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Цена 15 дин.Вестник на българите в Сърбия

Международният съд в Хага поптянпрм-
ШШЛИШШшят брой излезе на

От заседанието на Националния съвет

[ изпитания
* Положението на малцинствените медии в 
светлината на най-новите законови разпоред
би и обучението на майчин език бяха най-важ
ните теми на проведеното миналата събота в 
Ниш заседание на Националня съвет на бъл
гарското малцинство.

Председателят на Комиси- са техни основатели. Вторият 
ята по информиране Божи- е -Националния съвет на бъл- 
дар Божилов подчерта, че гарсклото малцинство, заед- 
малцинствените медии са из- но със съветите на другите 
правени пред сериозно изпи- малцинства в страната, да 
тание, тъй като според Зако- задвижи инициатива за изме- 
на за радиоразпръскването нения в законите за инфор- 
всички местни електронни мирането и за радиоразпръс- 
медии трябва да се привати- кването в съзвучие с новата 
зират до края на тази година, конституция на Сърбия, коя- 
Той подчерта, че с оглед на ог- то допуска възможността 
раничения обсег на честоти- местните самоуправления да 
те, които им се предоставят, могат да основават медии.

Съдиите в Международния съд на правдата в Хага свалиха вината от Сърбия

Международният съд в Хаг произнесе в по
неделник решението си по делото, което Бос- от присъдата, в която се констатира, че Сър- 

Херцеговина заведе през 1993 г. срещу бия не е предприела всичко, което е било във 
Съюзна република Югославия. възможностите й, за да предотврати геноци-

В съдебното решение е записано, че като да над босненското население в Сребреница", 
правоприемник на СРЮ, Сърбия не е отго- каза Тадич в обръщение към гражданите, 
ворна за геноцид, не е участвала в заговор за Като част от присъдата, която е изключи- 
извършване на геноцид и не е участник в това телно важна за бъдещето на Сърбия, Тадич 
престъпление. Съдът обаче постанови, че посочи искането за пълно сътрудничество с 
Сърбия е нарушила задължението да попре- Международния съд за военни престъпления 
чи на извършването на геноцид, както и за- в бивша Югославия, 
дължението по конвенцията за санкциони-

- За всички нас, обаче, много тежка е частта

на и

- Ако Сърбия не завърши това сътрудни- 
рането му, като не е заловила и предала на чество и не постъпи съгласно решението на 
Международния трибунал за военни прес- Международния съд, смятам, че като държа- 

генерал Ратко Младич. Сърбия ва ще се сблъска с драматични политически 
трябва незабавно да предприеме мерки за и икономически последици, каза държавни

ят глава.

тъпления

наказване на извършителите на геноцида, за
лавяйки ги и предавайки ги на Трибунала в 
Хага.

Съдът реши, че Сърбия не трябва да из- жт _
плаща обещетение, но трябва да се дадат га- V_ЪрО ПЯ С
ранции, че това няма да се повтори. ^ ______

След като събитието в Сребреница бе оп- ОСВОООД6НЯ. ОТ 
ределено като геноцид, Международният съд 
обяви, че то не може да се припише на СР гр|0Я5СКО ООВИН6НИ0 
Югославия.

Борис Тадич:

Воислав Кощуница:

едва ли ще се намери частник, Заключено бе в никакъв слу- 
който да се наеме с информи- чай да не се допусне погасва- 
рането на български език. нето на общинските елек-

Обществен медиен 
сервис или...

Присъдата на Международния съд в Хага 
по жалбата на БиХ срещу СР Югославия е из
ключително важна, тъй като освободи Сър
бия от тежкото обвинение, че е извършила ге
ноцид, заяви сръбския премиер Воислав Ко
щуница. В изявление за медиите той каза, че 
въпросът за всички военни престъпления и 
техните извършители трябва да бъде изцяло 
решен и най-строго санкциониран.

- Това е единственият път, който води всич
ки страни и народи на бивша Югославия към 
необходимо помирение, каза сръбският пре
миер. Той добави, че Сърбия предприема и 
ще предприема всички мерки, за да изпълни 

Президентът на Сърбия Борис Тадич зая- международните си задължения към Трибу- 
ви, че присъдата на Международния съд в тла в Хага, допълвайки, че интерес на Сър- 
Хаг е много важна за Сърбия и за нейните ^ия е това сътрудничество да приключи 
граждани, тъй като е показала, че страната не можно по-скоро, 
е извършила геноцид в Босна и Херцеговина.

тронни медии, чиито програ
ми на български език се обо
гатяват постоянно.

Националният съвет е го
тов да поеме основателските

Присъдата в Хага 

е важна за 

Сърбия и 

нейните

Един от начините за реша
ването на проблема е да се 
сформира малцинствен об- права за Издателство Брат- 
ществен медиен сервис с два ство", но това ще стане след 
РТВ центъра - в Димитров- като бъде сформирано ново- 
град и в Босилеград. За реа- т0 правителство на Сърбия и 
лизацията на тази идея са не- бъде гласуван бюджетът на 
обходими спогодби с общин- страната за 2007 г.граждани (На стр. 2)ските ръководства, които сега

450 души се явиха на 

конкурса в 

"Интертекст"

въз-

«Българска къща в Пантелей
А СКП9РВН9 ШТЬшяГ
2 Готвят деклераря за Белград и София
Й Нов блясък на манмтира "Св. Димитър"
8 Н|1°й@1р1Т© ДШИТрОВфйДШ Ш>ртМСТИ (Стр. щ

(Стр. 3)

(Стр. 4) 

(Стр. 5) 

(Стр. 9)

На конкурса за приемане на работа в димитровградско- 
фекционно предприятие "Интертекст' се явиха 451) 

души. Предимство ще имат кандидатите завършили тек
стилни училища, както и хора с трудов опит в шивачество- 
то. След възстановяването на производствените цехове, 
фирмата ще назначи на работа само 115 души. Останалите 
ще имат шанс да започнат да работят след разрастване 

производствената дейност, когато ще се увеличи и нуж- 
дата за работна ръка. '

то кон

на
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Сериозни изпитания Представители на НС и КИЦ “Цариброд” 
посетиха София_____________

От есента 

без визи 

в България?
(От стр. 1) между членовете и ръковод- Прсз 2006 г. НС е израз- 

ството на Съвета той стовари ходвал 3 865 670 динара. 
върху секретаря Никодаича Най-много пари - 1 094 
Манов. 140 динара са дадени за

След откриването на папа- Манов отвърна че не може заплати, около 950 000
лрлитя т пвплаим вйпшлрг да се говоРи 33 (не)реализи- динара за пътни разноски лелката първолаци в босилег- Акционна програма „ хонорари и почти 600
радското основно училище, в 3Ра обучението „а майчин хопоРаР“ 
която миналата есен 11 деца езиК/ т-ьй като Комисията все

Тъпчене на едно 
място

Има реална възможност рата да се ускори.
Изказвайки разбиране за000 динара за регионал

ните канцеларии и други
още не я е предложила, материални разноски. 

г Председателят на Съвета дъм това трябва да се
успех на съвета и Ангел Йосифов изрази готов- добавят и 244 856 динара

за делово посещение в 
България.

към края на лятото или нача
лото на есента гражданите от исковете, председателката на 
крайграничните общини на Държавната агенция за бъл-

започнаха да се учат изцяло 
на български език, което не
съмнено е Сърбия да пътуват в Бълга- гарите в чужбина Деница 

рия само с лични карти. Това Христова и Росица Димитро- 
заяви председателката на ва, директор на Дирекция 
Държавната агенция за бъл- българско гражданство към 
гарите в чужбина Деница Министерството на правосъ- 
Христова пред представите- дието на България, посочиха 
лите на Националния съвет редица трудности, с които се 
на българите в Сърбия и срещат при решаване на мол- 
КИЦ "Цариброд", които пов- бите за българско граждан- 
дигнаха този въпрос на среща ство. Г-жа Димитрова посочи 
с председателя на ПГ на конкретно, че когато е приет

Коментирайки тези цифри, 
един от членовете каза, че 
“Съветът май съществува 
заради самия себе си!”

След
страстите, решено 
вод предстоящия национа
лен празник на България - 
Трети март, делегация на Съ
вета да посети основното учи
лище в Босилеград и да под
несе компютър като подарък 
на българската паралелка. 
Националният съвет на бъл
гарското малцинство няма 
правото да купува национал
но самочувствие от сънарод
ниците си - той може да оказ
ва подкрепа на колективи, ко
ито спомагат за опазването

като поутихнаха 
по по-

Георги Юруков, Ангел Йосифов и Николайча Манов

особено на неговата Комисия 
за образование, последва 
осеммесечно тъпчене на едно

Зоран Петров:
- Като член на Наиионал- на националната ни идентич- МЯСТО, ПОСОЧИ председателят член ни пициинил „ягрляш„

й Пене Димитров. След брре- ™ ^шпа ^ин^^^Ге
ни дни родителите ще тряова на Сърбия (на листата на за учащите се на български Росица_Димитрова, Деница Христова, Светослав Спасов,
отново да си кажат мнението ДС) обещавам, че макси- език да се организира екскур- Ангел Йосифов и Небойша Иванов
за това на какъв език ще се малко ще се ангажирам за зия до България, чиито раз
учат децата им, съдещите подобряване на положение- „оски да поеме Съветът.ггеагугта: ШЕг"х~ йк;„„„д,„, „„„2„«,„„„„,
следващата учебна година ня- ; __________________ ______ Костов обеща от името на пътува без визи, бе повдигнат най-много молби, те са били
ма да се наберат достатъчно Издателството да подари ви-
ученици за нова паралелка, носг да си даде оставка, ако се деостена на българската па- на генералния консул в Ниш нето ежегодно се увеличава, 
Освен това нито Съветът, ни- установи че лично той е ви- дка „ Босилеград. Георги Ьруков в Босилеград, така че през 2003 година са
то Комисията нямат право- новен за бездействието и по- ^ к Искът е предоставен в Брюк- разгледани около 5000 мол-
мощия при предлагането на ясни, че е имало отсрочване АсИМИЛаЦИЯ ОЩе ОТ сеЛ/ ^ кГ,то 0С„0вното съг- би, 2004 около 7000, 2005 -
кандидати за директори на на заседанията, но поради детската ГраДИНЗ ласие трябва да се даде от 9000, а през 2006 година към
училищата в нашите общи- стечение на оостоятелствата, м Н М, там. 10 000 молби. Цифрите
ни, които да отстояват бъл- а не по вина на ръководство- Комисията по образование Същото го потвърди и включват граждани от бъл
гарската кауза, както се пред- то. Димитров също поднови изрази възмущението си от бившият външен министър гарски произход от всички 
вижда от акционната програ- желанието си да даде оставка факта, че възпитателката в на България г
ма. Вината за бездействането на поста председател на Ко- детската градина в Звонци до- Соломон Паси
и недобрата комуникация мисията за образование. ри изобщо не говори българ- в не(Ьормална

ски. "Асимилацията започва ___Г_______
още в детската градина", каза т? от димит]
Младен Владимиров и под- 
крепи предложението да се 
поиска ведомството в Бабуш- 
ница, чийто клон е градината 
в Звонци, да намери съответ
но кадрово решение. Необхо
димо е също така, да се изгот
ви и програма на български 
за предучилищните ведом
ства в общините с българско 
население.

Комисията настоява бъл
гарският език да бъде задъл
жителен предмет и при зре
лостните изпити в средните 
училища, за което вече е из
готвена и

НДСВ Светослав Спасов. Законът за гражданство през 
Въпроса за определена зо- 1998-99 г. е имало 3000 молби,

време на посещението над 30 хиляди. И разглежда-и по

Георги Юруков: ровград.
На Светос- 

Спасов
- Държавата България и Генералното консулство в 
Ниш полагат огромни усилия за максимално облекче
ние на сръбските граждани при получаването на бъл
гарска виза. От откриването на консулството досе
га са издадени почти 10 000 визи.
Необходимо е да се преосмислят нещата - инициа
тивите трябва да са насочени във вътрешен мащаб, 
за да може Сърбия да влезе на бялата листа на 
Шснген. За да се стигне до споразумение за безвизов 
режим, пътят е много дълъг и изисква двустранни 
усилия, заяви генералният консул в Ниш Георги Юру
ков пред членовете на Съвета.

лав
председателят 
на Национал
ния съвет д-р 
Ангел Йоси
фов предаде 
списък с над 
400 лица от За
падните пок
райнини, по

за Д-р Йосифов предаде списъка с 400 имена 
на Светослав Спасов

дали иск 
българско 
гражданство

проектопрограма пРез 2003, 2004, 2005 и 2006 страни, включително и Сър- 
според която да се увеличи година- Бе поискано решава- бия, и в това отношение не се 
броят на часовете по българ- нето на тези искове Да бъде прави никакво изключение, 
ски език с още три часа сед- колкото може по-ускорено. Що се отнася до молбите 
мично. Настоява се също така ^Рез ПГ на НДСВ д-р Йоси- само от Сърбия, те през 2001 
от следващата учебна година Фов и Небойша Иванов, член са били 239 - положително са 
наравно с другите предмети в на на КИЦ, поискаха да се решени 61; през 2002 са пода- 
Сърбия да се организират намеРи начин да се увеличи дени 297 молби - положител- 
ученически съревнования и капаЦитетът на съответните но са решени 219; през 2003 
по български език. ведомства, пряко свързани с молби за българско граждан-

В. Богоев РазРешаване на молбите за ство са подали 345 лица, а са 
оългарско гражданство, за да го получили 284. 
може по този начин процеду-

Тежка кражба в 

Димитровград
В нощта на 22 срещу 23 февруари полицията арестува 

Илич И. (28 г.) от белградската община Гроцка, който се 
опита да обере магазина "Джокер" в димитровградския 
квартал "Строшена чешма". Полицаите го заловили в ма
газина след телефонен повик на един гражданин. Обира- 
чът ще бъде съден за тежка кражба.

Б.Д.
А. 7.
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Българо-сръбско сътрудничество
След назначаването^ “нов^ Училищен съвет в гимназията

Пак оставка на Михаил
Иванов

Българска къща 

в ПантелейСъбитията около 
ята и Училищния йгимнази-

сьветса СмщГ™ ^ К°ЙТ° ‘ Междувременно училищ- 
ртп ™ МИНИСГЬР/ с решени- ният инспектор за средно об-брах чена?и.рждавате' ра> Ра30ва™е разкри? редица 

СКУП- т директора на тим- неправилността в работата на
Щипа във връзка е Училшц- вета най На СЬ" диРектоРа на гимназията и
ния съвет. Известно е също, че “аГт„ 2пеВИВТереС председателя на УС, дори и 
Михаил Иванов си беше по- ван7га гимназия?*'СЬ1^есгв>'' фалшифициране на прото- 
дал оставка, която не бе прие- ровграл зията в Димит- кола от заседанията на съвета, 
та. к о0р.^п,пт Протоколът на инспектора за

В оставката, изпратена до то и пазкм™ех?,Т пол°жение" посоченото би трябвало да е 
министър Вуксанович дС Г0На сьбитията при Вас, а въз основа на-
Общинската скупщина'и до подадох оставка коят^не бе ™^ола би трябвало да ре 
медиите, Михаил Иванов по- приета В обоснован,!™ Р ^Дебните органи. За-

”^г™;г7ен™ф.г;
Гимитровгоад ГПп?аиИЯ?п В беЛежки ВЪРХУ моята работа нарушители на закона гледа- 
димитровград. 1Ьеди това в съвета и че проблемът ще те по друг начин’ Във всеки
да°тЧелИ нГщве™ и*отлично Т^6 РеШеН П° Д|>уГ начин’ случай на мен не ми е място- дател на съвета и отлично Този друг начин беше скуп-
^1^НИЧИХ С тогавашното шината да не подкрепи пред- Аз съм се съгласил да бъда
? С?мо ^елИняГкп^каЗИЯТа' ложе™те кандидати занап- член на УС на Гимназията 

Само след няколко прове- ред да бъдат в съвета. "Св.св. Кирил и Методий",
което означава, че не мога да 
бъда член на УС на Гимназия
та "Кирил и Методий".

Третата причина, поради 
която не мога да приема наз
начаването, е лична и е с по
литическа нагласа. Именно, 
до пети откомври 2000 г. се
гашният директор и предсе-

В Общинския съд в Димитровград тези дни бе проведено дателят на УС, фадшифика- 
заседание на синдикалната организация, на което бе заклю- тори на пРотокола/ бяха ос- 
чено, че заплатите трябва да се увеличат не само на съдиите. новни носители на политика- 
Критикувано бе неотдавнашното становище на министъра на та на Милошевич и всичко 
правосъдието да подпише само решението за увеличаване на ~ОШО/ произлизащо от нея. 
заплатите на съдиите, но не и на останалите заети в съдили- 3атова считам' че,на тях сега 
щата в Сърбия. На заседанието бе казано, че останалите ра- не им е място да бъдат в пър- 
ботници много добре разбират, че не могат да имат заплати вите Редове 33 изграждане на 
като съдиите, но разликата е станала прекалено голяма. Сега ТИ™а система в на~
заплатата на тези със средно образование е малко над 20 хи- гОСПОдИен мИНИСГьР/ лич_
ляди динара. ното ми познанство с Вас ня-

На заседанието не присъстваха някои от съдиите.

Председателят на ниш- ществени и културни дей- 
ката градска община Пан- ци, както и бизнесмени от 
телей Братислав Благоевич Ниш, които вече имат или 
в края на миналата седми- искат да установят връзки 
ца прие делегация на Бъл- със съответни фирми и ве- 
гарския икономически фо- домства в съседната страна, 
рум и на Областната тър- Гостите от България под- 
говско-промишлена пала- крепиха идеята като важен 
та в Монтана, водена от проект за презгранично 
председателите на Форума сътрудничество. Председа- 
Георги Табаков и на Кама- телят на Камарата в Монта- 
рата Ангел Ангелов. Кме- на Ангелов изтъкна, че Се- 
гьт на община Пантелей верозападният регион на 
запозна гостите с икономи- България, в който влизат

известни на читателите на 
"Братство", както и 
щето на Общинската

станови-

про-
аги-

известно защо Вие на такива

то там.

^Общинския съд в Димитровград

На всички заети да се 

увеличат заплатите

ческите ресурси на общи- областите Видин и Монта- 
ната, като сложи акцент на, е определен за приори- 
върху усилията за развитие тетен при абсорбирането 
на презграничното сътруд- на средствата от европей- 
ничество в рамките на ските присъединителни 
програмата Добросьсед- фондове, предназначени за 
ство между Сърбия и Бъл- България след включване- 
гария. Той подчерта, че за- то й в ЕС и призова пар- 
едно с община Лом са за- тньорите от Сърбия най-се- 
щитили два проекта, които риозно да се ангажират, за 
се финансират от фондове- да не се пропусне шансът, 
те на ЕС.

Представители на общи- телят на Българския иконо- 
на Пантелей, в която в срав- мически форум Табаков 

фугите градски об- обеща, че тази асоциация 
Ниш, са настанени ще подкрепи всички добре 

най-годям брой граждани с обосновани проекти и ще 
българско потекло, пред- съдейства за включването 
ложиха със съвместни уси- на възможно повече биз- 
лия тук да се построи една несмени от България в реа- 
представителна българска лизацията на бъдещите 
къща, в която да се събират съвместни 
не само наши сънародни- включително и Българска 
ци, но и всички други об- къща в Пантелей. В.С.Б.

ма сили да спре тази моя пос
тъпка.

С почит и уважение м-р 
инж. Михаил Иванов

Б. Д.

(Не)обикновена кражба в с. Желюша Л.Т. От своя страна председа-

Лишим отрязали 

два ореха Сътрудничеството 
Ниш-Перник_____

нение с д 
щини в

Група крадци неотдавна в мерата на село Желюша пос
ред нощ отразязали два големи и стари ореха, натоварили 
стъблата им на камион и под закрилата на нощта избяга
ли. По-големият орех бил собственост на Влада и Зора 
Трифунови от с. Желюша. Те казаха, че дървото било старо 
над 100 години и имало впечатлявщ диаметър - долу 1,1 м, 
а горе 90 см и дълго около 3 м. Годишно събирали между 
200 и 250 килограма орехи. Другият орех бил на баба Гроз
да Йеденкова, също от Желюша.

Орехите биди отдалечени само 100-ина метра от магис
тралното шосе. Никой не видял крадците. Кантонерът в с. 
Желюша разказал, че му било чудно някой посред нощ да 
реже дърва. Пред Вдада и Зора споделил, че се чул силен 
тътнеж, най-вероятно от падането на орехите.

Всичките потърпевши са възрастни хора. Освен че се 
ядосват за орехите, те сега се тормозят и заради това, че 
трябва да ангажират хора да изрежат клоните на паднали
те дървета, а те са не само в техните, но и в нивите на съсе
дите. За да си сьздадат по-добри условия за "работа , крад
ците отрязали и няколко сливови дървета на баба Грозда.

Полицията е започнала издирването на апашите и засе
га не дава никакви информации с обоснование, че това мо
же отрицателно да се отрази на следствието. От баба Зора 
разбрахме, че преди месеци при тях идвали хора от вът
решността на страната и им гшедлагали пари за ореха, но 
те отказали да го продадат. Баба Грозда каза, че при нея ни
кой не е идвал да я пита дали иска да продаде ореха.

Б. Д.

Преднина
на програми,

младежта
В Стопанската камара в 

Ниш бе представен проектът 
за взаимно опознаване на 
младежта от Ниш и Перник, 
който ще се реализира в срок 
от една година. Съвместният 
проект на камарите от двата 
града ще се финансира чрез 
програма Добросъседство 
между Сърбия и България. В 
началото на май младежка 
група от Ниш ще гостува 
Перник, за да се запознае с 
бита, традициите 
ностите за сътрудничество в 
културата и всички други 
сфери на живота. След това 
родите ще се разменят 
тите ще бъдат домакини на
^па^аШЦИТе С“ °Т СЬСеА"аТа Бизнесменът В^Гш^олов от Перник и секретарят па 
"Р3”3- к.с.Б. Сдружението за туризъм към РСК в Ниш Велизар Терзич

В

и възмож-

-гос-
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По повод 3-ти март -°Националния празник на България

СЪПФГНФ ФТ ЕМГАР1
Като затърсим в дебелтие книги и необятното виртуално пространство, виждаме, че всеки народ на земното кълбо е 
дал нещо на света. Веднага се разбира, че и българите "имат пръст" в голяма част от великите открития и рекорди на 
нашето време. Електронният часовник, скоростната кутия, ксероксът, компютърът, двигателите с вътрешно горене, са
молетите, уредите за опазване на човешкото здраве са едни от нещата, появили се след намесата на българи.

Представяме ви 20-ина по-значими български та. На него е записана песента "Излел е Дельо хай- тели на лунния модул "Орел", които правят въз- 
постижения в съвременното общество. дутин", изпята от певицата Валя Балканска. можно кацането на Луната на астронавтите

Компютърът: - Първата автоматична електрон- Рекорд за бягане: - Световен рекорд за 100 метра Армстронг и Олдрин, са изобретени от Иван Но- 
ноизчислителна машина, която поставя началото бягане с препятствия за жени е 12,21 секунди. Пое- чев. Подготвил Тодор Петров
на компютърната ера, е изобретена през 1939 годи- тавен е преди петнадесет години и е петият свето- 
на от Джон Атанасов. вен рекорд на Йорданка Донкова.

Скоростната кутия: - В моделите на "Сузуки", Евромонета: - Автори на проекта за национал- 
"Тойота", "ФИАТ", "Опел" и "Хонда" се вграждат ната страна на немските евромоиети със стойности 
принципно пови автоматични скоростни кутии, -1 и 2 евро, са Хайнц Хойер и българката Снежана 
изобретени от Румен Антонов.

Шести сърдечен тон: - През 1973 година е откри
то явлението "шести сърдечен тон". То спомага за който пропуска само две победи в над 1500 офици- 
по-пълното опознаване на сърдечната дейност и ални мача с противници от петте континента, от- 
избягване на диапгостични грешки. Откривателят казва предложенията за чуждо поданство с думите 
е професор д-р Иван Митев. "Дан Колев е българин".

Йдеите за ООН: - Идеите, развити в книгата Млечната бактерия: - Върху опаковката на всеки 
"Звезда на съгласието" (1916 г.), служат на амери- млечен продукт, произведен в Япония, се изписва 
канския президент Уилсън за формулирането на името на откривателя на млечнокиселата бакте- 
неговите "14 точки" за ом

Хойер.
1498 победи: - Шампионът по свободна борба,

рия д-р Стамен Григоров.
Най-отдалечената планета: - Най-отдалечената

иротворяване
полагане на основите на Обществото на народите.
Автор на "Звезда на съгласието" е Никола Димков. планета, известна на астрономите, се намира на 5 

Рекорд за скок: - Един от най-старите рекорди в хиляди свелтинни годинни от Слънцето в съзвез- 
леката атлетика е в дисциплината скок на височи- дието Стрелец. Ръководител на екипа, направил 
на (жени) - 209 см. Постижението, което не е по- откритието, е проф. Димитър Съселов. 
добрено или повторено вече 16 години, приналде- Въздушна обсада: - През 1912 година при обса- 
жи на Стефка Костадинова. дата на Одрин за първи път се използва самолет за

Рекорд в гимнастиката: - Най-много световни военни цели. Първата в света въздушна бомбарди- 
титли в художествената гимнаситка, многобой, ровка извършват Радуил Милков и Продан Тарак- 
имат Мария Гигова (1969 г., 1971 г., 1973 г.) и Мария чиев.
Петрова (1993 г., 1994 г., 1995 г.) Опаковка на Райхстага: - През 1995 година "Опа-

"Матрицата": - Един от създателите на револю- кованият Райхстаг" привлече пет милиона посети- 
ционния метод на виртуалната кинематография, тели в центъра на Берлин. Уникалният проект е

на света и

ционния метод на виртуалната кинематография, тели в центъра на Ьерлин. Уникалният пр 
използвана за суперефектите на 1шсовия холивуд- дело на авангардния творец Кристо Иванов.

Американски учебници: - Написването на нови-ски филм "Матрицата", е Георги Боршуков.
Сърдечният монитор: - Компанията "Кеър те учебници по математика за 9 и 10 клас на учили- 

илектрикс", която разработва първия бежичен щата в САЩ е възложено от американската орга- 
сърдечен монитор, използван днес в болниците по низация "Най-добрите практици в обучението" на 
целия свят, е основана и ръководена от Петър Пет- екип от български математици и учители, 
ров. Ксероксът: - Един от създателите на фотокопир-Ксероксът: - Един от създателите на фотокопир- 

Електронннят часовник: - Прототипът на елек- ната техника е Георги Наджаков. Именно той още 
тронния ръчен часовник, "първият напълно нов през 1937 година открива фотоелектронното със-
начин да се показва^ремето от 500 години насам", тояние на веществата. Студентката Весела Филипова (21г.) спечели

гг т-т - 1 сучи "и » йената пилот. - За първи път в света жена учас- първото място в конкурса “Мис Пловдив”. В
Песен в космоса: - През 1977 годна Вояджър тва в боен полет по време на Балканската воина. гпГдОТо ио л.рсртт х.*™-5™ ™ ______

полита в търсене на разумен живот. Златният диск Името й е Райна Касабова. Р “М* * тР Щ ^ЮП7” В национал‘
на борда съдържа най-красивата музика на Земя- Лунният модул: - Уникалните реактивни двига- НИЯ конкУРс Мис Ьългария - 21Ю / .

е създаден също от Петър Петров.

Стеаря Загора - град <ъ< 7 имена;2

* Ш у;*:уС. ; първия му познат метал - медта (края на V хил. пр. Особена атракция е зоопаркът с над 200 вида жи- 
н.е.). В най-древните медни рудници на Европа е 
добивана руда, изнасяна чак до средното течение 
на Волга.

•
вотни.

Ако денят е превалил, останете с нощуване в ня- 
кой от 30-ината хотели в града или околностите. 

Още малко на северозапад по същия път се сти- На сутринта посетете уникалната историческа за- 
га до прочутите Сарозагорски минерални бани - бележитленост - "Ески джамия" - мюсюлмански 

(РЩйЗ курорт с лековита вода, с модерни хотели и почив- молитевн дом, построен през 1409 година, в осно-
2-:Е|ж ни станции и великолепна природа. На киломе- вите на който е разкрита християнска църква. 8 хи

тър от селището е центърът на сакралната мес- лядигодишният град е жив и сърдечен. Централ- 
тност Богородична стъпка. Високо в скалите на ме- ните му улици са препълнени с кафенета и бира- 
тьр дълбочина е отоелязана лява женска стъпка.
Знае се от памтивека, че тя е на Света Дева. И зиме, Не са за пропускане и т.нар. градски терми - им-
"™ в нея има ле*,°вита вода. Тук в наскоро пое- позантна постройка с повече от десет просторни 
Хт™Л^раКЛИС Рождество Богородично" мо- зали. Тук е театронът (каменно съоръжение) с ам- 

— Гпялът г?мя И 43 Т помо'1ите 33 ЗДрзве- фитеатрално разположени каменни седалки за
Гтара Загора е петият по големина град в Бълга- Р5‘™ена ' Августа Траяна, Боруй 1300 зрители, които са наблюдавали гладиаторски 

Рия - модерен, динамично развиващ се, с над Е1“®КриНгОПОЛИС' Ески Заагра, Желез- борби, светски и религиозни тържества. От някол-
180 хиляди жители. Разположен е в полите на , и ^таРа оагора. (_едем пъти е горял до основи ко години през летните месеци Античният форум
Средна гора, с умеренокотнинентален климат със еМ пъ™/ като птицата феникс, е възправял е гигантска открита сцена за оперни спектакли,

ч— з>-

летният театър с 2400 места, хотел^р^горангът монт?™ накРая нека Да споменем, че тук и в мо- 
"Хижата", детски площадки, залата на смеха, об- нашенЦИ - бъдещи лека-
серваторията, параклисът "Св. Теодор Тирон". рИ и ветеРинаРи- г Д

, - - ■

V . ■ ■
■Ш

- г

рии.и

каквито другаде няма да видите.
На 8 килиметра от града, в местността Мечи кла

денец, праисторическият човек се е докоснал до
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Готвят декперация за излизане от затрудненията
52 март 2007

Създават условия за развитие 
на туризма____________Ще искат помощ от Белград 

и София ПОГЖ^ Наскоро ТО
т; Ръководството на Босилег- зираха миналата седмица в Ди- 

радска община планира през та- митровград. Стойността на про- 
зи година да интензивира дей- екта възлиза на 44 000 евро, а 
ностите си с цел създаване на предвидено е една част от сред- 
подходящи условия-за развитие ствата да подсигури Общинска- 
на туризма в общината. Във та скупщина, 
връзка с това съответните служ
би в общинското управление в ставлява Босилеградска община 
началото на годината изготвиха на срещата в Димитровград, из- 
проект, който покрай сформира- тъкна, че на конференцията е 
не на общинска туристическа представен и проект за рестав- 
организация, включва и изготвя- рация на църквата и на центъра 
не и реализация на проекти от на село Извор, който по иск на 
областта на селския, ловния и кмета Владимир Захариев е из- 
други видове туризъм, органи- готвил Заводът за защита на кул- 
зиране на семинари и презента- турните паметници от Ниш. 
ции на туристическите потенци
али, изготвяне на туристическа дат подготовки за сформиране 
карта на общината и пр. С този на общинска туристическа орга- 
проект общината кандидатства низация. Захариев казва, че в таз- 
при Германската неправител- годишния общински бюджет са 
ствена организация за техничес- предвидени средства за работа 
ка подкрепа ОТ2 и го презенти- на организацията, в която ще бъ- 
ра на международната донорска дат ангажирани специалисти от 
конференция, която ОТ2 и Ди- областта на туризма, 
митровградска община органи-

Как да се стигне до обща 
политическа платформа за 
излизане от трудното соци
ално и икономическо поло-

Я

кУжение, в което се намира Бо
силеградска община, беше 
основната тема на двете сре
щи на представителите на 
повечето общински съвети 
политическите партии в об
щината. На първата среща, 
която по инициатива на 
Общинския съвет на ДСБ се
проведе в помещенията на риха да изготвят обща декла- ДСБ в срок от една седмица 

т фИЛИаЛ на РаЧия 33 сътрудничество в ре- да изготви проектопредло-
н^СЛлг“аването на проблемите от жение на декларацията, кое- 

вители на ДС, СПО, СРС и областта на стопанството, не- то да бъде предоставено на 
1 на втората и представи- рационалното унищожаване всички политически партии 
тели на I 17 плюс, ДДП и на природните богатства, в общината, без оглед дали са 

1С, а не дойдоха представи- екологията, кадровата поли- участвали в разговорите или 
тели на радикалната партия, тика в общинските и държав- не. Очаква се след това ръко- 
И на двете срещи не се отзова- ни институции, изготвянето водствата им да обсъдят про- 
ли представители на ГТУПС, на общи насоки за развитие ектопредложението и да да- 
ПСС и на ДСС. на общината, кандидатстване дат допълнители предложе-

Участниците в разговорите за трансгранични проекти, а ния, въз основа на които да 
подчертаха, че инициативата ще се опитат да намерят и на- бъде изготвена финалната 
им не е насочена срещу нико- чин как обучението в учили- версия на текста на деклара- 
го, но се налага да постигнат щата да стане на майчин бъл- цията.Тя, както беше подчер- 
консензус за сътрудничество гарски език, който да бъде и в тано в разговорите, ще бъде 
с цел решаване на основните служебна употреба в общи- изпратена на държавни ин- 
проблеми, пред които са из- ната. ституции в Белград и София
правени гражданите на об- Представителите на поли- и до международни органи- 
щината. Затова те се догово- тическите партии се догово- зации.

риха Общинският съвет на

■д Любен Глигоров, който пред-ш
на

В общината вече се провеж-

П./1.Р.

ОС обяви конкурс за безплатно 
предоставяне на сушарата

У<ловие - работа 

за 60 работнициП.Л.Р

Жителите на Извор имат извор, но са без вода Общинският съвет в Босилеград обяви международен конкурс по 
Интернет и в медиите за безплатно предоставяне на сградата на бив
шия цех за сушене на овощия и зеленчуци в Босилеград, която ислан
дската фирма “Актавис” миналата година дари на общината, на биз- 
нисмени, които са готови тук да разширят дейността си.

Условията, които утвърди съветът, а които трябва да изпълняват 
участниците в конкурса, са следните: да се занимават със сушене и 
преработка на овощия и зеленчуци, а оня който спечели конкурса, да 
започне да се занимава и със сушене на билки, както и със сушене и 
преработка на горски плодове, да са изчистени сметките им към дър
жавата, в която се намира седалището им и през последните две го
дини срещу тях да не е обявена присъда, с която да е забранено да се 
занимават с тази дейност. Членовете на съвета изискват в цеха да бъ
дат приети на работа най-малко 60 работници. Цехът, който се дава 
на десетгодишно ползване, не може да се залага на ипотека, да се да
ва под наем, нито пък като гаранция за получаване на кредити.

П.Л.Р.

Разчитат и на "висши «или"
* Босилеград и Райчи- 
ловци планират да до
ведат вода от извора 
"Рода" в Милевци, та
ка че е възможно се
гашният извор в цен
търа на Извор да оста
не на изворчани

Проблемът с водоснабдява
нето на хората в с. Извор отново 
е актуален, но за разлика от до
сегашните им празни надежди и 
обещания сега са убедени, че ще 
бъде решен успешно. А колко 
той е остър показва и фактът, че 
по-високите части на селото са 
безводни,а с водата от извора в 
центъра на селото вече тридесе
тина години се снабдява Боси
леград. Сега не става въпрос, 
както това беше преди три десе
тилетия, защо е “взета” водата, 
но защо не се спазва договорът 
част от нея да остава на селяни-

Подобрено е електрозахранването в 
южната част на общината________
Планират да подсилят 
и далекопровода към 
Любата

е общинска помощ, каза той. край извора в селото. В началото на февруари в мре- милиона динара.
Нзворчани м°ждеби нтът р^^ГГп|^Г

през тази година. Кмегь Щ Именно общинските фопост в Босилеград до Горно случат, много по-ефикасно ще мо-
за строителни^лощи и^пъгшца плановици смятате центъра на ^е^РГаГ.%™а
ще подсигури материал и ще да- селото, което до голям година да завърши далекопровода на два клона, те ще могат бързо да
де машини за ремонтиране на запазило архитектурата от пре- с такава мощност и към Любатски бъдат разкривани и премахвани, 
пътищата, а подчерта, че ще бъ- ди един век, да направят ет- район поясни той.
де преразгледан и въпросът за но-село, което с черквата, пое- Прокарването на 35-киловол- За да се подобри електрозах- 
волоснабдяването на домакин- троена през 1833 г. и до която тните далекопроводи към Тлъмин- ранването и в селата от Любатски 
ствата в махалите. била постройката на първото ски и Любатски райони е започна- район, ектроразпределителното е

Тообия пя се спазва и дого- килийно училище в този край, да ло още преди двадесетина години, запланувало през тази година да 
' Р Лппятя от извопа в цен- стане курортно място и да прив- Сашо Миланов,шеф на босилег- доизгради и далекопровода от ворът за водата от извора в цен Р А н радския отдел лесковското главния трафопост в Босилеград

търа на селото ви, така че по го лича тури че наскоро ще Ви електроразпределително, изтъква, до трафопоста в Клисура Долна
лямо количество от н Д пгтянр и волята от извора в се- че с ремонта на далекопровода от Любата, на дължина от 8,3 килопо водопровода в Босилеград, а °^ане и водата от ювора в е трафопост в Босилеград метра. За реализацията на проекта,
една част да остава на вас, каза лото ви, така че и ва“ия до трафопоста в Горно Тлъмино с който включва почистване на тра-
кметът пред селяните и оповес- бъде привлекателен за турис ЛЖИна от около 23 километра, сето от надвиснали ДЪР“™ « 
ти, че съществува възможност тите, каза Захариев и оповести, както и с ремонТа иа самия трафо- храсталаци, монтитране на кабел и 
общинското комунално пред- че Босилеград и Раичиловци пост в това сел0| значително е по- ремонтиране на трафопос 
приятие “Услуга”, което се гри- планират за потребите си да до- добрено електозахранването в се- Клисура, е планирано^ли- 
жи за водоснабдяването на Бо- ведат вода от извора Рода в лата в южната част на общината, разходвани око 
силеград и Раичиловци, през та- Милевци. за реализирането на проекта елек- нара. .
зи година да построи чешма В.Б. троразпределителиото е дало 14

- С включването на новия дале-
частично

те.
- Отдавна искаме край извора 

в селото да бъде построена чеш
ма, но досега не стана нищо. 
Трябва ни не само на нас извор
чани, но от нея се нуждаят и хо
ра отстрани, преди всичко тези, 
които идват в черквата, оплака 
се председателят на местната 
общност в селото Горян Мила
нов по време на неотдавнашна
та среща, която изворчани бяха 
устроили с кмета на общината 
Владимир Захариев. Проблеми с 
водоснабдяването,
Миланов, имат и домакинствата 
в махалите, понеже почти всич
ки по-високи части на селото са 
без вода. - Лоши са и пътищата 
ни, а понеже нямаме сили сами 
Да ги поправяме, необходима ни

подчерта

П.Л.Р.
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Годишно събрание на клуба 
на радио-любителите_____

Фоторепортаж щ

И от дребни яйца може 

добре да <е живееНов председател е 

Владимир Цветков Малко хора в Димитровград са запознати, то и с отглеждане на тези и много други пер
це в града има човек, който се занимава с про- нати. Това е Далибор Миланов, ветеринарен 
изводство на яйца на японски пъдпъдък, как- техник от квартала "Строшена чешма".На редовно годишно съб

рание на радио-любителите 
за нов председател на клуба 
"Димитровград" бе избран 
Владимир Цветков. Драгиша 
Тодоров бе избран за секре
тар, а Деян Цветков, Павле 
Тодоров, Боян Глигоров, 
Иван Кирков и Боян Велич
ков за членове на председа
телството. Начело на секция
та за приемане и предаване 
застана Владан Димитров.

През изминалата година 
клубът е отчел множество 
дейности. Подареният от 
Българската федерация на 
радио-любителите радиоп
редавател е монтиран на хъл
ма Козарица. Клубът е отде
лил средства за съпътстващи
те техническии съоръжения - 
приемната и предавателната 
антени и коаксиалния кабел. 
Радиопредавателят няма са
мо местен, но и регионален и 
международен характер, тъй 
като могат да го ползват и ра
дио-любителите от чужбина, 
които пребивават на терито
рията на общината. Подаре
ният от местния клон на елек- 
троразпределното предпри
ятие решетъчен метален 
стълб е адаптиран и поставен 
в двора на известната като 
"Комитет" сграда в града, в 
която клубът през миналата 
година е дислоциран. Сред
ства за бетонната основа са 
дадени от общинския бюд
жет, а самото поставяне е реа

лизирано в сътрудничество с 
работниците от електрораз
пределителното. Изработена 
е 01Р0Б антена за 3,7 МНд, 
купен е коаксиален кабел за 
замяна на всички електроп
роводи за антените.

През 2006 г. група димит
ровградски радио-аматьори е 
участвала в международни и 
домашни съревнования. 1ЖТ 
съревнованието "Мемориал 
на Тесла" е проведено на пла
нина Видлич в началото на 
юли 2006 г. Радио-аматьори
те са били ангажирани и в 
местните спортно-развлека
телни мероприятия "Ден на 
предизвикателството"
"Байк маратон"

Яйцата на японски пъдпъдък, 
които се произвеждат в Димитров-и т. Боян Глиго- град, а се продават
от Пирот до Не готи н.ров е участвал в международ

на експедиция в Черна гора. 
За установеното приятелско 
сътрудничество клубът е по
лучил барелеф от най-значи
телния клуб на софийските 
радио-аматьори Б21К2Н.

През миналата година клу
бът "Димитровград" останал 
без няколко радио-станции, 
които били ощетени от течо
ве по време на дъждовалежи. 
През тази година е заплану
вано да се купят нови ра
дио-станции.

На събранието присъства 
членът на Изпълнителния съ
вет на Съюза на радио-амат
ьорите на Сърбия Марко 
Живкович от Ниш.

Далибор Миланов има един основен 
помощник. Това е Даниел Кирков 
(на снимката вдясно), но, както самия 
казва, най-активна и най-ангажирана 
в цялата работа е баба му Росна. Ро
ден е през 1979 година и е завършил 
техникума по ветеринарна медицина 
в Лесковац (ветеринарен техник). Же
нен е и има две деца - на 6 и 3 годи
ни. Седем години работил в Ниш, 
след което се завръща в Димитров
град и започва този дребен бизнес. 
Колкото и да се оплаква от данъците, 
все пак е доволен тъй като с продаж
бата на дребни яйца, пилета, пуйки и 
останали декоративни птици изкарва 
прехраната за семейството си.

Б.Д. “Производствените машини” — На пре
ден план е един от двата инкубатора за 
обикновени пилета с капацитет 400 
бройки. Вторият в момента е на ремонт. 
До него е по-малкият, в който се мътят 
яйцата на пъдпъдъците и на фазани. Той 
е с капацитет 2 х 700 и в момента е заре
ден с яйца.

Мартенички 

на първолаците
В димитровградското основно училище “Моша Пияде” 

вчера бяха раздадени мартеници на учениците от първи клас. 
I Акцията се проведе под мотото “Да запознаем децата с тра- 
I дициите ни”, а организатор бе Даниела Станоева, представи- 
: телка на КИЦ “Цариброд”. По лична покана на Станоева в 

Димитровград пристигна приятелката й Гергана Иванова от 
Сливница, която направи дарението на учениците. Мартени
ци получи и директорката на училището Катарина Симеоно- 

! Тя запозна гостенката, че с изработване на мартеници от- 
чреди няколко години се занимават и най-малките ученици от 
чебното заведение.

Гергана подари мартеници и на представители на КИЦ 
Цариброд , Центъра за култура и на хората в кореспонден- 

| ството на “Братство”.

I_

Малките пъдпъдъци са незаситими и както 
обикновените пилета постоянно ядат и бър
зо нарастват. Когато започнат да снасят яй
ца, отделят се в кафези както за кокошки 
само по-малки. Освен яйцата, които се счи
тат за лечебни, и месото им е изключително 
вкусно.

В развъдника на Миланов се 
произвеждат и фазани. За 
сега са няколко, но той вече 
е контактувал съответното 
министерство и от сегашния 
помощник-министър за сел
ско стопанство Сузана 
Джорджевич Милошевич е 
получил подкрепа за 
дане на фазанерия 
ствен плац. Надява се и от

Б.Д.

Гостуваха артисти 

от Сурдулица изграж- 
на соб-Театърът "Бария" от град Сурдулица изнесе в сряда на ди

митровградската сцена представлението "Ковачи" по творба 
на Милош Николич. В ролите се проявиха артистите Ненад опРеАелена финансова по- 
Стаменкович, Даниела Крумова Момчилович, Найдан Стоя- мощ за тази цел- 
нович и Миодраг Маркович.

Съвременната драма е адаптирал и поставил на сцената зиРа промоция на продук- 
сурдулишкият театрален деец Миодраг Маркович.

Преди това сурдуличани с пиесата гостуваха и в 
Босилеград.

Наскоро планира да органи-

цията си.

Текст и снимки: - '
Б. Д. Алекса Ташков

тиланов произвежда и разни видове декоративни птици - 
( кокошки и петлета, като “виандот”, “браме”, “сасекс”.
* Петлите са с изключителни шарени пера.



Х^рок ока ..
2 март 2007

т\У\1*Ъ 1 ■Тг »щг
Сурдулица•Е 1Е 2]» А\а\ ,пД« г I П111

Е™?™ партии глава (н#лп ЪИЯГйГ“
Общественото комунално предприятие "Водовод" в Сур

дулица е получило 700 000 евро от Националния инвестици
онен план за подобряване на водоснабдяването в общината.

Техническият директор на предприятието Саша Илич зая- 
че 300 000 евро ще бъдат изразходвани за реконструкция 

водопровода до главния резервоар и изграждането на нов 
резервоар за питейна вода с автоматични съоръжения за ре
гулиране на нивото.

По-голямата част от средствата - 400 000 евро, ще бъдат ин
вестирани за прокарването на водопроводни и канализаци
онни мрежи в селата Масурица и Алакинце. Строителните 
работи трябва да започнат в началото на март.

у, | Арагаи Христов, пилот:
| Като еАИН от основателите на ДСБЮ смятам 

К" Л I повече партии на българите понеже АГБЮ п.’
Г ни и винаги се е залагала ,1, АСЬЮ съществува над 15 годи-

§Й|| || ство. На мнение сам че веч ЩИта на пРавата на българското малцин- 
Ж|И| то, трябва да се включат вК°ИТ° ПОЛагат ГРИЖИ за малцинство-

кото някои не са съгласни пГоп?а™ЧНИЯ СЪЮЗ На бългаРите- Аокол-
да формипат „„« ,1 определени въпроси, не трябва веднаганач1ГиИГа™олоЗаГе'прХемП^аРаеМ

( '' ' че е излишно да има ви,
& на

д.м.
Ивайло Христов, земеделец: 
- Предлагам Голям успех на младите 

каратисти
на политиците да не се разделят в 

различни партии, а заедно да действат за сьздава- 
г с по“АобРи условия за живот на българите 
Сърбия. Дано те чуят добронамерените 
ложения и своите потенциали и 
зиции използват за подобряване на живота на се- 
ляните, безработните, студентите и на останалото 
население в Босилеградско и Димитровградско.

не на и
ми пред- 

политически по- На състоялия се неотдавна международен младежки тур
нир по карате в град Кралево, в който участваха 68 отбори от 
Сърбия, България, Унгария, Босна и Херцеговина, Черна го
ра и Македония, карате клубът "Танден" от Сурдулица бе 
провъзгласен за всеобщ победител. В индивидуалните 
борни състезания - борби и кати - младите каратисти от Сур
дулица спечелиха общо 39 медала и четири купи.

Клубът 'Танден" е сформиран преди само три години и е 
на Академията "Шотокан каратедо". Треньорът Сърбо- 

люб Митич е събрал около сто състезатели - деца, младежи и

и от-
Мишо Станков, земеделец:

Против сам увеличаването броя на партиите, ко
ито защитават интересите на българите в Сърбия. 
Тъй като сме малобройни, достатъчна ни е една 
силна партия, която да обедини всички, понеже
сговорна дружина - планина повдига". Против 

съм разделенията и разногласията и между остана
лите партии. Смятам, че ние в Босилеградско не 
трябва да се разделяме, а да се сплотяваме и да на-

Аеян Младенов, 
студент:
- Няма нужда от 

толкова партии. 
Всички трябва да 
се обединяват и 
да работаят в ин
терес на българ
ското население 
в Сърбия. Също
то важи и за неп
равителствените 
организации, ко
ито се занимават 
със защита на 
интересите на 
българското мал
цинство.

член

мираме начини за изход от трудното икономичес
ко положение.

л и Глигор Глигоров, пенсионер'.
. - Категорично сам против всички разделения на

нашето малцинство. Политиците “воюват” за пос
тове, а не в интерес на хората. Смятам, че всички 
партии на българите трябва да се обединят, поне
же само сплотени можем си допринесем за 
по-добро бъдеще на всички.

девойки, а най-малкият е на само шест години. Досега него
вите възпитаници са спечелили около 150 медала.

Д.М.

Димитровград През фотообектива

Усилена работаСлободии Маиов:
Санда Голубов:

“Това е умишлена работа.
По перфиден начин се съз
дават много партии, а това 
нанася голями вреди особе
но на малките среди, в които 
образованите кадри са мал
ко. Явлението датира от вре
мето на Милошевич и сега 
по инерция продължава.”

Марияи Петров:

Топлото време напълно подхожда на ремонтиращите 
главната улица в Димитровград.

След като поставиха тръбите за дъждовните води от ед
ната, сега подменят водопроводните тръби от другата 
страна на улицата и всички съединения на потребителите.

Колко усилено се работи говори и тази снимка: на рас- 
тояние от стотина метра са ангажирани дори четири ма
шини, които "помагат" на работниците.

При това трябва да се напомни, че се работи до късно ве
черта и при електрическо осветление.

“Мисля, че не ни 
трябват толкова 
партии. Не ми е яс
но защо българско
то малцинство има 
вече три партии. 
Трябва ли да очак
ваме да се форми
рат четвърта, пе
та...? Ние, от бъл

гарското малцинство би трябвало да 
бъдем единни с цел по-лесно да осъ
ществяваме малцинствените си пра
ва.”

“Добре е, че могат да се 
формират партии, но смя
там, че броят им е прекадено 
голям. Мисля, че това не е 
добре за жителите на общи
ната и за българското мал
цинство.”

Петър Маиов:

Н| “Вижте, аз като чо- 
В век, загърбил вече 

Н 70 години живот,
В зная едно нещо - 

когато в един дом 
дШ&рМЖ има слип домакин, 

тогава нещата вър
вят. Там, където до

макините са повече, няма оправия и за 
Децата.”

Ъиктор Йосифов::
“Трябва да се формират 
9000 партии с цел всеки жи
тел на общината да си има 
по една!?”

П. Рателов и Б. Димитров
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В Градската галерия в ДимитровградСофия ф 

фест 2007 

открит с "Гуия"

илм Изложба на
първокласни
творбиФилмът "Гуча - фестивалът на любовта" откри вче

ра в Зала 1 на Националния дворец на културата 
Н-ото издание на международния филмов фестивал 

§' София филм фест. Освен филма на режисьора Душан 
Милич за влюбена двойка по време на събора на духо
ви оркестри в Гуча, балканските Ромео и Жулиета, 
българската публика имаше възможност да види и 
чуе световноизвестния оркестър на Бобан и Марко 
Маркович. Марко изпълнява и главната мъжка роля 
във филма.

Програмата на фестивала, която приключва на 11 
март, съдържа около 100 игрални, 20 документални и 
50 късометражни филма. След това от 12 до 18 март 
публиката ще има възможност да гледа филми и в до
пълнителна програма в София, Пловдив и Бургас.

Чудесна книга с диалектни стихове на Зоран Вучич

‘ПЪТЕКА КЪМ НЕБЕТО" Владимир Манич, Зорица Милева, Душанка Нешич 
и Димитър Илиев35 стихотворения, разпределени в пет ци

къла, съдържа неотдавна публикуваната сти
хосбирка на поета Зоран Вучич - "Пътека към 
небето". Книгата е нова, но стиховете, писани 
на диалект от Източна Сърбия (по-конкретно 
Свърлижкия край), вече са били публикува
ни в списанието "Развитак" от 1979 до 1993 го
дина под общо заглавие "Източници". Тези 
стихотворения сега са видоизменени и езико
во редактирани, така че привличат внимание 
с формата си, "съдържанието", римите и със 
специфичните диалектни думи.

"Диалектът обикновено е "резерват" на 
онези езикови архаизми, които се спазват по 
ръба на езиците с някакви си чудни законо
мерности и симетрии. Затова и диалектът, на 
който са създадени стиховете в тази книга, е 
запазил известно сродство с лексиката, която 
се среща в съвсем други краища на страна
та... , се подчертава в рецензията на Сърба 
Игнатович.

Както сочи и самото заглавие "Вървина за 
небо", всичките стихове са пропити с духа на 
бита, с жизнените мъки човешки, с неминуе
мото, с "подготовка" за последното пътуване 
по пътеката към небето. Такива стихове може 
да напише само човек, живял такъв живот, 
който е вкоренен в родната почва и добре 
познава своя брат и съсед, който има съзна
ние за миналото и тревога за бъдещето, загцо- 
то тези краища са обезлюдени, а традициите 
почти забравени.

В Димитровград миналия и до самия край запазва кра- 
четвъртък бе открита излож- сотата и доблестта на всички 
ба от картини на художника модели, които персонифици- 
Владимир Манич, който е ро- рат човешкото съществуване 
ден в Пирот през 1957. Завър- на земята. След като застанем 
шил е Художествената акаде- секунда по-дълго пред творба 
мия в Белград и специализи- на Манич, вече сме във вихъ- 
рани студии по консерватор- ра, тъй като пред себе си има- 
ство в италианския град Фи- ме микрокосмос, в който е из- 
ренца. Член е на Сдружение- казано всичко от създаването 
то на художниците на 
шведската Кралска ака
демия (А1С). На Трини- 
ти коледж в САЩ е 
преподавал консерва- 
торски
средновековното изоб
разително изкуство. В 
САЩ е зографисал 23 
черкви, занимавал се е 
с дизайн, реставриране

техники на

консерваторство.
През последните годи
ни се обръща все пове
че към изобразително
то изкуство, в частност - 
поетичния реализъм. Имал е
над 50 самостоятелни и много - - __

В стиховете на Зоран Вучич има "жал за колективни изложби, главно леРия пРеД голям брои посе- 
младост", но тя не обременява, има черни но- Б чужбина. Живее и работи в ™тели от Димитровград и 
ти, но те не са съдбовни, а просто жизнена Пружатовац край Белград и в ^ИР0Т °А,КРИ жуРналистката 
философия и картини, които всеки читател американския град Хгастън. оорица Милева, 
може да си изживява индивидуално. За изобразителното твор- Любителите на изобрази-

"Пътека към небето" е публикувана като чество на Владимир Манич телното изкуство в Димит- 
седемнадесета поредна книга в Библиотека- изкуствотедката Славица Па- РовгРаДско Ще могат още ня- 
та "Краински книжевни крут", оплеменена Нич между другото казва: колко Д™ Да се наслаждават 
е с чертежи на Тодор Стеванович, а пленява "Чрез своите картини той ни 
и с формата А4. говори за истината на живота

и

Натюрморт

до наши дни и по-нататък." 
Изложбата в Градската га-

Зоран ВУЧИЧ

Пекла
припека

на експонираните натюрмор
ти на Владимир Манич.

Б. Д-М. Тодоров

Фестивал на ромската 
детска песен

На чичу Ра]ка, у спомен

Пекла припека, поледица била, 
(размирице, болбе, суше и поводьье), 
сее се више судбина тавнила, 
године биле т 'нбе и неродне.

Само на благдан и у с'н погача, 
у з им ебе ночи приче и по]а/ье.
Бразде по]еле и плуг и орача, 
остапула пуста куба и има/ье.

Брвину пришиело /прие и грма/ье, 
од алугу куба се ни види, 
од кров полак пада беремида.

Обузел повитак на]абуку гра/ье, 
бунар нико] не завата воду, 

а праг зарасал у див]у лободу.

Наскоро в Димитровград
По повод 8 април - Международния ден на роми- 

те, Гражданското сдружение “Амаро дром” от 
Ниш подготвя поредния осми Фестивал на ромска
та детска песен. Фестивалът ще се проведе на 5 ап
рил в голямата зала на Клуба на войската в Ниш.

Тъй като целта на Фестивала е да насърчава та
лантливите солисти (от 7 до 12 годишна възраст) 
сред ромите от цял свят и особено на Балканите, 
Сдружението обяви конкурс за детска песен. Спо
ред пропозициите могат да кандидатстват автори 
на музика и изпълнители от всички балкански дър
жави. Демо записи (аудио или видео) с текста на пе
сента трябва да пристигнат най-късно до 15 март на 
адрес:

Сдружение за екология “Амаро дром”
18 000 Ниш
Ул. “Сомборска” № 45/29
Аладин Юмерович

Изложба на творби 

на Иван Петров
Любителите на изобразителното изкуство в Димитров

град наскоро ще могат да се наслаждават на творби на из
вестния художник от нашето малцинство Иван Петров. 
Автор на изложбата ще бъде управителят на галерията 
Димитър Илиев, който в момента полага усилия да събере 
възможно повече творби на художника. Голям брой от тях 
са в частни колекции.

Иван Петров е роден през 1913 г. в Димитровградско, а 
починал през 1965 година в София. Бил е самоук и самоби
тен художник и е творил във всички техники на изобрази
телното изкуство. Б. Д.

на
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Николай Овчаров: Найч •Е Бребевницак 5] •■ г*

Храмът на Великата богиня Нов блясък 

и гробницата на Орфей
*През месеците януари-февруари 
когато слънцето е най-ниско, огро- 
мен светлинен фалос влиза симво
лично в сношение с Великата боги
ня-майка. Така слънчевият бог 
ложда земните недра и природата 
се възражда.

До скалния град Перперикон се откриват 
още две важни тракийски мегалитни свети
лища. Едното е разположеният високо в пла
нините храм на Великата богиня-майка. Това 
е хоризонтална естествена пещера с ориента
ция юг - север, дообработена от човешки се
чива и дълга 22 м. Тя е изсечена във формата 
на гигантска женска утроба. От север е издя
лана полукръгла олтарна ниша, представля
ваща символичната матка.

В тавана 
който

на
манастира ^Св. 

Димитър”
* ПредСТОИ ВЪЗОбнОВЯ- ри) над манастира 
ване на манастирския ни 33 нуждите на светата оби- 
комплекс тел'но с водата от тях е напоя-

са ползва-

ОП- ван както манастирският, та- 
Миналата година в село ка и добитъкът на селяните. 

Бребевница окончателно Кладенците са в най-окаяно 
приключиха работите върху състояние, замърсени са и ня- 
възобновяването на манасти- мат огради, 
ра "Свети Димитър Солун- Каменните корита край 
ски". Жителите и преселни- кладенците са служели из- 
ците от това село трябва да ключително за напояване на 
бъдат доволни от стореното, добитъка. Най-хубавото е по- 
защото са успели да върнат дарък от село Пъртопопин- 
блясъка на своята духовна ци. От запазения текст, вря- 
светиня, без да нарушат ав- зан на предната страна на ко- 
тентичността на манастир- ритото, се чете: 1891 /С 
ската архитектура. Междув- ПРТОПОПИНЦИ. Отдолу 
ременно бребевничани са за- МИТА ПЕТРОВ, вероятно 
пазили всички реликвии и името на дарителя. Подаре- 
сьдържания в манастирския ното каменно корито от с. 
комплекс. Пъртопопинци говори, че ос-

Манастирският конак е вен Бребевница, манастир- 
стара автентична 
сграда с голяма 
кухня и трапеза
рия, стаи за нощу
ване и кьошка.
Именно в тази 
постройка в наве
черието на пат
ронния празник 
Димитровден се 
подготвя жертвоп
риношението, с 
елементи от пери
ода на езичество- 
то (идолопоклон- 
ничеството). Инте
ресен ритуал, кой
то продължава 
през цялата нощ 
срещу празника.
Многовековни

е издялан специален процеп, през

точно на обяд 
прониква слънчев лъч.

Той се проектира на пода като огромен 
светлинен фалос и се насочва към олта
ра-матка. Само през месеците януари-февру
ари, когато слънцето е най-ниско, той достига 
дотам и влиза символично в сношение с Ве-

Храмът-утроба 
на Великата богиня-майка

дървета с големи 
корони, разкрили- 
ли се над светиня
та, стоят тук като 
вечни часовои, верни пазите
ли на християнския храм, ус
пявайки да ги защитят от ви- бърдието. 
хъра на времето и несъзна- Камбанарията е построе- 
телнитехора. на от Дървен материал и е

Оброчнияткръсте посве- покрита с керемиди. На кам- 
тен на Свети Димитър. Макар баната, която и сега е в упот- 
че горното и едно от странич- Ре°а/ е написано: Леарна на 
ните му рамене са ощетени, камбани - Пловдив, 1848 го- 
от врязаните букви на кръста Дина".

чете: СТИ "Манастира са построили
/ДИТРИЯ/ДЖУРА/СПАС/ТА нашите прадеди в памет на 
КА. Кръстът е бил украсен с Свети Димитър и на Бога и са 
няколко букела, от които са МУ Дади значителен метох 
останали само три. Врязана (имение) за щастие и благо- 
линия очертава силуета му. денствие на себе си и своите 
Всяка година на Митровден Аеца", казва Зоран Димит- 
тук се поднася жертва (мо- Ров/ един от инициаторите и 
литва). организаторите на досегаш-

Малките кладенци (буна- ните работи върху манасти
ра. "Затова ще продължим 
цялостното му възобновява
не. Това е и наш дълг както 
към светинята, така и към на
шите предци, които са го 
поддържали и пазели до на
ши дни, като общ дом и ду
ховно убежище."

Възобновяването на ман- 
стирския комплекс, 
предстои, ще допринесе да се 
представят всички съдържа
ния на светата обител. По то
зи начин целият разкош и ор
ганизация на тази светиня ще 
станат достъпни за вярващи
те, краеведите и туристите.

Сретен Игов

ското братство е обслужвало 
и други села от района на За-

Мегалитът с дълбок каменен саркофаг, 
за който се предполага, че е реалният или 
символичен гроб на легендарния тракийски 
певец и герой Орфей

ликата богиня-майка. Така слънчевият бог 
опложда земните недра и природата се въз
ражда. Смята се, че в тракийската религиозна 
доктрина тези ритуали са извършвани от ца-
ря-жрец, сина на Великата богиня-майка. Слънчевият фалос, проектиран 
Той трябва да се изкачи високо в планината и върху входа на Храма-утроба 
да влезе в пещерата-утроба в символичен

. Р". т.»"Г“0”“Гй.до„иР, край с. Та,а, н, „а
е разкрито друго уникално ^ ^ г
светилище. Това пак е обожес- ^ '|
твен още в каменно-медната 
епоха скален масив, чийто 
връх в късната бронзова епоха рцйуиг* 
е обработен с длета и превър- РЗг ,'1г1 
нат в изявен мегалитен памет- ЩшееЯЖ 
ник. На най-високото място е ЬвВн&г.’ 
изсечен дълбок каменен сар- НЦвр 
кофаг. Изказана е хипотеза, че ЩШфМ 
това е

се

личаващ се от могилните гробници на владе-е из-

Освен Орфей, така е погре
бан и загиналият в Троян
ската война от ръцете на 
Одисеи цар Резос.

Мегалитният паметник 
край Татул се оказва център 
на хероон - светилище на 

д| починал и обожествен тра- 
Я кийски цар. С вековете то се 
Я разраства и функционира 
Я чак до края на езическия пе- 
Я риод. В IV - III в. пр. Хр. до 
3 мегадитния паметник е пос- 
Щ троен великолепен храм, с 
71 който биха се гордели и 
Я древногръцките градове. А 
щ това е вече друг исторически 

период, в който навлиза тра
кийското общество.

- Продължава -

; ■. ' \ Манастирската църква 
“Св. Димитър Солунски” е 
еднакорабна постройка със 
скромни размери. На из
точната част има малка 
абсида.
Годината на строенето й 
не е известна. Според над
писа на камбаната, напра
вена в Пловдив 1848 г., мо
же да се предполага, че ма
настирът е построен 
колко години по-ранно, т.е. 
през първата половина или в 
самото начало на 19 век. 
Манастирът няма стено
пис. Запазените икони 
имат своя стойност и ав
тентичност.

което><Лреалният или 
символичен гроб
на легендарния певец и главен 
тракийски герой Орфей.
Основание дават запазени ис
торически сведения за уника
лен погребален обичай на ца- Свещени кладенци в подно- 
рете в Родопите, напълно от- жието на Храма-утроба

ня-

>•.
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Избиране на най-добрите в спорта през 
2006 г. в Димитровградско__________

Спортна стрелба - втори кръг за купата на СърбияВтори контрол на 
“Младост” преди 
началото на 
пролетния 
полусезон_____

Бронзов медал за 

Снежана НиколоваСаша Марков 

и ФК "Балкански Миналия уикенд се прове- спечели трето място и брон- 
де вторият кръг на състезани- зов медал. Дияна Соколова 
ето за купата на Сърбия по събра 172 точки, но тя по вре- 
стрелба с въздушна пушка за ме на състезанието имаше с 
пионери. В конкуренцията на температура. Йелена Топич 
85 пионери и 56 пионерки от събра 166 точки, Стефан Мар- 
40 отбора и стрелчески дру- кович - 172, а Александър Ва- 
жества от цяла Сърбия бяха и сов - 165 точки, 
състезатели

"Зелените" 
загубиха от 

лидера
В залата на ОС в Ди

митровград в сряда за 
13-и път бе проведена об
щинската акция "Изби- 

най-добрияране
спортист". Организатор 
на проявата бе Спортни
ят съюз, а спомощество-

на

"Младост" загуби с 0:4 от 
"Железничар" в контрол
ния мач, който двата отбо
ра изиграха на 25 февруари 
във Вранска баня в рамките 
на подготовките за начало
то иа пролетната част от 
първенството на ЮФД.

Домакините, които са 
есенни шампиони на 
ЮФД, бяха по-убедителни 
и очаквано спечелиха мача. 
До 30-та минута, когато 
"Железничар" отбеляза 
първия си гол в срещата, 
"зелените" играха добре и 
бяха равностоен против
ник. Обаче до края на пър
вото полувреме банчани 
отбелязаха още един гол от 
дузпа, а през втората част 
успяха още два пъти да вка
рат топката във вратата на 
босилеградчани.

В тази среща за "Мла
дост" играха следните фут
болисти: Г. Величкович, М. 
Васев, М. Николич, Б. 
Арсич, Д. Димитров, Б. Во- 
инович, Д. Стошич, В. Та- 
сич, Л. Динов, В. Владими
ров, С. Дамнянович, Й. 
Глигоров, И. Василов, М. 
Георгиев.

Запланувано е до нача
лото на пролетната част от 
първенството "Младост" 
да изиграе още един кон
тролен мач срещу "Рад- 
ник" в Сурдулица и да до
макинства на някой отбор 
от Пчински окръг.

Нека да отбележим, чеот димитров
градския стрелчески клуб "Граничар" не участва в пър- 
"Граничар". Първо място вия кръг от състезанието за 
при пионерите спечели Ми- купата на Сърбия за пионе- 
лош Тасич от отбора на ри, тъй като не му беше прис- 
"Юмко" от Враня, а при пио- тигаала официалната 
перките - Катарина Радовано- на. 
вич от отбора на "Ягодина".

ватели - органите на мес
тното самоуправление и 
РТВ
най-добър спортист на 
града през 2006 година бе 
провъзгласен капитанът 
на ФК "Балкански" Саша 
Марков. На второ място се нареди басектболистът Алексан
дър Андреевич, а на трето шахматистът Владица Стояно- 
вич.

"Цариброд". За
пока-Александър

АндреевичСаша Марков На 11 март СК "Граничар" 
Що се отнася до резултати- ще бъде домакин на финала 

те на състезателите от СК на февруарския цикъл на Ко- 
"Граничар", Снежана Нико- респондентската лига на Сър- 
лова със сбраните 184 точки бия. Д. С.

В категорията на спортистите до 19-годишпа възраст бяха

На 62-то първенство на Сърбия по крос

Милена Стоицева трета
* Бранкович се класира на 18-о, Кръстева 
на 19-о място

Нашенката Милена Стоицева, която се състезава за ниш- 
кия отбор "Нишки маратон" в категорията на по-възрастни
те девойки, спечели трето място и бронзов медал на 62-то 
първенство на Сърбия по крос, което се проведе на 24 февруа
ри в Зренянин.

В първенството участваха и двама млади атлети от димит
ровградския атлетически клуб "Балкан". В категорията на 
младите пионери Милош Бранкович зае 18-о, а Теодора 
Кръстева се класира на 19-о място в категорията на младите 
пионерки.

Анита Накова с 
Гроздан Костов, 
н.д. секратар на 
Спортния съюз

Владица
Стоянович

Драган Йовичич
наградени шахма- взе наградата от
тистката Анита Накова, футболистът името ^ фк <.Бал_ 
Дарко Соколов и атлетът Роберт кански»
Маркулев, а в категорията на младите 
спортисти до 14-годишна възраст шах
матистът Бранислав Котев, футболистът Владимир Гогов, 
атлетът и баскетболист Андрей Еленков, състезателката по 
спортна стрелба Дияна Соколова и лекоатлетката Андреа 
Тодорова.

За отбор на годината бе провъзгласен сениорският тим на 
ФК "Балкански" пред женския състав на ШК "Цариброд" и 
пионерския състав на СК "Граничар".

Лауреатите получиха дипломи, медали и парични награ
ди, докато на най-добрия спортист Саша Марков и на 
най-добрия отбор "Балкански" бяха връчени и купи.

Д. С.

Солидни постижения 

на атлетите 

от Босилеград
Милиян Гогев, Кристина Йова- 50 състезатели в надбя^гването на 

новска и Александра Георгиева, 2000 метра. Кристина Йовановска 
членове на АК “Младост” от Боси- (13 години) завърши на 35 място в 
леград, участваха на 62-то първен- надбягването на 1000 метра, дока- 
ство на Сърбия по крос, което на то съотборничката й Александра 
24 февруари се проведе в “Карад- Георгиева (12) беше 37-ма в съща- 
жорджевия парк” в Зренянин. На та категория, 
първенството участваха над 400 АК “Младост” ще организира 
лекоатлети от над 40 отбора в ре- през март в Босилеград общинско 
публиката, които се състезаваха в първенство по крос за ученици от 
11 категории. основното училище и гимназията.

Четиринадесетгодишният Ми
лиян Гогев спечели 17 място сред

П.Л.Р.Д- с.

Конференция на Нишка футболна зона в Димитровград

Първенство с много пропуски П.Л.Р.

* На конференцията не присъстваха представители на 8 от общо 16 
клуба

На 26 февруари в Димит- ниум" Драган Милькович, по-напрегаата. Дисциплина- ■■ 
ровград се проведе конферен- констатира редица пропуски та също би трябвало да се П ДуЛ ПЛНА1111Л 
ция на футболните клуоове, по време на есенната част от поправи през предстоящия ■ ■ 1 11ЖД ВЖ ЖЖ П В#
състезаващи се в Нишка фут- първенството 2006/2007. сезон. В миналия сезон са по- И
болна зона. Присъстваха Организацията на състезани- казани общо 495 жълти и 37 Н Л ИМ Л || ЩЯ 
представители на осем клуба ята бе оценена като лоша. В червени картона, имало е 68 ■■ V ННП1 шШ Ъг
- Ястребац, Алуминиум, Бу- много случаи гостите са за- наказателни мача, 39 месеца Я
дучност, Пролетер, Лужница, къснявали, а в три случая до- наказания, шест наказателни БК "Димитровград" - БК "Княжевац" 73 : 99 
Йединство, Пърчевац и Бал- ри и не са дошли да изиграят точки и наказани игрища за 2 П ■ о?- 16 ■ 2П1 97 • ЯЛ- 9Я • 971 
кански. Също толкова клубо- мача. Три мача са прекъсна- мача. Посочено е, че може да ' ‘ ' ' ' ' ОУ/ " • >
ве не изпратиха свои предста- ти поради нападения на фут- се случи някои отбори да из- Пирот, 25 февруари 2007 г. равят поредица от 14 : 0.
вители на конференцията. болистите срещу съдиите. лязат от лигата, което ще зае- Спортната зала "Кей", зрите- В момента “Димитровград" за^

Сред присъстващите бяха На два мача не е имало доста- траши редовността на пър- ли - около 100. ема 10 място на таблицата със
Драган Джорджевич, пред- тъчно футболисти и тези ма- венството Черната поредица на димит- спечелени и 11 загубени мача и е в

ктай”
;■? ™ ™ ТИС. Иовица бо,норшафакла,чесъре.- к.аандарът „а състезават.. щ?,“"т%ъ”Й* тор»;
Неделкович, комисар по със- ците са били ефикасни - сред- Сезонът започва на 17 и 18 ството на Втора сръбска лига-гру- градчани играха в следния състав,
тезанията, Драган Денчич, но по_3,84 гола на мач. март, а завършва с един из- па изток, този път от отбора на Геров, Стефанович, Петров, Алех-
председател на ФС на Пирот- Тъй като заради предстоя- вънреденкръгна 17 и 18 юни. “Княжевац”. Мачът бе решен още сов 1, Йоветич 8, Мишев 5, Андр6’
ски окръг и други официални щата реорганизация от лига- Наблегнато бе и на новия пРез първата четвърт, когато гос- ев 16, Андреевич 28, Милошевич
лица. та ще изпаднат голям брой статут на ФСС, лицензиране- 1?ТС стигнаха яо 15 точки аванс, и Радованович 8.

Конференцията, водена от отбори, пролетната част от то на треньорите и други въп- ПРИ резултат 7 : 8 Димитровград- В следващия кръг “Димитр
преседателя на ФК "Алуми- първенството ще бъде много роси. Л г ЧанИ като че ли се паРализираха и град” гостува на “Юг във Врг г Ат *-• позволиха на княжевчани да нап- ' А- ^

Баскетбол -18 кръг от първенството

7
и Драган Джорджевич, пред
седател на ФС на РИС, Пред- чове също са прекъснати. По- 
раг Протич, генерален секре- сещението също е било ела- приети единогласно
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Рашид Куртич . 
- ромски I
просветител

Тъжен помен
На 10 март се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от 

ва*и^баб Н3 МИЛата ни майка, свеюьр-

НИКОЛИНА ВЛАЕВА - КОЛИЦА 
учителка от Димитровград

Каним роднини и приятели да присъстват 
на панихидата, която ще се състои на 10 март 

на димитровградските гробища. 
ня^яН°ГО™ подари и постоянно се грижеше за нас. Никога 
няма да те забравим. Почивай в мир!

Твоите най-мили: съпруг Илия, син Емил, снаха Лела, 
внучки Миряна и Андрияна

Скръбна вест
С дълбока болка и тъга осведомяваме роднини, прияте

ли и близки, че на 23 февруари 2007 г. на 76-годишна 
раст почина нашата мила1 съпруга, майка, свекърва, сестра, 
баба и прабаба 51

ш.
въз-

След тежко боле
дуване на 48-годиш- 
на възраст почина 
Рашид Куртич, дъл
гогодишен редактор 
на предаването на 
Радио Ниш

Г ЛЮБИ1ДА СТАВРОВА - ЛЮБА 
(1931 -^007)■ ■ -

4 »

и бе погребана в събота на гробищата в Ди
митровград.

Поклон пред паметта й!

Опечелсни: съпруг Рангел, синове Димитър, Петър и Ки
рил, снахи Снежана, Гордана и Лиляна, сестри, брат, 

____________________________________ внучета и правнучета

от 11 часа

на ром
ски език и подпред
седател на Нацио
налния съвет на ро- 
мите в Сърбия.

Освен с новинарство, Куртич 
нимаваше и с много други обществе
ни дейности. В продължение на 6 го
дини той работи върху стандартизи
рането на ромския език и съставянето 
на ромски речник. В неговия компю
тър останаха обяснения за 14 000 ду
ми, заедно с надеждата, че в резултат 
на този негов труд един ден ще бъде 
издаден Речник на стандартния ром
ски език.

Рашид Куртич беше най-известни
ят манекен от 
един от първите диджеи в Ниш и пър
вият човек в южните краища, който 
формира танцова група (“Черни кот
ки”). От основаването на Детския фес
тивал на ромската песен през 2000 г. 
той бе организационен директор и 
композитор. Куртич беше председа
тел на Дружеството на ромите в Ниш, 
подпредседател на Съюза на ромите в 
Сърбия, подпредседател на Демокра
тичната партия на ромите в Ниш, под
председател на ромското екологично 
сдружение “Амаро дром” и член на 
Главния отбор на Сдружението на но- 
винарите в Сърбия. Завършил е нови
нарската школа на ВВС. За последна
та си стихосбирка “Сълзи в пустиня
та” получи няколко награди.

- Изгубихме един от най-големите 
борци за еманципация на ромите - да 
имат всички права, да имат стандар
тизиран майчин език, на който да се 
учат децата им, младите роми да за
вършват основни и средни училища, 
както и факултети, да се подобрят ус
ловията за живот в ромските кварта
ли, каза ромът Йован Дамянович, де
путат в Народната скупщина на Сър
бия, на траурното събрание в Радио 
Ниш.

се за-

Тъжен помен 
На 2 март 2007 г. се на

вършват ДВЕ ГОДИНИ от 
смъртта на нашия татко

Тъжен помен 
На 7 март 2007 

вършват ПЕТ ГОДИНИ от 
смъртта на на
шия мил и 
непрежалим

СИМЕОН 
ПЕТРОВ 
полковник 
в пенсия

г. се на тъжен помен
На 3 март се навършват 40 ДНИ от смъртта на

——СПАСИЯ ГРИГОРОВА 
I (1943 - 2007)

от Босилеград, по потекло от Скопие
Четиридесетдневната панихида ще отслу

жим на 3 март (събота) от 11 часа на гробища
та в Груинци. Каним роднини и приятели да 
ни придружат.

Вечно в сърцата си ще пазим хубавите спо
мени за теб и за добрините ти. Благодарим ти за всичко! 

Поклон пред светлата ти памет. Почивай в мир!
Опечалени: съпругът Симеон и децата Валентина, 

Владимир и Горан със семействата си

да
ДИМИТЪР
СЛАВОВ

, У-ромското малцинство,

от Димитровград
от Димитровград

Да си спомним с обич за 
него и да се преклоним 
пред паметта му!

От съпругата Коса, сино
вете Саша и Зоран, брата 

Александър и сестрата 
Миряна 

и техните семейства

Винаги ще те помним и 
обичаме!

На 16 март 2007 г. ще се навърши ЕДНА 
ГОДИНА, откакто останахме без скъпия ни 
съпруг, баща, свекър, тъст и дядо

.V

Славица и Ана 
със семействата си

СЛАВЧО РАНГЕЛОВ МИЛОШЕВ 
от с. Паля, живял в Ниш

Съобщаваме на близки и познати, че пани
хидата ще бъде отслужена на 10 март от 11 ча
са на гробищата в нишкия квартал "9 май" (Ново село).

Ти ни беше опора, ти ни даваше сила и вяра в живота. 
Болката в сърцата ни не стихва, но ни утешават прекрасни
те спомени и вечната обич към теб.

На 4 март 2007 г. се навършват ОСЕМ ГОДИНИ от смър
тта на моя съпруг

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ - КУШИН 
адвокат от Босилеград

Дълбок поклон пред светлата ти памет!
Опечалени: съпругата Цветанка и децата Георги, 

Драган, Стоян и Славяна със семействата си

Нека на този ден всички, които го обичаха, 
си спомнят за него.

На погребението на Рашид Куртич 
присъстваха голям брой негови сът
рудници, колеги, приятели и сънарод
ници от цяла Сърбия.

Раде Вучкович Нишки

Докато живея, няма да те забравя, Владо!
Съпругата Анка

Възпоменание
28 февруари 2007: ЧЕТИРИ ГОДИНИ болка и спомени

Кръстословица 319 ЗАНКО СТОИЧКОВ
Болката, обичта и тъгата не ми дават да те 

забравя, защото обичаните не умират!
Съставил: Драган Петров

ВОДОРАВНО: 1. Заострено 
дърво или прът. 4. Модерно, 
изящно. 6. Гръцкото назва
ние за Стара планина. 11.
Учебна стая, където се пра
вят опити. 13. Вродени уме
ния. 14. Мъжко име. 15. Укра
са. 16. Метална паница на 
везни. 17. Пощенска пратка.
18. Авто-знак за Ниш. 19.
Една зодия. 21. Дървено сед
ло за езда. 22. Шивашки тер
мин. 23. Река в Африка. 24.
Растение от рода на тиквата.
25. Река, протичаща през 
Словения, Хърватия и Сър
бия. 26. Кон (поет.). 27.
Област в Русия. 28. Голям во- ц
ден поток. 29. Движение на 12. Вид кафе. 13. Дребни мара на парламент. 27. Нощ- 
пари и стоки. 31. Период от стърготини от дърво. 15. По- на птица. 28. Столицата на 
60 секунди. 33. Сушени пло- редно число. 17. Голяма сума Латвия. 30. Вечерна танцова 
дове. 34. Каруца. 36. Част от пари. 18. Изобретател. 20. забава. 31. Модел руски бои- 
автомобил. 37. Вързоп, денк. Планина в България. 21. Ден ни самолети. 32 Първенец. 
38. Американски крокодил, в седмицата. 22. Столицата 33. Река в Русия. 35. Името на 
ОТВЕСНО- 1 Размекната на Азербайджан. 24. Угоще- акьтора Марвин.

Д™ ние' пиршество. 25. Горна ка-

жава в Азия. 4. Американска 
певица и актриса. 5. Иван То- ^ Си 6 Мит. 8 ВБ 10. Ага. 11. Екран. 13. Зала. 15. Бо. 16. 
мов. 6. Компютърен престьп- На 17 "дарик". 18. Запис. 19. Певец. 20. Савоя. 21. Гявол. 
пик. 7. Отбрано общество. 8. Васил, 24. Съсед. 25. Фа. 26. Лак. 27. Дилър. 28. Сан. 29. Рад.
Позиция в шахматната игра.
9.24 и 14 буква. 10. Водно жи
вотно. 11. Символ на монарх.

Синът Небойша

зруари 2007 г. се навършиха ЧЕТИРИ ГОДИНИ 
на нашия мил съпруг и баща

ЗАНКО СТОИЧКОВ 
(1944-2003)
майор в пенсия от Долна Лисина, 
живял в Ниш

Споменът за теб и за добрините ти, с които 
ни даряваше, ще остане завинаги с нас.

Съпругата Надица и дъщерята Милица

Тъжен помен
ДЕСЕТ ТЪЖНИНа 7 март 2007 г. се навършват 

ГОДИНИ от трагедията,в която завинаги загубихме наша
та мила майка, съпруга, дъщеря и снаха

БИЛЯНА ЦВЕТКОВА АНТОВА 
от Димитровград

ти винаги си вМакар че те няма сред нас, 
нашите сърца. Твоите дела са звезди, които 

нашите очи и ни дават подтик и 
част от онова, което за-Решение на кръстословица 318 - Водоравно: треперят в 

усилия да преодолеем 
губихме с теб.

■

Опечалени: съпруг Сшевчо, дъщери Ирена и 
Ана, родители Асен и Милена, свекърва Ратка 

и многобройни роднини30. Петък. 31. Боза. 32. Етан. 34. Роб. 35. Товар. 36. Да. 37. Есе.
38. Икебана.
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Романтична Манчин рабуш
........... ........... Ц I

Моля 
без докачение

1

РасшушиматемативсаКонсул без
майчин
език

| Умен мъж + умна жена = романс 
| Умен мъж + глупава жена = афера 
| Глупав мъж + умна жена = сватба 
| Глупав мъж + глупава жена = бременност Стою на Павлиончето Заго- знайе кво има подземи. Са че 

милялото, Опайдарата и има катастар за ове... 
Контрата. Одалеко се види - Айде-айде, оно нема ка
дена нещо дебело се расправ- тастар за надземи, а ти ми 
ляю. Мааю с рукье и йедън оратиш за катастар подземи! 
другога сецам за рукав. - засече ме Опайдарата. 
Айде, реко си, че отидем при 
ньи, макър че понекига ми се кво очете вийе? Лоше йе ако 
смучи от това що орате. Тека не се прайи нищо, а йоще йе 
изобърну нещата, тека гьи по-лоше ало се прайи... Кита 
повържу, та ми се чини дека оратеоше преди изборйете 
при ньиньете комбенацийе дека това и това че прайе, 
свакьи компютер йе обично вийе тъгай: “Очее, очеее,

празна обещания, маме ни с 
Да бео автобус, стео да гьи празну торбу само да гласу- 

згазим насред Павлиончето, йемо, а после...” Е, съгакига 
толко се беоше занели.

В Ниш бе отбелязан Меж
дународният ден на майчи
ния език - 21 февруари. Сред 
гостите на тържественото 
събрание бяха и консулите на 
България и Гърция Георги 
Юруков и Анастасиос Анас- 
топулос. Участниците в проя
вата бяха поздравени на 20 
езика, гръцкият консул изне
се реч на майчиния си гръцки 
език, а българският консул 
говори на - сръбски език?!?

Много ми се иска да попи
там г-н консула, но за да бъда 
сигурен, че ще ме разбере, ще 
го попитам на сръбски език:

- Господине Уруков, имате 
ли, Ви, матергьи ]език?

- Аман бе, чекайте човеци,

а

сметало...

дойде това “после” и поче да 
- Кажем ви, требе да су се прайи йедно дурго, на вас 

дошле од некуде дебеле па- пак не ви чини. Я не знам мо
ре, па са че пораскопаю же ли на тия народ да се уто-Начало на

добра
тенденция

главнуту улицу, че натураю ди некико...
- Може, може! - поче Кон-некикве цевкье, че гьи за- 

ришкаю и кой че може да ти трата. - Ама дай им първо ра- 
каже после колко паре су по- боту...

- Море за работуту не йе 
- Чекай бе, Контро - умеша толко мука, муката су паре- 

се я, оти па не мого да истър- те1 - ужкьим на смешку га 
пим. - Първо несу никакве рече Опайдарата, ама оно си

арчене кита се све закопа...

Българското малцинство в 
Сърбия има една регистри
рана национална партия 
(ДСБ) и две партии в процес 
на създаване (ДПБ и ПБС).
Мнозина нашенци се възму
щават от това политическо 
деление, но аз мисля, че то е 
начало на една добра тенден
ция. В Босилеградско и Ца- 
рибродско трябва да бъдат 
създадени по двадесетина 
български партии, за да се 
постигне най-напред числено 
равноправие със сръбските 
партии в тези общини. След
ваща стъпка би трябвало да 
бъде създаването на паритет- 
ни скупщини в двете общи
ни, които да гарантират пъл- Банкер: Тип, който ти то може два часа да раз- 

е ”а =?лва?ите Дам назаем чадър, когато мишдява за нещо и това 
грее слънце и иска да му го нещо да не е секс. 
върнеш, когато вали дъжд. Икономист: Професио- 
Интелектуалец: Тип, кой- налист, който утре ще знае

защо днес не се е сбъднало 
това, което е предвидял 
вчера.

Дипломат: Това е този, 
който ти казва да идеш на
п.....а си майчина, ама ти
го казва по такъв начин, че 
нямаш търпение пътува
нето да започне.

Консултант: Това е то
зи, който ти сваля часовни
ка от ръката, казва ти кол
ко е часът и след това ти из
дава фактура.

Квантов физик: Сляп 
3 човек в тъмна стая търси 

черна котка, която въобще 
не е там.

Математик: Личност, 
на която й трябват пет ми
нути да отговори пълно и 
точно на всеки ежедневен 
въпрос, при това напълно 
без лична полза.

цевкье, а нов водовод, кана- прозвуча кико истина.
- Па после: кита се нещолизация, теливон, канализа

ция за водуту що ое събира почне, да се пита народ... 
от дъж или снег. Па после 
улицата че ое направи о туй! - секну га Загомипяло- 
плочкье и не знам кво йоще, то. - Па нийе само ли че ое съ- 
ама наистина че му заприли- бирамо за ове. Нали знайеш: 
ча на град!

- Море и кьилимйе да пое- ца... 
телю, пай нема да омо град, 
оти кита излезнеш нема жи- бота ои йе кьилава! - пак ое

- Айде Контро, не се замла-

млого бабице - кьилава де-

- Еее, она при нао свака ра-

ва душа да ое мерне! - отсече удену Контрата. - Я погле
дайте: прайимо ли алу - пра- 

- Та главната ли улица йе йимо и напрайимо, а са че 
оъга най-важното? Откико пърди празна, требу паре да 
ударише визе на границуту, гьу некой одържава! Прайи- 
народ не знайе кико динар мо ли автобуску гару “Свети 
да иокара, защо не ое даду Тривун”. Ем човеци дадоше 
тея паре да ое отвори некоя паре, ем оъга йе заградена 
вабрика, а? - закачи ое за ме- кико йегрек... Прайимо ли 
не Загомилялото.

Опайдарата.

Тълковен речник
но
със "сърбите" от български 
произход! мотели, отели и са докуде 

- Затова що това несу соци- омо га докарали?...
- Бре човеци, вийе иматеК. Г. ялне паре, а за комунална 

работе! Нали оакамо убав и ли ои другу работу, осем да
претришате селскьете рабо- 

- Сакамо, оакамо, ама не оа- те? Ако гледате кво йе жито- 
камо да ни замазую очи! Доб- то, що не гледате ква йе пле- 
ре ои беше и о паветията, вата? Не йе Ония Ядничък 
кикво им валеше?

ПШ|№

«шФото-сериал чио град, а?

Турция по пътя към ЕС (3)
турил ижуту на чекърк и 

- А ти знайеш ли кита оу гьу въртел кико кому ое до- 
турана? Знайеш ли дека во- падало... Текъв омо ои нийе 
доводът йе прайен йоще пре- народ за ове - пити ое водимо, 
ди Първуту оветовну войну? нити ое каращо, а най-малко 
За друто и да не ти оратим, може да ое сложимо... 
пукне ли цевка требе да ое

к
г

раскопа половин пут, да се Манна

1
Възражение срещу възражениетоЛ
Познали се!§3

1.x■ По повод възражението срещу "Моля, без докачение - 
Автентичност - "Братство" бр. 2133, подписано с "Група 
читатели на в. "Братство", нямам намерение да полемизи- 
рам санонимуси. Само ще напомня, че за такива, които не 
са именувани, а се обаждат, нашият народ казва: "Гузен не- 
гонен бяга". А.Т.

-■'-Д-А

Една от 12-те причини, заради които Турция трябва 
да бъде приета в Европейския съюз (Продължава)
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