
Македония “Босилеградско” предостави дарение от ком
плекти спално бельо, нощници, чехли и др. Стойността на 
дарението възлиза на 500 евро.

Акцията станала по инициатива на Рада Якимова, меди
цинска сестра в босилеградското здравно ведомство. Изра
зявайки голяма благодарност към донорите, тя подчерта, че 
с получената пратка ще се създадът по-добри условия за па
циентите в стационара, който разполага с 15 легла.

Т} * Според договора между оргашпшпори- 
/I те и участниците в пленера, всеки ху- 
/; до.ле пик трябва да нарисува по 4 карти- 

Г|| пи, по 2 от които да подари па оргаии- 
Щ зищорите.

тъкнаха безупречната организация и гостопри
емството, което са им оказвали организатори-

$■вПНвЩ^. И
• ■ :г ■' 1 ШБШ зШИ: 1<М

"

те.
Председателят на Управителния съвет на 

“ПИНУС” Микица Василев заяви, че освен из
ложбата на творбите, нарисувани по време на 
пленера, която ще бъде поставена в Центъра за 
култура, днес ще бъде организиран и концерт от 
народни песни и танци на бината в училищния 
двор. В концерта ще участват фолклорните ан
самбли “Нестия” от София, “Абрашевич” от 
Лесковац и танцовият състав към Центъра за 
култура в Босилеград.

Василев подчерта, че “ПИНУС” ще положи 
усилия този пленер да стане традиционен.

' а *1яЬн»кя1*'Ч!
* *

Бедни деца ще летуват безплатно
Сдружението “Босилеградско” от Скопие това лято ще 

организира безплатна почивка на Черно море за 30 матери
ално слаби деца на преселници от Босилеградския край в 
Македония . Децата ще летуват във Варна в периода от 18 до 
31 юли.

Гордана Иванова, председател на дружеството, изтъкна, 
че всички разноски ще поеме дружеството.

П.Л.Р.

На класификационния изпит за записване в средните училища

Осмокласниците издържаха изпита
П.Л.Р.

* Осмокласниците В Босилеград, повече- Най.добър резултат от шеета по 
то с български произход, за разлика от математика осъществиха Борис 
връстниците си от другите малцин- Стоилков и Миля и Караджов, които
ства в Републиката и тази година ре- спечелиха максимален брой точки (по 20),
шаваха тест по сърбски, а не по майчин 
български език

Всичкитс 56, от общо 95 осмокласници от ос
новното училище в Босилеград, които канди
датстваха за записване в първи клас на средните 
четирикласови училища, издържаха приемните 
изпити по математика и сърбски език. Остана
лите 29 техни съученици се определиха да се за
пишат в някое трикласово средно училище, а 
някои пък решиха да не продължат образовани
ето си.

Заедно с учениците от босилеградското ос
новно училище, на класификационния изпит се 
явиха и трима осмокласници от основното учи
лище в Божица. Те също се справиха успешно и 
издържаха изпитите и по двата предмета.

Паралово

Опожарен плевн&ш както и Сандра Миленова и Наталия 
Стойева, които събраха по 19 точки. По 
сърбски език най-добра беше Антонина 
Андонова, която спечели максималните 
20 точки. По 19,5 точки събраха Борис 
Стоалков и Мариани Спасова, а по 19 - 
Миляи'Караджов, Силвия Андонова и 
Драгани Рангелови. Най-добър но двата 
предмета бе Борис Стоилков, който 
спечели 06140 39,5 точки.

На 27 юни тази година около 17 часа и 30 минути и плевника 
па Добри Стойов в Паралово, махала Ливада, избухнал пожар, в 
който изцяло били спепелепи обектът и сеното.

Славчо Генов, съдия-следовател в Общинския съд в Босилег
рад, който е извършил оглед на местопризшествието, не съобщи 
кои са причините за избухването на пожара, понеже следствието 
е в ход. Той подчерта, че благодарение на бързата намеса и из
ключителното самообладание на домакините и на съседите им, 
добитъкът, който се намирал в обора е спасен и пожарът бил ло
кализиран, така че не можал да обхване околните обекти. Прис
тигнал и екипът на босилеградския отдел за противопожарна за
щита със специализирания камион-цистерна, който участвал в 
загасвапето на пожара.

На 29 и 30 юни бъдещите средношколци си 
подадоха молбите със списъците на средните 
училища, в които биха желали да се запишат. 
Всеки ученик е имал възможност да се определи 
най-много за 20 средни училища.

П.Л.Р.П.Л.Р.

Подготовки на кандидат-студентите за записване в българските 
факултети ______  ____ В босилеградскатагиллназия

Нито един уче
ник не повтаря

Курсове по история и български език
но обучение по български език провежда Пене Дими т
ров, преподавател по български език и литература в 
основното училище, а по същия предмет 
дат-студентите ще бъдат подготвяни и от Иван Ива
нов, асистент в Софийския университет. Миналата 
седмица започнаха да се провеждат и курсове по исто
рия, а лекциите четат Алексей Кальонски, Александър 
Николов и Александър Иванчев, асистенти в Истори
ческия факултет в София.

Кандидат-студентските изпити ще бъдат държани 
във Висшето транспортно училище "Тодор Каблеш- 
ков" в София на 18 и 19 юли. На първия ден канди
дат-студентите ще се явяват на изпитите по български 
език и история, а па втория ще решават тестове по оп
ределени предмети, в зависимост от факултета, в кой
то желаят да се запишат.

Много младежи от Босилеградско, завършили 
средно училище тази година, се определиха да следват 
в някое от висшите и полувисшите учебни заведения в 
България. Според конкурса на Министерството па об
разованието и науката на Р България, през учебната 
2005/06 година ще бъдат записани общо 40 студенти 
от Босилеградско и Димитровградско. Макар че в 
конкурса се предлагат различни специалности, 
най-привлекателни за бъдещите студенти се оказаха 
факултетите но медицинските и педагогическите нау
ки в София, Благоевград, Стара Загора, Велико Търно
во и Пловдив.

Матицата на българите в Сърбия и босилеградска- 
та гимназия в съдействие с МОН и тази година орга
низираха подготвителни курсове за приемните изпити 
за около 40 кандидат-студенти. Курсовете се провеж
дат в помещенията на основно училище. Допълпител-

канди-
От общо 232-ама ученици в босилеградската 

гимназия нито един не повтаря класа, на попра
вителен изпит трябва да се явят 35, а с положи
телен успех класа са завършили 197 ученици (84 
па сто).

И тази учебна година най-добър резултат са 
осъществили учениците в двете гимназиални 
паралелки в първи клас, докато най-лош резул
тат са отбелязали учениците в двете търговски 
паралелки в първи и втори клас. От общо 34-има 
ученици в тези две паралелки, 18 са завършили 
класа е положителен, а 16 трябва да се явят на 
поправителен изпит с по една или две слаби бе
лежки.

П.Л.Р.
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Наскоро още един роман на Наташа Йоцева-Панич
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Днес заседава 

Общинската скупщина “Народна книга
* Най-остри разисквания се очакват във вър- игвпк тСгь, тжж/ггштуь/ж»
зка с отчета на комисията, която е контро- нийш , Жж у ДПИт у иадгД. 
лирала финансите на Центъра за култура **

Днес и Димитровград ще се проведе осмото редовно заседа- •вчО %о/|й| ^Ок^ШйГ ГТГ ~
ние па Общинската скупщина. -к▼ ЛЖЗ-«И*

Според предложения дневен ред очакват се не само интерес
ни, по и вероятно нажежени разправии по няколко въпроса.

Преди всичко ще се говори за ребаланса на бюджета на об
щината, конто най-вероятно ще бъде атакуван от опозицията, 
ако не цялостно, то частично. Не е изключено и някои от партии-

птолит

* Писателката отново фокусира вниманието си 
към обикновените хора край границата

Известната пиротска поетеса и писателка български език от едно издателство в България. 
Наташа Йоцева-Панич, която е родена вдимит- Както ни информира писателката, романът Да

обичаш отново” също ще бъде печатан на бъл-ровградското село Каменица, наскоро очаква
да излезе от печат най-новата й прозаична твор- гарски език с финансова подкрепа от Мипистср- 
ба. Става дума за романа “Межда”, в издание на ствого на културата на България, 
белградската издателска къща “Народна кни- В третия си пореден роман Межда Наташа 
га”. Това ще е третият роман па Наташа Йоцсва Йоцева-Панич отново фокусира вниманието си 
Папич. Първият й роман “Червената локва” върху обикновените хора, които живеят край 
преди няколко години бе издаден от Димитров- граничната бразда. Писателката напоследък 

/I 7' градската Народна библиотека. Лапи издател- много пътува в страната и прави промоции на 
"Народна книга” публикува втората й литературните си произведения. Освен двата

те, конто напуснаха мнозинството да реагират по същия начин.
Подобни реакции се очакват и около отчета за работата па 

и.д. директора на “Комуналац”, както и върху отчета па кмета за 
командировките му в страната (а вероятно и в чужбина.)

Все пак най-остри разисквания се очакват за отчета па вре
менната комисия, която е контролирала финансовата дейност па 
Центъра за култура в Димитровград.

ствого
творба "Да обичаш отново”. Междувременно романа, тя е написала и няколко стихосбирки, 
романът “Червената локва” бе издаден и на както и един сборник от разкази.

Без награди за най-добрите ди
митровградски ученици Б.Д.

Не се установи традиция Издателската дейност на библиотеката „Детко Петров"
Димитровградският частник Тодор Антов Токан тази годи

на няма да дава по 250 евро на учениците на випуска от мес
тните основно и средно училище. Ръководейки се от силното 
желание да помогне на общината си, Антов миналата година, 
по случаи 5-годншиината от откриването на хлебопекарската 
си фирма “Оги”, взе решение да дари парично май-талантли- 
внте димитровградски деца, надявайки се, че през тази и ид-

Още много книги си чакат реда
От началото на годината па английски език (на сръбски танка Андреева и моиография-

Народиата библиотека “Детко и на английски език моногра- та за село Изатовци на пенсио-
Пстров” публикува две книги - фията вече е отпечатана), ро- нирания учител Богдан Басов,
стихосбирка па младата ди- манът на гимназиалния препо- Библиотеката предлага и печа-

иите години такива награди ще продължат да дават неговите митровградска поетеса Тамара давател по сръбски език и ли- тането на Антология на крае-
колеги. Нпто един димитровградски частник обаче пе прояви Янкова и монография за разви- тература Ратко Ставров, про- ведските писатели,

тисто на баскетбола в Димит- заични творби на пенсионира- може да събере материали за
ровград на Слободан Кръстич. ния преподавател по българ- кратко време. Издателската

ДвйНОСПШ на оимитробграиското СС1ру- Библиотеката е запланувала до ски език и литература Власти- програма е открита и за други 
. „ г г ^ ч-,г' края иа годината да издаде още мир Вацев, литературни твор- проекти, при условие да се
жение на иноалидните пенсионери няколко КНИГИ, но това ще бъде би за народното творчество на обезпечат финансови средства.

в зависимост от разполагаеми- пенсионираната учителка Цве
те финансови средства. Ведом
ството ще се стреми за тази 
цел да осигури пари от различ
ни източници, а същевременно 
от авторите ще изисква и те да 
участват с определени сред
ства.

за която
Б. Д.интерес да продължи начинанието.

Б.Д.Еднодневна екскурзия 

до Рилския манастир Цве признания за 

Славча Антов
1Общинската организация на инвалидите пенсионери в Димит

ровград тези дни организира за членовете си еднодневна екскур
зия до Рилския манастир. 52-ма членове на организацията прека
раха един приятен ден в това българско духовно светилище.

Димитровградските инвалидни пенсионери тези дни отчетоха 
още една дейност. Преди броении дни 12 членове на организаци- та дейност на Народната биб- 
ята участваха в съревнования по шахмат, пикадо и спортна лиотека са набелязани книгите: 
стрелба в Пирот. Димитровградчаните спореха с колегите си от монографията “Портрети” 
Пирот, Бела паланка, Ниш, Алексинац и Прокупие. В спортната 
стрелба те се наредиха на трето място, в пикадо бяха четвърти, а 
в шахмата - шести. Гост на съревнованието бе секретарят на 
Сдружението на инвалидните пенсионери на Сърбия Божидар 
Цекич.

Димитровградският актьор Славча Антов получи две 
признания от Републиканския преглед на самодейните теат
ри в Сърбия, който се проведе миналия месец във войводин- 
ския град Кула.

За ролята си на Дядо Виден в представлението “Нишан”, с 
което димитровградският театър “Христо Ботев” се пред
стави на прегледа, Антов най-напред бе определен за акьтор 
на вечерта, а след края на проявата стана и леуреат на 
най-добрата мъжка поддържаща роля.

В програмата за издателска-

на
известния живописец от наше
то малцинство Слободан Со
тиров, която ще бъде отпечата
на двуезично - на български и Б.Д.Д. С.

От албума на наш читател
§Ш у..“--Е-...,..Старите царибродски дюкяни — ,:Л_ ___

Дюкян ите и Цариброд няко- Най-отдолу е написано: ”Цар- получаваме от снимката замо
та представлявали ниски зату- ски придворни доставчици”, дериото обущарско ателие е 
лени помещения (кепенци), чи- На самото стъкло и в прос- отделна приказка. От нея се 
ито прозорци били затваряни с транството между двата дюкя- вижда, че то е обслужвано от 
дървени капаци. С развитието на е рекламата: “Купете си са- десетина работници, майсто- 
на градчето и дюкяните полу- мо царицата на шева - Сингер рите Атанасови, вдясно от вра- 
чават нов и по-хубав вид, иеоб- машина”. От фирмата на вто- тата стои и Зора Панов, вляво 
ходимата височина и остана- рия дюкян четем: “Модерно от него миогобройните калфи 

изисквания, предвидени обущарско ателие — ДОВЕ- и чираци. В този обущарски цех

-1
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Iлите
за обществените заведения по РИЕ” и името на собственика са произвеждани всички видо-
това време. На снимката се — Атанасов. Въз основа на това ве дамски, мъжки и детски
виждат модерни за онова вре- можем да кажем, че Цариброд обувки по поръчка. Тогава в
ме дюкяни, които и днес не би през 40-те години па миналия Цариброд не е съществувал
отстъпили на подобни заведе- век е имал специализиран ма- магазин за продажба на готови >- ■■

газин за шевни машини “Син- обувки, те са се поръчвали с дюкяните получават метални, нак”, “Кредибанка” и “Юбан-
Осцовиа информация за тях- гер”. А за да купиш това “чудо предварително взимане на свиващи се на руло щори, кое- ка".

дейност получаваме от на техниката", е трябвало куп мярка и една до две проби. По- то се вижда от третия обект,
за ми- добни работилници в градчето който явно не е бил отвоерен, мейство Панови от Димитров-

когато е направена снимката, град.
Тези обекти са се намирали на 

Вместо дървените капаци мястото на сегашните “Опста-

ния в града.

Снимката е от албума на сената
фирмите им. На първия дюкян пари. Девойките, които 
отляво е написано: "Машини за раз са донасяли шевна машина, е имало още десетина, дори и 
шев Сингер”, а названието на са били на голяма цена.

Втората информация, която
Сретен Иговедна опинчарска.

“БОРН и С ие”.дюкяна е
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Човешки съдбиЦеорги и Славица НейковиНа плантацията на ЗК „Сточар" 
в с. Желюша От Щтщшт до Долна Невяя
Щг започне 

беритбата на вишни
* В сравнение с миналата година, когато 
бяха набрани над 40 тона, тази година се 
очаква много по-скромна реколта

На плантацията на ЗК “Сточар” а с. Желюша тези дни ще 
започне беритбата на вишни. В сравнение с миналата годи
на, когато бяха набрани над 40 тона, тази година се очаква 
много по-скромна реколта. Както узнахме от ръководителя 
за овощното производство в кооперацията Йова Владими
ров, изкупвателните фирми от страната тази година предла
гат 16 динара за килограм вишни от първа и 12 динара за 
вишните от втора класа. Той сподели, че частната фирма 
“Хладияча” от Пирот досега е изплатила на “Сточар” едвам 
половината от средствата за вишните от миналата година. 
Цената на този костелив плод лани е била по-висока - за ки
лограм вишни от първа класа изкупвателите предлагали 20 
динара.

Що се отнася до берачите, Владимиров казва, че на тях 
най-вероятно ще се предложат по 6 динара за набран килог
рам вишни, което с един динар е по-вече в сравнение с мина
лата година. Той подчертава, че сумата, която “Сточар” тази 
година инкасира от вишните, ще бъде скромна и почти изця
ло ще бъде отделена за изплащането на берачите. Той на
помня, че преди години вишните са били много по-скъпи - 
изкупвателните фирми са давали и по 1,3 някогашни герман
ски марки за килограм, което в днешните условия възлиза на 
над 50 динара.

Георги и Славица Ненкови градска община. Оранжерията тавици, те започват да садят 
са мислили, че никога няма да е с дължина 20 метра и широка корнишони. 
напуснат главния град па юж- около 5 метра. В пея Гошо сло- 
ната сръбска покрайнина Ко- жил термометър и постоянно метна на продукцията, Гошо и 
сово и Метохия, но трагичните контролира температурата. Зе- Славица 
събития от 1999 година са им ленчуците напоява от Долно- Продават я предимно в Долия 
провалили много планове. От невлянската бара, която е отда- Невля, както и в село Горна 
Прищина са избягали само с лечеиа само на няколко метра Невля, което е на 5-6 километ- 
два куфъра. Жилището им, по- от оранжерията. ”Не ми беше ра. Там има повече хора, съот-

Когато става дума за плас-

проблеми.нямат

къщнината и много други цен
ни неща са останали там. Дош
ли в родното село на Георги
Долня Невля, разположено на
12 километра от Димитров
град, където постегнали стара
та къща. От една донорска ор
ганизация получили пластма
сово фолио, направили оран
жерия и започнали да произ
веждат зеленчуци.

В Косово и Метохия Гошо
бил шофьор във “Фероиикъл”,
а Славица служителка в Съюза

ветно и повече купувачи. Както
ни разказа Гошо, в това село са
се завърнали няколко десеткив.д. горноневлянци, които до пен
сионирането си живеели в гра-

ЦХФ подпомага частния бизнес довете във вътрешността на
Сърбия.

Съдбата на тези двама дол-Двама димитровградачнп 

ще получат по 500 $
ноневлянци никак не е лесна.
Военните стълкоиовения в юж
ната сръбска покрайнина в
края на миналия век им отнели
23-годишния син. Те имат и дъ

на бойците. За земеделие в нужна помпа. Направих вада, ФеРя> която е омъжена в град 
Космег те нямали време. Но по която водата идва в оранже- Прокупие. Гошо ни разказа, че 
тъй като нуждата променя рията”, разказва ни Гошо и ни малката им внучка в този град

има няколко републикански 
н признания за танцуване и нас- 

След като мине К0Р° я очакват да дойде при 
тях на село.

* За безвъзмездна парична помощ от тази 
донорска организация кандидатстваха 8 ди
митровградчани и желюшани много неща, в Долня Невля ус- показва с гордост червените 

воили необходимите земедел- домати, големите чушкиКакто неофициално узнава- техен проект не заслужава да 
, американската донорска получи финансова подкрепа.

В неправителствената орга-
ме ски знания и станали зиачител- краставици, 

ни производители на зелснчу- сезонът на доматите, чушките 
ци в този район па Димитров- и определените сортове крас-

организация ЦХФ би трябвало 
да отпусне еднократна и без- низация “Пиргос” в Пирот, чи- Б.Д.
възмездна парична помощ на ито служители непосредствено 
стойност 500 щатски долара на работят върху реализацията на 
двама димитровградчани, кои- проектите па ЦХФ в Югоиз

точна Сърбия, не пожелаха да На улица „Нишава" в центъра на Димитровград
Мастната общност в 
Димитровград преди ме- 

§ сеца кандидатства за 
получаване на средства 

на 50 коп-

разкрият имената на двамата 
димитровградачаии, които би 
трябвало да получат парите. Те 
изтъкнаха, че процедурата още 
не е завършена, респективно 
служителите на ЦХФ в Белград 
верифицират решенията на ко-

зи купуване 
те и чера за смет и в 
ЦХФ са решили да и от- 
нусн ат ср ед ст ват а

паркинг
В центъра на Димитров-

град, на улица “Нишава ’ зад ;стремят да разгърнат легите си от вътрешността на 
частния си бизнес. Общо осем страната.
то се градската галерия, тези дни

се работи усилено.ЦХФ наскоро ще обяви новдимитровградчани кандидат
стваха за получаване на сред- конкурс за получаване па ед- 

В село Желюша, втора- нократна и безвъзмездна по-
На мястото на някогашна

та къща на Вуждарови (коятоствата.
та местна общност в Димит- мощ на стойност 500 щатски 
ровградска община, с която долара за частни лица. Заиите- 
ЦХФ установи сътрудничес- ресованите димитровградчани

отново трябва да кандидат
ствате някой устойчив проект.

най-после бе бутната преди 
няколко месеца) на площ от 
около 1000 м1 се строи пар- 
кинг за автомобили и малък Ш&аа 
парк. Същевременно се прави ЯКИЩ,тво, четирима души се опитаха 

да получат еднократната по- .V

Паи достъп до мазето на град
ската галерия.

На този етап се провеждат 
землените работи, по с оглед 
на бързия темп, очаква се ра- ло” на улица “Нишава” полу- 
ботитс да бъдат завършени в чи нов и привлекателен вид. 
сравнително кратък срок. Та
ка някогашното “теспо гър- финансира общината, а преди

мощ, по в донорската органи
зация са оценили, че пито един ШШШЖж щш у

«А
известно време тази част на 
улицата бе асфалтирана и бе 

Да напомним, че работите сложено улично осветление.
А.Т.



Щр,шчфа - О^аЗовшж - <Щз^еотШт8 1 юли 2005

Д-р Драган Стоянов, специалист в 
Клиниката за ОРА болести в Ниш

За изключителния си успех Сузана Апостолова е наг
радена с компютър и принтер ____

Професионалист 

с широка душа
С десетки трасира 

своя мт*>т
* Секретарката на "Привредник" Йелена Табак:" На Сузана пред
стои богата кариера 

Сузана Апостолова, чиито 
баща Любомир с от с Лукави- у _ 
ца, с студен т от трети курс по 
специалността химия и био- 
логия в Природно-магсмати- ШШШ 
чсския факултет в Нови Сад. ШЖШ 
Всички изпити е издържала с Щ 
десетки и е получила значи- Щ 
телпа награда. Като стилен- Щ 
диаит па Хуманитарния фонд щ 
“Привредник”, който над сто щ 
години помага талантливи Ь* 
ученици, тя е получила от Ма- «Ц 
тицата сръбска нов комгпо- Щ 
тър и принтер. Щ,

Сузана не планира, като щ 
мпогобройни нейни колеги, Щя 
след като завърши факултета ]щ 
да замине в чужбина.

- Когато завърша следва
нето ще остана тук и ще се 
стремя да стана научен ра
ботник и по тоя начин да 
дам принос в развитието на щ 
държавата.

Секретарката на “Прив- 
редник” Йелена Табак, която | 
за Сузана се изказа твърде 
похвално, пояснява защо от §
200 стипендианти, колкото | 
фондът има, тъкмо тя е из- р 
брана за най-добра.

*Лекар, който не се ръководи от формално
то работно време. Броят на раковите забо- 
лявания в Южна Сърбия се увеличава, особе
но в гърлото и врата. Превантивата и рано- 
то откривана на тумора е основното усло
вие за успешна операция

Д-р Драган Стоянов е сред увеличава. Особено сс уислмча- 
онези лекари, конто буквално па броят ма злокачествените 
спасяват хората от смърт или тумори па гръкляна и врата. I) 
им продължават живота. В нашата клиника годишно сс из- 
Клнипката за оторииоларннго- вършат около 300 различни 
логия в Ниш, в която работи операции, от които около 100

па гръкляна и врата. Повечего 
от тези пациенти са със злока
чествени тумори. Тревожи и 

! фактът, че се увеличава броят 
па млади раковоболни хора. 
предимно па възраст от 30-40 
години. Причини за опкогепе- 
знте има повече, а основните са 

. - наследственият фактор, злоу
потребата с тютюнопушенето 

; и алкохола п строените момен
ти, казва д-р Стоянов. Същев
ременно той се опасява, че в 
годините пред нас ще се увели
чава броят на заболелите от 
рак, понеже тепърва ще ни спо
лети бедата от бомбардиров
ките.

'V- ■" "

; ?*

I ■■-'-д Щ
вд» ■'

I - , :
Ш

- Предложих
ме я за награда, 
понеже е успеш
на, упорита, ум
на и честна, каз
ва Табак и опо
вестява, че на 
Сузана пред
стои богата ка
риера.

.
и?-4; След като завърши факултета Суза- 

иа планира да се занимава е научна 
работа в областта на натруциониз- 
ма.
- Екологичната храна е моят план за 
бъдещето ми, понеже сега на храна
та не се обръща достатъчно внима
ние. Жизнената среда постоянно се 

щ замърсява, което твърде отрицател
но влияе върху храната, но за разли
ка от западноевропейските страни, 
нашата среда е много по-чиста.
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Д-р Стоянов: Лекува и предупреждава

Й

ДОН> * Какви резултати постига 
нишката Клиниката за ОРЛ 
в борбата срещу раковите за- 

като специалист по ОРЛ забо- болявания в сравнение с по-го-
лемите центрове у нас и с по
добни клиники в света?

дявания,стана известен и приз
нат хирург за тумори в гръкля
на и врата. В чакалнята на кли
никата, която почти винаги е 
пълна с пациенти, мнозина ис
кат той да ги лекува. В прием
ната болнична служба и в каби- шият успех зависи, впрочем 
нета му често звънят телефони, както и в други клиники, от то

ва дали пациентът се е явил

Х.Д.
- Изобщо не изоставаме не 

само зад белградските здравни 
заведения, но и зад световноиз
вестните клиники за ОРЛ. На-

I

Изложба на български художник в Ниш

Проект, базиран върху детски
страхове

хора от различни краища на 
Сърбия търсят спасение и се навреме. Разбира се, нашата 
разпитват кога той може да ги 
приеме.

клиника не разполага със съо
ръжения и техника каквито 
имат световноизвестните кли-* Безспорно е, че туморите и

лечението им са твърде специ- ники- ^ие лекарите обаче това
допълваме със знание и голяма До 10 юли в Салона 77 в живопис и опит да се активизи- тревоги, от това което те виж- 

Нишката крепост посетители- рат невидими неща от човеш- дат ние не виждаме. Всичко то-фична област и пациентите 
вярват, че лекарите като Вас упоритост. 
са последната им надеокда. В В клиниката разорахме, че те могат да разгледат проекта ката психика.

“Халуциииращи обекти” на 
българския художник Петър дини работех върху един теоре- своите халюцинации. Въз осно- 
Цанев, инспириран от детските тичен труд, свързан с творчес- ва на един такъв мой опит през 
страхове. Изложбата е всъщ- твото на деца, които имат пси- последните две години подгот- 
ност симбиоза между перфор- хически проблеми. Много от вях проект, част от който могат 
манс, фотография, рисунка, техните страхове, от техните да видят любителите на съвре

менното изкуство в Ниш. След 
изложбите ми обикновено ме

ва при тях е по-страшно, те до-
това отношение е очевидно, че ~
хората Ви имат доверие. Как у Нашенецът пояснява, 
това доверие изграждате в че умереният
днешните условия? по-отговорното

т. . у ние към личното здраве са- Изключително с професи- | осповиапш превантива и 
онална работа и с голяма условие да се намали бро-
човещииа към пациентите. В у'я'т на заболелите от рак. 
работата си не се ръководя от {|/> От особено значение е, 
формалното разписание за ра- ■. подчертава д-р Стоянов, 
ботиото време, а от състояние- • раковите заболявалия да 
то и нуждите па пациентите, бъдат открити навреме. 
така че в клиниката съм често и Когато това стане в пър-
следобед, и през нощта. ::,шя " ет,Р,,я месс,1’жГ 1 л„ у рациите са успешни

Стоянов е роден през 1962 |Що хора оздравяват. Но ко- 
година в с. Клисура, където пациентите дойдат
татко му Мирча беше дългото- , след осем-десеш месеца 
дишеи директор на основното Шзакъснение, изходът е 
училище. В Медицинския фа- \ /крайно неизвестен, често 
култет в Ниш се дипломирал <? фатален. 
през 1988 година, а след това *' ' ‘’**"**
работил в Клисура, Божица и д-р Стоянов постоянно се усъ- 
Сурдулица. В Клиниката за 
ОРЛ заболявания работи като 
специалист от 1997 година. По- Участва 
неже се занимава със заболя-

“През последните шест го- ри се страхуват да споделят
живот и 

ошноше-

питат имаме ли нужда от таки
ва неща, но аз просто смятам, 
че нищо не трябва да се укрива, 
че откровено трябва да се гово
ри за всичко, което вълнува 
или тревожи хората”, каза Ца
нев.

опе- 
и мно-

Той е завършил Национал
ната художествена академия в 
София и досега е имал повече 
колективни и самостоятелни 
изложби в България и в чужби
на. Предпочита експеримен
талните форми между различ
ните жанрове и изкуства, тъй 
като модерното изкуство про- 
пагира тъкмо идеята за непре
късната иновация и прогресия.

М. Тодоров

вършенства и следи постиже
нията в световната медицина.

на световни конгреси, 
миналата година например е 

вания на гъркляна и врата и с бил в България и Дания. Усъ- 
опериране на туморите на тези вършенства се и в Медицин- 
органи, той и като лекар, и като ския факултет в Ниш, където 
човек бие сигнал за тревога.

- Броят на заболелите от рак 
в Южна Сърбия постоянно се

очаква до края на година да ма
ги стрира. Петър Цанев (в средата) дава интервюВ.Божилов
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Четвърта "Босилеградска вечер" в Скопие

Гукаш шш3 гукам9 Българският посланик в 
Скопие за срещата_

гугутже Човек не може 

да избяга от 

корените си
- Срещата на босилеградчани беше много 

вълнуваща и за мен лично истинско прежи
вяване. Видях се с хора, които вече познавам 
от престоя си в Република Македония, а ви
дях и непознати. Във всички тях забелязах не
що, което много ми допадна- независимо от 
това къде ги е изпратил животът, къде ги е 
отвлякла съдбата, независимо от това на как
во обществено положение се намират в мо
мента, всички те бяха запазили една любов, 
едно мило чувство към родния си край, към 
родните си села.

Това най-много пролича по време на доку
менталния филм, който представи ръковод
ството на Босилеградски край и на който се 
видя самият Босилеград, черквите, природ
ните ресурси и красоти - дори стари дървета, 
рекички и потоци с водопади, тучни планин
ски ливади... Видях как хората се вълнуват, 
как преживяват своя роден край. Това крас
норечиво говори, че човекът никога не може 
да избяга от своя роден край, от корените си, 
независимо от това как ще му върви в живота 
и в края на краищата, къде ще го метне живо
тът.

(От 6771/;. 1)
Срещата, на която, освен членове на дружеството от *$

Скопие, присъстваха и босилеградчани, които живеят в
Тетово, Щип. Охрид, Куманово, Берово, Кавадарци
други краища в Македония, откри председателката на
сдружение “Босилеградско” д-р Гордана Иванова.

- Надявам се, че поколенията, които ще дойдат след
нас достойно ще продължат нашата дейност и ще от
стояват и тачат традициите на предците ни, преди всич
ко етнографията и културното ни наследство, обичаите,
легендите и историческото ни минало и с гордост ще
посочват босилеградското си потекло, бидейки нямаме

по-хубав човешки живот, каза посланик Йорданов.
В началото на срещата към участниците се обърна и

Босилеградска община Владимир Захариев,кметът на
който бе дошъл заедно с фолклорния ансамбъл към
Центъра за култура

- Сега е модерно да се говори за диаспора и според
мен вие тук сте най-голямага и най-привързаната към
родния си край част от “босилеградската диаспора”, ка
за той и пусна тетрадка в която да се запишат всички

присъстващи на среща
та като посочат най-ва
жните данни за себе си. Затова голям дълг на всички политици е 

да се направи така, че хората винаги да могат 
да се завръщат към своите корени, към род
ния си край. Казано на практически език това 
означава, че държавите, които сме сега на 
Балканите - и България, и Македония, и Сър
бия и Черна гора - да работим така, че ле- 
ка-полека хората да започнат да чувстват, че 
няма проблеми, няма напрежение, няма неп
реодолими граници и, че най-важното е в то
зи регион хората да се чувстват добре - от
делният човек да живее добре. Всичко оста
нало е нещо, което през годините ни е разде
ляло и от което трябва да се отказваме.

По наши наблюдения, дружество “Боси
леградско” работи много добре. Негов осно
вен двигател е г-жа Гордана Иванова - много 
амбициозна жена. Може би такива дружества 
се нуждаят именно от такива хора, които мо
гат да отделят от своето служебно и семейно 
време за една благородна идея. Убеден съм, 
че този модел на дружества на хора, родени в 
един регион, ще помогне на всички европей
ци да видят Балканите по нов начин, да ни 
виждат като добри хора, които тук споделят 
същите ценности, каквито споделят всички 
останали хора в Европа.

- Така вие ще сложите
бъдещатаначалото на

книга за “босилеград-
причини да се срамуваме от него, а напротив - можем ската диаспора”, доба-
само да се гордеем, подчерта г-жа Иванова и добави, че ви още той.
това е основната цел на сдружението - защото днес тук Най-силни емоции и
има деца от три до възрастни хора от над 83 години, по носталгия сред учас-
сочи тя. Председателката Иванова благодари на десе ти и ците в четвъртата

сънародници-бизнесмени, подпомогнали мате-тината “Босилеградска среща”
риално не само организирането на това мероприятие, предизвикаха членовете
но и всички досегашни акции на сдружението, включи- на фолклорния ансам-
телно и дарението за Здравния дом в Босилеград напра- бъл към Центъра за
вено тази вечер. култура в Босилеград,

- Аз се гордея, че България е водещата държава в
Югоизточна Европа в сферата на интеграциите в ЕС. нар0дни песни и хора - вечната иеумираща “Ръченица”, 
Това е държава от която могат и трябва да черпаят опи г “Селското”, “Тежкото”, “Гукай ми, гукай, гугутке...” 
и доверие всички останали страни в нашия регион, че те 
също могат да успеят по този път, подчерта български-

които изпълниха китка

Очите на мнозина души, предимно по-възрастни се
просълзиха при гледането на видеозаписа за природни- 

Скопие Александър Йорданов, като на тс и стопапски ресурси на Босилеградското краище.
На четвъртата “Босилеградска среща 2005" присъс-

ят посланик в 
всички
надежда и повече самочувствие. - Само заедно можем 
да успеем да'се сбъднат мечтите на всички ни за по-до- ли на Държавната агернциа за българите в чужбина, 
бър, по-богат, по-щастлив и по-честен, просто казано -

сънародници от Босилеградско пожела повече
тваха и гости от град Кюстендил, както и представите-

В.С.Б.

ая». ш ш т ш ш ш ш т* ш т> яж *т ш аш ша ш ш шш.
М Я Й »
Български медии в чужбина

Радиопрограма на български в Австралия
от постиженията”, изтъкна Фили 
Ланджман.

Тя добаии, че сръбската общност 
в Австралия е доста голяма, с нея ги 
обединяват църквата и традициите. 
Обсъждат проблеми и обменят ин
формации с колеги от сръбската 
програма, с които си разбират ези
ците и са сродни по манталитет. 
“Колкото по-далеч е човек от роди
ната си толкова повече има нужда от 
сродни души”, сподели госпожа Фи-

както и от други страни.
По радиото предаваме новини, 

интервюта, културни теми, инфор
мации от България и света. Особено 

интересуват европейските теми и 
отношенията на България със съсед
ните страни. Винаги пи е приятно да 
разберем, че в някоя област има ня
какъв успех и смятаме, че трябва да 
се набляга не на това, което Бълга
рия още не е успяла да постигне, но 
точно на това, което е успяла, защо
то не съществува общество и страна 
без проблеми, но по-побдре е да на
бираме самочувствие и достойнство

По радио $В5 (Зресш1 Вгоас1са$1- 
Зетсез) в Мелбърн (Австралия) 

на 68 езика,се излъчват програми 
между които и на български. Воде
щата седмичната радиопрограма 
“Българско радио Мелбърн” Фили 
Ладжман каза за нашия вестник, че

ни

правителството на Австралия, която 
е многонационално общество, под- 

националиите култури и фи-държа
нансово помага техните радиопрог
рами.

“Българите в Австралия са около 
15 хиляди и ние там растем щото ид
ват попи млади хора от България,

ли.
М. Т.

Фили Ланджман
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На извънредната Скупщина на футболния клуб 
„Раднички" от Ниш

Тази вечер в Димитровград

Промоция на ^Ца- 

рибродският храм 

на баскетбола”
Ивица Тончев председател
на УС

Тази вечер в 20 часа в голямата зала ма Центъра за култу
ра ще бъде представена книгата “Царибродският храм на 
баскетбола”, която неотдавна бе издадена от Народната 
библиотека “Дегко Петров”. Автор на книгата е журналис
тът и публицист от Ниш Слободан Кръстич, по потекло от 
Димитровград.

Проявата съвместно организират библиотеката “Детко 
Петров” и местният баскетболен клуб “Димитровград”. Час 
преди промиция га авторът на книгата, членовете на баскет
болния клуб и други заинтересовани лица ще обиколят поч
ти завършената спортна зала в СЦ “Парк”, където занапред 
ще домакинства димитровградският баскетболен отбор.

* Бизнесменът Новица 
Тончев, брат на Ивица, 
е един от членовете 
на УС и негов подпред
седател

На състоялото се в понедел
ник извънредно заседание на 
Скупщината на закъсалия ниш
ки футболен клуб “Раднички” 
единодушно бе избрано ново Христоф Халар, Ивица и Новица Тончеви

- Христоф Халар и аз сме го
тови да вложим в “Раднички” 
колкото е необходимо и тимът 
да тръгне по пътя па успеха.

ръководство. На чело на това
ръководство са двама бизнес- нът от Сурдулица Новица Тои- 
меии от чужбина. Нов предсе- чев, брат на Ивица, е един от 
дател на Управителния съвет е членовете на УС. Същсвремен- 
Ивица Тончев, родом от с, Бо- по тон ще е и подпредседател 
жица, който живее и работи в на този орган.
Австрия, а неговият делови

Б.Д.

ще доведем треньор от Аржеп- Атлетика: НИПАЛ 2005 за млади
типа, а ще подсилим тима с но*

Бизнесмените обещаха “Ра- ви футболисти. Желанието ни е ПИОНври 
партнъор Христоф Халар, гер- днички” да се върне в Първата отборът 
маиец, които също работи в дивизия, а след това и да се

още през предстоя
щия сезон да се върне в Първа- 

Австрия, е избран за председа- състезава в едно от европеи- та дивизия каза Ивица Тончев 
тел на Скупщината. Бизнесме- ските състезания.

Диплитровградчанки 

без конкуренцияВ.Б.

„Обиколка около Витоша" * Сред победителите във финалния кръг 
бяха и Андреа Тодорова, Александра 
Андонова и Андрей Еленков

И в третия финален кръг от състезанията в Нишката пио
нерска лига по атлетика — НИПАЛ 2005, младите лекоатлетки 
от Димитровград и пионерите от Пожаревац убедително трум- 
фираха. По този начин и тази година те станаха победители в 
състезанията на младите пионери в тази част на Сърбия.
Победителите

Пионерки : Катарина Илич от Пожаревац на 100 м — 13,0 сек.

Андреев на 35-о, Костов на 37-о място
Членовете на димитров- След надправарата димит- лежките па димитровградчани, 

градското планинарско друже- ровградчаните заявиха, че им е отнасящи се до маркирането 
ство “Цариброд” Микан Андре- попречило лошото маркиране на пътеката и обещали, че 
ев и Ивица Костов неотдавна на пистата. И двамата пропи- следващата година ще се пос-
участваха в колоездачната над- ляли много време заради този тараят да няма такава грешка, 
превара “Обиколка около Вито- пропуск на организаторите. Що се касае изобщо до органи- 
ша”, която за 35-и пореден път Между третия и четвъртия кон- зацията Андреев и Костов каз- и на 300 м — 45,3 сек; Милена Стаменкович от Пожаревац на 600 

Туристическото тролеи пуик г Андреев и Кос- ват, че всичко е било на високо м — 1-49,2; Андреа Тодорова от Димитровград в скок на височи-организира
дружество “Витоша” от София, тов тръгнали в грешна посока, ниво. Те изтъкват, че контрол- на —140 см; Александра Андонова в дълъг скок — 4,15 м и в
В състезанието участваха общо През шестия контролен пункт ните пунктове са били добре хвърляне на гюле Андреа Тодорова — 8,12 м.
83-ма състезатели, 80 от които Костов минал 40 минути снабдени с вода, сандвичи,
стигнаха до целта. Андреев из- по-рано от Андреев, но завър- енергийни шоколади, чай и ка
мина пистата с дължина 100 ки- шил мапреварата 7 минути фе. В петия контролен пункт
лометра за 9 часа и 47 минути и след него, тъй като на само дори дежурил механик с резер-
се нареди на 35-о, докато Кос- около 1500 метра от целта нап- вни части за велосипеди,
тов пристигна 7 минути след равил грешен завой, след което
него и зае 37-о място. Пътеката повече от един час карал без- завършиха надпреварата полу-
била много трудна с много ка- цел но из улиците на София, чиха диплом, фланелка

Организаторите уважили забе-

Всички състезатели, които

и шапка.
Б.Д.мъии, кал и стръмнини.

Футбол

Жезшша" втора в ПОЛ
* Вицешампионите се надяват да влезнат в окържната лига, но то- 
ва ще зависи от решението на Управителния съвет на Пиротска 
общинска лига

Най-после завърши и Пиротската общинска 
лига (ПОЛ), наречена още “лига без брига”.
Както вече няколко пъти писахме в нея цареше 
истинска анархия. Много мачове не се изиграха, 
особено в края на състезанията, когато крайни- ^ом 
ят изход в класирането вече бе известен. Поне
же никой не отпада, отборите не отиваха на гос- 
тувания и “никой нищо не им можеше”. Ръко
водството на лигата не можа да намери начин 
как да ги наказва, тъй като от друга страна тряб
ваше да ги моли да се състезават. Общинската ли нито ръководство.След като Иван Георгиев 
скупщина в Пирот е отделила средства да пла- пое ръководната функция в отбора, нещата дой- 
ща служебните лица на всички отбори от об- доха по местата си. Отборът се консолидира и

1/

т
ИУгЛокомотива 16 13 1 2 60:23 40

16 11 1 4 38:21 34
Темац 16 11 0 5 44:24 33

16 10 0 6 55:28 30
16 8 1 7 42:36 25
16 6 0 10 46:48 18

Нишавац .16 4 1 11 18:50 13
Падеж 
Слобода

Желюша

Звезда

Будучност

Станали отляво надясно: Саня Стоянович, Алек
сандра Андонова, Андреа Тодорова, треньорката 
Иелена Владимирова. Клекнали Валентина Вели
чкова, Иоваика Димова и Любица Кривокапич

Пионери: На 100 м бягане - Никола Илич от Пожаревац с 12,9 
сек и на 300 м — 41,3 сек.; на 800 м Алекса Славуевич от Пожаре
вац — 2.20,7 сек; висок скок Андрей Еленков от Димитровград 
— 155 м и дълъг скок Филип Брелак от Ниш — 4,69 м.

След третия кръг при пионерките Димитровград има 2933 
точки, а Пожаревац 2651 точки.

При пионерите Пожаревац е събрал 1292, а Димитровград 
точки.

16 4 0 12 33:72 12
15 3 0__ 13 24:59 9

щинска и окръжна лига, а това същото го прави накрая спечели второ място и се надява да вле
зе в окръжна лига. Това в крайна сметка зависи 

Отборът на “Желюша”, който се състезава в от решението, което ще вземе УО на Пиротска 
Пиротската общинска лига, отначало бе в опре- общинска лига. 
делена криза, тъй като нямаше нито състезате-

и Димитровградска община.

ДС- 898 ДС.
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^СПОРТНИ НОВИНИ Предание от шопските краища - Първите учители в село Невля (1)

Алмл Мехмед тгьрси учител
През 1690 година в село Невля дошъл за су- му казал: “Синко, вземи тези пари. При зав- 

башия Алил Мехмед. Той бил родей в Стамбол, ръщане в Невля ще минеш през много сели- 
където ходил на училище четири години и ста- ща. Разпитвай се къде има грамотен човек 
иал грамотен. Харесали на Алил трудолюбиви- за учител и когато намериш такъв, поведи 
те и честни хора в Невля, но го ядосало, че били го със себе си. След две седмици Алил по- 
неграмотни. Заживял турчинът спокоен живот в теглил към Невля. Шест дни пътувал и на 
Невля. Жителите най-редовно му давали десе- седмия ден след обяд пристигнал в Свилен- 
тъка. Халил не бил властолюбец. Той уважавал град. Решил да се отбие при приятеля на ба- 
хората и никога не им казвал, че те са рая. Изми- ща си Стоян Иванов. Видял го в двора, сър- 
нали три години и той пожелал да си отиде вкъ- дечно се поздравили и Алил го попитал: 
щи да посети семейството си. Невлянците му “Чичо Стояне, може ли да пренощувам у 
дали най-добрия кон в селото и много хора из- вас? Дълъг път ме очаква.” Стоян му отвър- 
лезнали, за да си вземат довиждане. Много съл- иал: “Влизай, Алиле, ти си наш човек и този 
зи изтекли от радост, когато Халил пристигнал дом винаги е отворен за тебе. Ти винаги си 
у дома си. Плакала майка му, сестра му и айше- добре дошъл.” У дома на чичо Стоян живе- 
го му. Дори и баща му не успял да скрие сълзите ел и местният поп. Стъмнило се и домаки- 
от очите си. По това време в Стамбол много се ните започнали да слагат вечеря на софра- 
говорело за “страшните хайдути”, които изби- та. Алил попитал Стоян има л^и в Свилеи- 
вали хиляди турци. Бащата на Алил, Юсуф, по- град някой грамотен човек, който може да 
питал сина си има ли войска в Невля, за да го за- бъде учител. “В селото, в което живея хора- 
щитава от хайдутите. “Не, тате, нямам мито та са 
един войник, пито пък ми трябва. На мен са за- неграмотни. Иксам там да открия училище, 
щита хората в селото. Аз ги уважавам и те ме децата им поне да станат грамотни”, казал 
смятат за свой. Хайдутите не закачат нйто един Алил. Тогава се-обадил попът: “Синко, сам 
човек, от когото хората не се оплакват. Моите Господ те е довел тука, ти си щастлив човек, 
хора са много трудолюбиви и честни, но всички
са неграмотни. Не зная как да ги науча да четат го донесе е учителка”, 
и пишат.” Възрастният Юсуф бръкнал в джоба - Продължава в следващия брой 
си и извадил шепа жълтици. Подал ги на Алил и

Републиканско първенство за юноши
Гогов отказа поради контузия

Най-талантлмвият димитровградски лекоатлет Джордже Го
гов не участва в републиканското първенство по лека атлетика 
за юноши поради контузия. Неговият треньор Александър Мар
ков заяви, че Гогов ще се възстанови до следващото състезание, 
което го очаква през този уикенд в българския град Пловдив.

Лигаво малък футбол

8 пионерски 

и 4 младежки отбора
Спортният съюз в Димитровград и тази година организира 

Лига по малък футбол за малки футболисти. В конкуренцията на 
пионерите участваха отборите СК “Плюс”, “Лавови”, ФК “Бал
кански”, “Балкански-надежди”, “Интер”, “Йокшина махала”, 
“Червени дяволи” и “Бисери”. В конкуренцията на юношите 
спореха отборите “Наис”, “Делии”, “Величествените” и “Челзи”.

много честни и трудолюбиви, но са

„Царибродско спортно лято 2005"
Сформиран Организационен 

комитет

Ето, донесоха ти шербета. Тази мома, която

шшш »а з шшшаОбщинският съвет в Димитровград тези дни взе решение за
сформиране на Организационен комитет за организиране на 
“Царибродско спортно лято 2005 г.” Председател на комитета е
кметът на общината д-р Веселин Величков, а негов заместник - канал за атмосферни води. Каналът е сравнително .ч>. 
подпредседателят па общината Васа Алексов. Членове на ко- широк и висок и навремето децата са влизали в него и 
митета са: Велин Николов, м-р Михаил Иванов, Зоран Петров, - =и и^рс™ »= 06;,- в '
Зоран Николов, Драган Ставров, Димитър Славров, Златко За- чс от МЯкое време до кафето “Мис" е зейнала голяма '
харов и Драган Йовичич. дупка. Пропаднала е част от свода на капала и така /Ф:

стои. Щастлива случайност е. че досега никой (пий- 
иал) не е пропаднал в дупката, която с с размери пове- §'•-*-}*А:/ ' ’ 
че от един метър в дължина и половин метър в широ- |

И чина. 5
Щ Намясто се вижда, че каналът е строен от печени 

тухли на свод или както му викат тук —
Въпроса за дупката неотдавна раздвижи и членът на V 

у Общинския съвет Иван Донков, като поиска от ком- | 
дупката да бъде закрита или по друг на- ?

А.Т. й

По-възрастните царибродчани помият, че под 
сградата на сегашната фурна на Деянови съществува

Комитетът тези. шщкг,.....
Продавам нива в мес

тността Топила, близо до 
центъра на село Градинье, 
с повърхнина от 3 743 м2. 
Цена на 1м2=1евро.

За справки на телефон 
011 227 2 318 след 20 часа 
всеки ден.

55дни ще вземе реше-
ние за организиране 
на 42-ия пореден тур
нир по малък футбол 
“Димитровград 
2005”.

> ^ на кьемер.

О ::I петентните ,
У чин обезопасена.д. с. I

I /
1 Съставил: Драган Петроз

Тъжен помен
На 26 юни 2005 год. сс навърши ЕДНА ГОДИНА от 

смъртта на нашия мил баща, дядо и тъст с.2 •«

§
ВОДОРАВНО: 1. Държава в 
Африка. 5. Стратегическа то
чка. 9. Победителка в състе
зание за красота. 12. Ужича- 
нец. 13. Марка автомобили от 
бившата ГДР. 16. Третата но
та. 17. Заплащане за временно 
ползване на помещение, жи
лище и пр. 1.9. Кумир. 20. Сто
лицата на Йордания. 22. Из
вестна марка кухненски при
бори. 24. Името на футболиста 
Бокшич. 25. Дума, с която се 
отрича. 27. Част от машина. 28.
Кръгла годишнина. 30. Жен
ско име. 32. Град в България.
33. Летописи. 34. Циркова пло
щадка. 35. Мярка за електри
ческо съпротивление. 36. При
митивно плавателно средство.
37. Порода маймуни. 39. Късо 
литературно произведение. 40.
Духов музикален инструмент.
41. Вещество необходимо за 14. Странична дъска на кару- Ситни стърготини при рязане 
нормалната жизнена дейност ца. 15. Каруца, кола. 18. Об- на дърва. 32. Срив на иконо- 
на организма. 43. Град в Сър- завеждане на дом. 21. Сума- мика, борса, политика и пр. 33. 
бия. 44 Орган на обонянието, тоха. 23. Терен за военно обу- Първенец. 34. Мярка 
45 Съперник. чение. 24. Предплатени за площ. 35. Горната част на жит-

вестници списания и пр. 26. но растение. 38. Изобретател- 
ОТВЕСНО: 1. Ръководителят Сдружения на занаятчии. 28. ят на двигател о вътрешно то
на руската октомврийска ре- -р говец на благородни мета- рене. 39. Емилия (галь.). 42. 
волюция. 2. Ирландска репу- 1 2я държава в дзия. 31. Първата и третата буква.
бликанска армия (съкр.).З. Бо- ^ ...................
рец. 4. Сръбска авио-компа-
оаиеноМмястоНза0доеби^ък07 1. Уиски. 5. Зеле. 9. Сплав. 10. Бала. 11. Мир. 13. Оригинали. 15. 
Естонски шахматист 8 Модел Воле. 16. Сенатори. 17. Нота. 18. Око. 19. Ака. 20. Бидони. 21, Ие- 
^ски самолети 10 Заровено ни. 22. Рококо. 23. Екс. 25. Цар. 27. Кома. 29. Ми. 30. Експерти. 
?Гкровище.11Мъжка роГа. 33. Софиянка. 36. Орион. 37. Инат. 38. Натали. 39. По.

ЗОРАН ТАКЕВ 
(1933-2004) от Босилеград

М:чВечно ще пазим от забрава хубавите спомени за теб. 
Поклон пред светлата ти памет. Почивай в мир!

Онсчалстг.дъщерите Руска и Весна със семействата
■I

1

Тъжен помен
Навършат се 40 ДНИ от смъртта на нашата непре- 

жалима майка

ВЕРКА ПЕТКОВА
(1933-2005)
от Долна Любата

Паиахидата ще отслужим на 10 юли от 11 часа на гро
бищата в Долна Любата. Каним роднини и приятели да пи придружат. 

Почивай в мир. Поклон пред светлата ти памет!
Опечалени: синовете 'Зоран и Драган и техните семейства

Възпоменание
На 3 юли 2005 г. сс навършват ЧЕТИРИ ГОДИНИ от 

смъртта на нашия мил и незабравим син, брат, татко, 
съпруг и чичо

ДРАГАН КОСТОВ 
от Мъзгош

На 24 август 2005 г. сс навършват ЧЕТИРИ ГОДИНИ 
от смъртта па машата мила сестра и леля

за земна

ЛИНКА СТОЯНОВА 
от Мъзгош

Винаги щс живеете в нашите сърца. Поклон пред 
светлата ви памет. Почивайте в мир!

От семействата Костови и Соколови
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V ■'Нашенски пето този край, който прасеше чудесии снимки. 
Веднъж една туристка, която беше дошла а 
Звопска баня, но все още не бе виждала прочу
тия местен фотограф, попитала съседа па Лил- 
чо, с когото той не бил в добри отношения:

- Как така става, че на всички снимки клиен
тите па дядо Лилчо са толкова естествено ус- 
михнати?

- И вие ще бъдете усмихиати така, когато 
видите лицето на нашия фотограф..., отгово
рил съседът.

ШШ ^ Аешиьемукье
'ИУ Гледам онова ютро Дода Цану, из-

Защо си пуснал 

само 2 овце? АТ
пременила се, натъкмила се, на-гаври- 

ла се, забола мушляк на уше, узела стов-Дядо Марийко от Звонци беше голям зевзек. 
За него и ден днешен се разказват интересни 
приказки. Ето една от тях.

Седи си дядо Марийко в кръчмата и пие — 
от сутрин до късно след обед. Идва жена му, 
баба Стана, и вика:

- Абре, Марийко, па видиш ли койе време 
не. Иди пущи църиете овце на пашу, че излип- 
чу гладне!

нете...
-Накуде тека, Доде Цано, оно нейе арно да се питуйе, 

ама кико те гледам теквуя нагьиздену, одавна не съм 
сретъл тека докарану жену...

-От муку йе, Манчо, от летню муку! Пошла съм на 
Строшену чешму, не видиш ли стовнете?

-Не си ли малко закъснела?- реко да гьу подватим 
- Са йергьенье и девойкье не се събираю на 

чешму, Дода Цане. Са се загньитаю у “кафикьи”, из- 
лазе на голему вечеру, а се прибираю у зору...

-Мани се, Манчо, от майтаплъци! Знам дека одавна 
не съм у първу младос, а мене ми гори под ногье...

-Къв те йе зор налегал? Пожар ли че гасиш...
-Щом навърташ натамо, че ти кажем: пожарът га

сите тройицата мужйе, бог да гьй прости! Варкам ва- 
сулят да пристайим, па ме чека моруз да гърлим!

-Па сама ли гърлиш?
-Сама, Манчо, сама, еве целу неделю съм кико синя 

куковица, опиням сама по нивлякат, стану за резил...
-Па младинята не ти ли помага?
-Ти или недочувуйеш или не айеш кво ти оратим: ки

ко че иде на ньиву, ка требе да пойде на ньиву, а она се 
прибира от кавенете...

-Чекай, па ти немаш ли воду у ижу?
- И имам, и немам. Зимуска имам, ако не су замър- 

зле чешмете, а летоска имам, ама после дванайесе, ки- 
га одмарам кости, сабале немам...

-Е, са ми ич не йе ясно?
-Кико не ти йе ясно?!По две-три неделье навалите 

дъждове, излезе реката и затлачи “Ивкове воденице”, 
а затлачена вода не йе за пийенье... Еве съга навалите 
жегье, а сви комшийе насадите градине по дворовете, 
дизаю се у потайно доба, намъкнули црева по чешмете 
и гьи упърчили та польеваю ли, польеваю. Я съм на 
по-височко и ка пущим чешмуту, а оно само пищи и 
цвърчи кока гьу на огань печеш...

-Па не може ли некьикав ред да се заведе, колко я 
знам кига прайимо водоводат, оратеше се дека у свак 
дом че има вода колко ти душа сака?...

-Е-е-е Манчо, ти куде живейеш? Млого работе се 
оратише и наоратише, ама не се дойи кико що се бла- 
йи! Я че ти кажем, с очи съм си га видела при йедну 
приятелкьу, пушила чешмуту да вой лади станат...

- Бреееей, па що си не напрайи водопад, па да си мис
ли дека йе на Ниягару?

- Сигурно нейе се сетила! Ньой малко вой требе...
- Айде, разбирам мукуту ти, ко що кажеш летнюту 

муку, ама не ми йе ясно защо си се толко натаврила, 
па чак си и кьитку забоднула над уше?

-Че ти кажем! Йоще баба ми йе оратила дека водата 
йе нещо светено, кико дебат. Йедно без друго не иде. А 
деда ми, паднеше ли залък наземи, узне га, издува и га 
целива. Баба ми думаше и водуту тека да зачитам! А 
са доста, заоратимо се кочка, а мене ме работа чека...

И одвърцка Дода Цана със стовнете къмто Строше
ну чешму.

Ком каквото см мисли
Двама нашенци, баща и син, работили като 

майстори-строители в крайморски град и 
един дси отишли на недалечния плаж. Тъй ка-

малко.
Дядо Марийко става от стола и отива да 

пусне овцете. Връща се след половин час и т0 тогава за пръв път видял плаж, бащата въз
кликнал:продължава да пие... След малко в кръчмата 

отново влиза баба Стана и започва да му се ка- - Лелсес-е, сиико, що си йе песък за мазапйе!! 
Синът пък му отвърнал:
- Манп се, бре тате, от песък и мазапйе, гле- 

де що су жене за оправляпйе!!!

ра:
- Абре слепчо, пияпицо, ма що си пущил са

мо 2 овце, а другйете не си?
-Е, па ти ми рече да пушим само църнете и я 

пущи само двете овце с църпу- 
ту вуну! — отвръща дядо Ма
рийко и продължава да пие.

Тодор Петров

Ако беше видя
ла фотографа...

Допреди петнадесетина го
дини в Звоици живееше и ра
ботеше известният дядо Лил
чо - единственият фотограф в

ЗЛО§сШН6В
Човекът ш
гарванът

Човекът попитал гарвана:
- Как не ти омръзна да до

насяш със злокобното си гра- 
чене само лоши новини на све
та?

- Грешиш — възрази гарва
нът. — Аз съм известен в света 
като оня, който донася само ху
бави новини.

- Е, кой е този свят, на който 
ти донасяш само хубави нови
ни?

- Светът на лешоядите!
Симеон Костов

В » И © Н © О © й » Е ©©
Сър Хенри всяка сряда точ- докато спи. 

но от два часа посещава клуба 
си за партия бридж. Една сряда 
обаче наближава два, трима от ятеля си:

ляга, а другият седи до леглото
* * 'к му.

Алкохолик доверява на при- - Що не лягаш, бе?
- Не мога, аз съм нощната

Манчо

- Винаги внимавам да не се лампа!карето са насядали около ма
сата, картите са раздадени, но напивам в присъствието на же- 
столът на сър Хенри е празен.
Точно в два часа пристига ико
номът на сър Хенри и съобща- внимателен мъж...

- Не, бе, не смея да гледам

АфоризмиПървият веднага звъни в 
болницата:

- Ало, докторе, елате да при
берете тоя психар. Седи тука и 
се прави на нощна лампа...

- Добре, не се нервирай, ти 
заспивай, а ние ще дойдем да 
го вземем...

на си...
- Значи ти си един много

* Трябва да купуваме домашни изделия. Не сме 
за по-добра- Господа, моят господар ка- как стават две! Александър Стоядипович

* Откакто военните престъпници се върнаха 
по домовете сц никой не знае къде са

Нинус Несторович

* * *за да ви предам, че има посе
щение на млада дама. Ако мо
же, няма да дойде, ако не може, дата. Според наставленията на 
ще дойде!

Двама са изписани от лудни-
- Е, как тъй да заспивам, док- 

лекаря започват да живеят за- торе, нали знаеш, че не мога да 
едно в един апартамент, за да спя на включена лампа!* к *

- Защо блондинката стои се наблюдават внимателно и
пред огледалото със затворени ако забелязат признаци на лу- 
очи? дост, веднага да се обадят в

- За да разбере как изглежда лудницата. Вечерта единият

* Атеизмът е 6 размах - комунистите зав
ладяха църквипе.

Деян Тофчсвич
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