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Цена 15 дин.Вестник на българите в Сърбия 1ървият Ьрой излезе на
Политическият диалог ЕС - Сърбия Американският помощник-държавен секретар Даниел Фрид 

даде пресконференция в Ниш____________________Новото
Сърбия има европейско 

бъдеще, но...
правителство 

ще продължи 

преговорите ‘‘'Разногласие в Съвета за сигур
ност няма да осуети решаването 
на статута на Косово “Вместо ло
зунги се очакват конкретни крач
ки “Сърбите в Космет ще имат 
пълна защита

- Съгласен съм, че предложението на 
Ахтисаари не е най-добрата опция, пре
ди всичко за Сърбия, но за съжаление 
никой не е в състояние да върне назад 
историята през последните две десети
летия. Тъй като не сме в състояние да 
променим историята от началото на 90- 
те години на миналия век, налага се да се 
обърнем към бъдещето, а предложение
то на специалния пратеник на ООН е 
достатъчно добро и има пълна подкре
па от САЩ, заяви помощник-държав- 
ният секретар на САЩ Даниел Фрид на 

ференция в Ниш, говорейки за

Сръбският президент Борис 
Тадич заяви на пресконференция 
в Брюксел след срещата си с евро
пейската тройка, че очаква прего
ворите с Европейския съюз да 
продължат след формирането на 
ново правителство на страната и 
след първите "ясни признаци за 
подобряване на сътрудничество
то с Трибунала в Хага".

Президентът Тадич подчерта, 
че новото сръбско правителство 
би трябвало непременно да арес
тува всички обвинени от Хага, 
включително и Ратко Младич. 
"Ние сме длъжни да довършим 
сътрудничеството с Хагския три
бунал, тъй като това е жизненова
жен проблем за държавата Сър
бия и част от реформата на наша
та ценностна система... Това е от 
значение и за помирението на 
Балканите" - подчерта държав
ният глава.

Президентът Тадич заяви, че 
Сърбия ще "спазва всички реше
ния на ООН, но няма да приеме 
независимостта на Космет".

Независимостта на Косово е 
неприемлива за Сърбия, подчер
та Тадич на съвместната прескон
ференция с висшия предастави- 
тел на ЕС за външна политика и 
сигурност Хавиер Солана и евро- 
комисаря за разширяване Оли 
Рен.

Тадич във Виена прескон
бъдещия статут на Косово и Метохия.

- Сърбия има избор - европейската си 
перспектива. Аз се надявам, че сръбско
то ръководство ще избере такова бъде
ще за страната, каза Фрид. Тъй като поп
равеното предложение на Ахтисаари до 
края на месеца ще бъде внесено в Съвета 
за сигурност на Световната организа
ция, по всичко личи, че до края на годи
ната ще имаме окончателно решение за 
статуса на Косово, добави той. На въпро- Американският помощник-държавен секретар 
са за евентуалното вето в Съвета за си- Даниерл Фрид и посланикът на САЩ в Белград 
гурност от страна на Русия и Китай, Майкъл Полт в Ниш 
Фрид каза, че би било грешка ако се мис
ли, че разногласие в Съвета за сигурност твърде внимателни и флексибилни в явните
ще попречи на приемането на резолюцията. си изказвания, уточни американският по- 
Русия е постянна членка на Контактната гру- мощник-държавен секретар, 
па за Косово и нейните представители са

Сръбският президент 
Борис Тадич ще у 
в срещата между 
варящите екипи на Бел
град и Прищина във Вие
на утре. Тадич съобщи 
това свое решение в 
Брюксел, след срещата с 
председателя на Евро
пейския парламент 
Ханс-Герт Пъотеринг. 
Двамата са разговаряли 
за резолюцията на Евро
пейския парламент за 
независимостта на Ко
сово. Европейските депу
тати внесоха 700 пред
ложения за промени в 
резолюцията.

частва
<у прего-

(На стр. 2)

“Красива България^ в Париж
Министърът на труда и социалната поли- паметници на културата от местно и нацио- 

тика на България Емилия Масларова откри в нално значение, обновени и реставрирани 
Париж в препълнения Български културен проект "Красива България , съобщава 
център изложбата "Красива България", съоб- Министър Масларова се срещна с генералния 
щи отдел "Връзки с обществеността" на Ми- директор на ЮНЕСКО Коичиро Мацуура Тя 
нистерствотона труда и социалната полити- го уведоми, че Република България ще пред- 
ка (МТСП). Красотата на България е предста- стави кандидатуратаси за членство в Изпъл- 
вена с двайсет плаката с фотоси на сгради и нителния ^«^НЕСКО^З^СКО

2007 година. От

по
БТА.

през октомври 
своя страна г-н Мацуура 
съжалението си, че като генера
лен директор не може да участва в 
гласуването, но би се радвал 
дидатурата да бъде подкрепена. 
Масларова запозна г-н Мацуура с 
идеята за създаване в София на 
Център за квалификация и прек- 
вали

изрази

кан-

«Ьикация на кадри от страни
те в Югоизточна Европа, който да 
прерасне в център за квалифика
ция и преквалификация на жени- 

ромския етиос. Идеята ми 
изглежда интересна и ще ви под- 

заяви Ко

те от
8 Е
< « Ю
И 8»!

крепя в това начинание, 
ичиро Мацуура.

Красива България - Варна



5 центъра на вниманието
9 март 2007

Сърбия 

има 

европейско 

бъдеще

НС дари компютър 

на българската 

паралелка в 

Босилеград
Въз основа на решението добрява условията за по-ка

на Националния съвет на чествено обучение на децата 
българите в Сърбия на 5 март на майчин език и добави, че в 
председателят на съвета д-р зависимост от нуждите ще 
Ангел Йосифов подари ком- полага усилия и в бъдеще да 
пготър на първокласниците в осигуряват съвременни тех- 
цеитралното основно учили- нически и други съоръжения 
ще в Босилеград, които изця- за учащите се на български 
ло се учат на майчин българ- език.

НО
(От стр. 1)

Коментирайки срещите си в Бел
град с президента Борис Тадич и 
премиера Воислав Кощуница, Дани
ел Фрид каза, че е доволен, тъй като ™ха Американския културен цен тър в Ниш. 
той предварително не е очаквал дър
жавните люде на Сърбия внезапно 
да променят становищата си относно бъде
щето на покрайнината. Не е толкова важно 
какво говори сръбското ръководство, каза 
Фрид и добави, че много по-значимо е какво 
се предприема за защитата на сърбите в пок
райнината и на културното им наследство.
Вместо лозунги, трябва да се правят конкрет
ни крачки за конкретните хора, които живеят 
в Косово, каза той, като изрази увереността 
си, че във всеки случай сърбите в покрайни
ната ще имат пълна защита.

На новинарския въпрос какво може да се 
очаква в случай Сърбия да откаже да се съгла
си с независимостта на южната си покрайни-

Помощник-държавният секретар Даниел Фрид и 
посланикът на САЩ в Белград Майкъл Полт посе

ка, американският дипломат каза, че не очак
ва аплодисменти за решение, което не е в ин
терес на Сърбия, но се надява, че и при такова 
решение Сърбия ще прояви отговорност в 
съзвучие с европейските стандарти.

Помощник-държавният секретар на САЩ 
отказа да отговори на въпроса дали неговата 
страна едностранчиво ще признае независи
мостта на Космет.

- Не искам да се занимавам със спекули. 
Мота да кажа само, че връщане назад няма да 
има, както и че сегашното статукво не може 
да се протака довеки.

В. Богоев

Зоран Петров, депутат в Скупщината на Сърбия

Интересите на общината 

на преден план
ски език. Покрай Йосифов, в
състава на делегацията, която ният начален учител в Сър- 
посети българската паралел- бия, който учениците си из- 
ка, бяха и Николайча Манов, цяло учи на майчин българ- 
секретар на съвета, Пене Ди- ски език, каза, че компютърът 
митров, председател на ко- ще бъде от голяма полза в 

- Разбира се икономическият. МИСИЯта по образование при обучението на неговите уче- 
Както досега съм настоявал с кме- НС, и йовица Костов, служи- ници не само по информати- 
та и останалите от местното само- —
управление около "Свобода", се
га е на ред ГИД. Аз вече участвах в 
една среща и мога да кажа, че има ми и табелки за обучение по но през това полугодие деца- 
две заинтересовани фирми за 
фабриката - едната е от Слова-

Милан Миланов, единстве-

Сред народните представи
тели в новоизбраната Скуп
щина на Сърбия е и Зоран 
Петров от Димитровград, 
председател на Общинския 
отбор и член на Главния отбор 
на Демократичната партия. 
Сред избирателите в община
та преобладава мнението, че 
той може да се счита за пръв

тел в офиса на НС в Босилег- ка, но и по останалите пред
мети. Той изтъкна, >1е в рам- 

НС подари на децата и схе- ките на предмета е предвиде-
рад.

та да учат основите на компю-различни предмети.
Д-р Йосифов изтъкна, че търната техника, 

кия, другата е от Сърбия. Ние НС винаги ще се старае да 
бихме дали предимство на сло
вашката фирма, понеже тя се за- 
нимава с производство на гумени ДзрвНИв ОТ ВМРО ПЛОВДИВ НЗ КИЦ В БоСИЛвГрЗД

П.Л.Р.по-

автентичен представител на 
малцинството от Димитров
град в скупщината на Сърбия,
още повече, че е член и на На- Носи се мълва, че с благословия 1 СПП -|^~гтТ/ГТТ/Т ЧД
ционалния съвет. на ДС в общината се връщат
Как мозкете да помогнете ■> .-. на власт тези, срещу които /лпг тт^^л/лттттт/гтттл^л
на общината и на малцин- Зоран Петров е роден тъкмо ДС и останалите демок- С ОплОО/ДН. И1_1,И 1 С
ставителГНаР°деНПРед' митровграГработел е' Р^чни ^или се бореха. Точно ^ градскиятфилиал наКИЩЦариброд” неотдавна получи око-
стаоител. V г гтлл лиетииа. ло 2500 книги, дарение на партията ВМРО от Пловдив. Книгите са съб-

- Аз съм избран от листата каг0 икономист в 1 VГД, а . Становище на ДС е, че в мо- рани от гражданите на Пловдив чрез дарителска акция, която организи- 
на ДС, в която, както е извее- слеА това на митницата, мента няма начин за сътрудничес- рала пловдивската организация на ВМРО и “Дарик радио”, 
тно, са били представители на Женен е. тво сьс СПС и СРС по принцип, Освен прочетни книги и учебници, в дарението, което съдържа стари
почти всички малцинства. тъй като има много съществени и нови екземпляри, има и научна и детска литература, както и книги по
Моите планове са заедно с кмета на община- различия. С останалите няма проблем да се
та и председателя на Националния съвет да търси компромис в интерес на гражданите. ката на кицча останал’ите ще бъдат дадени на библиотеките в централ- 
работим в интерес на гражданите в община- Що се отнася до конкретния въпрос, мисля, ното и в ПОДВедомствените основни училища в общината. П.Л.Р. 
та и за малцинството въобще. И то не само в че ДС не връща старите кадри на сцената, 
областта на културата, просветата и инфор- Най-вероятно до края на годината ще 
мирането, което правя като член на Нацио- има и местни избори. Какво е личното ви 
налния съвет, а много повече да допринеса за мнение относно резултатите на тези из- 
икономическия напредък на общината. Това бори?
подразбира откриване на нови работни мес- . Разбира се, че с досегашните коалицион- С6ЛС1СОТО 
та, по-висок стандарт на населението и пр. ни партньори очакваме победа. Ние сме една

Освен стратегическите цели на ДС, свърза- от малкото общини, в която в местната власт НЙС6Л6НИ0 
ни стериториалната цялостна страната, една не е имало сьтреения и проблеми, които да
от най-важните е регионализацията на Сър- СЛОЖат под въпрос функционирането на Служителката на КИЦ “Цариб- дължи да 
бия. В рамките на това най-интересно за нас е, властта. Няма причина това да не продължи Р°Д” Даниела Станоева през изми- помага на 

крайграничните общини, тези на юг и и след следващите местни избори. АТ налите няколко месеца се ПР0ЯВИ жителите 
към които се числи и Димитров- ^ като организатор на няколко начи- на Димит-

нания с хуманитарна цел. В нача- ров град- 
лото на годината тя се постара да ска общи-
доведе благороден човек от Бълга- на заедно с приятелите си и с ра3' 
рия, който връчи дарения на пър- лични фирми и ведомства от Бъл- 
вото бебе, родено тази година в гария. Тя изрази удовлетворение 
Димитровградска община, а преди от готовността им да помагат на 
една седмица доведе приятелката димитровградчани. Ще бъдат зад* 
си от Сливница Гергана Иванова, вижени акции за помогане на кли- 
която на ученици от Димитров- ентите на Старческия дом в Ди' 
градското основно училище (и не митровград, на жителите по села- 
само на тях) подари мартеници.

Станоева е амбицирана да про-

изделия.

Помощ и за

че за
югоизток,
град, са предвидени определени предимства, 
като данъчни облекчения и подобни, с които 
им се дава възможност да привличат чужди 
инвестиции. В тази насока ще се старая мак- 
симално да използвам функцията си.

Поправка
В миналия брой на “Братство” в информацията 

“Сериозни изпитания” погрешно е отпечатано 
името на председателя на Комисията по инфор
миране към Националния съвет Воислав Божи
лов.Кой е проблемът, с който най-напред ще 

се захванете на заседанието на скупщина- 
в някой отбор или в лични контак- Извиняваме се на г-н Воислав Божилов и на чи

тателите.та,
ти?

та и на други хора в общината.
Б. Д-



Г&ми и коментари.
39 март 2007

М§ни^1^блзинкския комитет на българите в Сърбия Мирна инициатива от Норвегия 
- забрана на касетъчните бомбиВъзстановяването 

войнишките гробища 

е благородна кауза

на Какво желаете, 

румънци?
Когато некомпетентни и жа да подчертая, че всеки 

незапознати с материята хо- който се занимава 
ра от типа на Небойша Ива-

Румъния, като съседка и греховете на Алианса в Сър-георите". От инфор-
мацията във вестника не нау- на <-ърбия, и на Ьългария, бия, наи-много в Нишки 
чаваме дали "инициаторите" отказа Да приеме договора в край и особено в квартал Ду- 
изобщо знаят къде са били Осло, подписан от 46 държа- ванище. Оттам е фотографи- 
войнишките, а къде офицер- ви' участвали в Конференци- ята, която ви предлагаме: 
ските гробища!? А още ята 33 касетъчните боепри- Смрътта на Владимир Йова- 
по-малко май знаят, че върху паси. Човешки е да попита- нович в Дуванище, предста- 
част от войнишките гробища ме: Какво цели комшията? 
днес има засадена борова го- От събралите се в хотел 
ра. И че според строителния "Сориа Мориа" в Осло по "Сориа Мориа" в Мирния 
план на гробищата, една го- покана на норвежкия вън- център на Нобел се състоя
ляма арка е трябвало да свър- __________________________ форум на гражданското об-
зва офицерските с войниш- щество. Прожектиран бе и
ките гробища. И ако вече не- филм, най-много кадри от
що трябва да се възстановява, който бяха с нишлии като
то предварително трябва да 
се знае колко от гробовете са 
празни, а колко не са и върху 
колко от тях са засадени бо
рови дръвчета!? Какво е мне
нието на общината по въпро
са и говорено ли е с нейните 
представители за съдействие 
при възстановителните рабо
ти!? Не става ясно и как ще 
изглежда уреждането на ме
мориалния парк, след като 
той отдавна е видоизменен.

С подобен род объркани и 
недомислени предложения и 
инициативи няма как да не се 
стигне до ситуацията, в която 
някой нещо искал, но всъщ
ност нищо не направил, за- Смрътта на Владимир 
щото някой му попречил. Йованович в Дуванище 
Възстановяването на войниш
ките гробища, на Паметника шен министър Ионас Гара Рр1.ргтвено КонсЬеоенпия- 
на бългаския воин и на мемо- Стера представители на 49 Естествено, конференция 
риалната чешма е високо страни се въздържаха и пра- та не може да предлага за- 
благородна кауза, към която тениците на Полша и на Дъ^жителни мерки, но опти- 
вниматлено трябва да се под- Япония. В срещата участваха мизъм лъха от приетата Дек- 
хожда и която, за да се реали- и представители на многоб- лаРа«ия' която може да бъде 
зира, трябва да мине през ня- ройни неправителствени ор- Дет°натор за забраняване на 
колко етапа. Но и да бъде ганизации и на ООН. Тук бе- употребата, производството, 
подкрепена най-вече от бъл- ше и страхотната Джуди Уи- "фансФеРа и складирането 
гарските държавни институ- лямс, лРауреат на Нобелова на касетъчни бомби. Нор- 
ции, от български интелекту- награда за мир през 1997 г„ вежкият министър очаква до 
алци и историци, един от ко- спечелила най-престижното една г°Дина човечеството да 
ито е проф. Бождиар Димит- охличие заради борбата си се сплоти против касетьчно- 
ров, но и от колкото се може к мините, които т0 °Ръжие- Попътни спирки
повече царибродчани, които избива/„евинни хора. »а тази инициатива са Лима
истински обичат своя град и р[а Срещаха присъстваха и Виена, Дъблин, къд т 
настояват един вандализъм Гиха 0т Ниш, и Бане от Кра- очаква приобщаването на 
отпреди 60 години да бъде ко- лев0 в инвалидни количка още повече държави, 
ригиран в името на новите ш беше ла норвежката Американците, руснаци- 
добросъседски отношения на помощ те' китайците ... нямат ком-
Балканите и най-вече в името П,„Й111Г1 нр 'р мрпн,у, пас, който да ги насочва към
„а новите европейски норми АмИ р /итай Перу, Австрия, Ирландия,
на поведение. Всичко друго е Р Пакистан, Израел... ™ като притежават изоби- 
предизборна кампания на ед- * ' НАТО поез лие от жълти убиици . В
нГ все още нерегистрирана Д3™ Ам^ика по^я кТе- поне седемдесет страни (73) 
партия. е тъчни бомби в Сърбия. В сту-

' дията на хуманитарната ор-
Здепка Тодорова ганизация Норвежка нар 

(председател) на помощ, озаглавена Жъл
тите убийци" са събрани

слава на
с тази те

ма, трябва предварително 
нов правят изказвания на те- много добре да се подготви за 
ма военна история, то има нея, пък след това да пише 
опасност въпросът с войниш- говори и предлага. Едвам то
ките гробища и взривения гава ще разбере, че възсгано- 
Паметник на българския во- вяването на войнишките гро- 
ин да получат привкус на по- бища край Цариброд няма да 
литиканство, от което ще спе- се реши с голословни приказ- 
челят само онези, които и без ки, политически речи и праз- 
това през последните 17 годи- ни обещания, а с инициати- 
ни продължават грубо да по- ви, договори и споразумения 
газват правата на българско- между двете страни 
то национално малцинство, ни

вена в студията.
Един ден преди срещата в

и отдел-
нейни министерства,

Поводът за реакцията на Хел- включително с тези на отбра- 
зинксия комитет е свързан с ната. Не на последно място е 
публикуваната във вестник и общината и нейните граж- 
Братство от 23.02.2007 г. ин- дани. В конкретния случай 

формация под наслов "Да се става дума не само за заличе- 
възстанови българското воен- ни български военни гроби- 
но гробище в Цариброд". От ща, но и за цял един мемори- 
текста по надолу научаваме, ален комплекс, който освен 
че ставало дума за инициати- гробищата е обхващал и три- 
ва на КИЦ в Цариброд и Фон- метров паметник, и мемори- 
дация "Българе", с която ална чешма, и недостроена 
"щяла да започне една общо- арка и един мемориален 
българска кампания за възоб- парк. Възстановяването на 
новяване на българските во- всичко това, което с времето 
енни гробища, паметника и беше поетапно заличавано, 
гробовете на загиналите бъл- унищожавано и обезличава- 
гарски воини". Защото "това но, ще върви много по-труд- 
трябвало да бъде нормално но и много по-бавно от въз- 
цивилизовано начинание, на- становяването, да речем, само 
чин на възобновяване на тра- на войнишките гробища, 
дициите на българската на
ционална култура тук". На казвания на хора, които не са 
пръв поглед инициативата е запознати с трагичната исто- 
хубава, но, ако човек вземе да рия на българските войниш- 
анализира казаното, няма как ки гробища край Цариброд, 
да не остане озадачен от фак- още в самото начало се допус- 
та, че се започва нещо, с което ка грешка - вместо за българ- 
и самите инициатори не са ски военни гробища (офи- 
наясно какво представлява, а церско и войнишко) се гово- 
още по-малко какво от подо- ри само за "българско военно 
бен род самоцелни акции мо- гробище". Не става ясно дали 
же да произлезе. Не става яс- гробищата ще бъдат възста- 
но и какво общо има тази новявани в автентичния им 
инициатива с "традициите вид от периода 1942-1944 или 
на българската национална не и дали габаритите на взри- 
култура" в Цариброд!? вения през 1946 г. Паметник

За да няма манипулация с на българския воин ще си ос- 
фактите, като председателка танат същите, както и дали 
на правозащитна организа- върху него ще бъде иписан

същия текст "За България те 
живяха, биха се и умряха , 
включително с ордена за

жертви по време и след бом
бардировките.

Второто сега е първо. Ма
кар че войната отмина касе- 
тъчите бомби дебнат нови
невинни жертви.

Норвежката народна по
мощ призова: 1. сръбското 
правителство по-скоро да 
идентифицира 
ните райони, 2. НАТО да ин
формира властта за местнос
тите, обстрелвани с касетъч
ни бомби и за качеството и 
типа им и 3. международна
та общност да окаже на Сър
бия финансова и техническа 
помощ за преодоляването 
на проблема във връзка с 
невзривените

неизчисте-

касетьчниИ понеже става дума за из-

ция, която притежава в своя 
архив богат снимков, писан и 
друг материал за военния ме
мориален парк (войнишки храброст, поставен в горната 
гробища, парк, паметник и част на паметника. Не става 
чешма) на Царибродските ясно и дали освен гробищата 
гробища, но и като авторка на и паметника ще бъде възста- 

"Взривната памет" новена и мемориална чешма, 
(С. 2004), (всеки може да види от която вандалите, които са 
с чия подкрепа е издадена разрушили паметника, са из- 
книгата), в която се разглежда къртили и медния барелеср 
военното минало на западно- на хан Аспарух, както и мед- 
покраинските българи, дър- ните букви над него ечна

и сега се складират няколко 
милиарда касетъчни бомби. 
Норвегия не е изключение.

Саша Димитриевич

книгата

од-

кампания за етническо прочистване, премиер Рамуш Харадинаи като вое- 
насочена към сърби, роми и нелоялни нен диктатор” и “бандит в униформа 
албанци. ПРИ откриването на съдебния процес

Рамуш Харадинай, един от коман- срещу него и други двама членове на 
дващите АОК, може да получи дожи- Армията за освобождение на Косово 
вотна присъда затвор. Той е обвинен (АОК), предаде Асошиитед прес. - 
във военни престъпления и престъп- зи мъже, този военен диктатор с него-

лейтенант и с неговия тъмничар, 
си”, заяви Дел

Харадинай
АсВ ага

ления срещу човечеството, сред които вия
убийства, изнасилвания и преследва- са „зправе-

Главният прокурор на Междуна- ни пред вас, обвинени ваения 
родния трибунал за военните прес- - грозни, жестоки и нав р

бивша Югославия Карла тъпления , допълни прокурорът.

В международния трибунал за воен
ните престъпления в бивша Югосла
вия в Хага започна процесът срещу 
бившия косовски премиер Рамуш Ха
радинай и още двама от Армията за 
освобождение на Косово - Идриз Ба- 
лай и Лахи Брахимай. Те са обвинени в

тъпления в 
дел Понте заклейми бившия косовски
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Меглена Кунева 

представи акценти 

от потребителската 

си стратегия

ТРАКИИСКА Шефове на полицията 

НН1 /1ГМ А' от Югоизточна Европа 
и 11/111 ^ се срещнаха в София

В исто
ричес
кия хо
ландски 
град Ма- 
астрихт е 
открита 
излож
бата
'Тракий
ска ениг
ма". Тя се показва от бъл-

С 30 процента е намалял събраха в София на извън- 
трафикът на наркотици през редно заседание основно, за 
България през миналата го- да променят части от устава 
дина спрямо предишните на 5ЕРСА, давайки възмож 
периоди, каза директорът на ност на други служби да чле- 
Национална служба "Поли- нуват в организацията и така 
ция" (НСП) главен комисар сътрудничеството да става 
Валентин Петров. НСП бе до- по-ефективно. В момента в 
макин на извънредно заседа- организацията членуват 
ние на Асоциацията на ди- Албания, Босна и Херцегови- 
ректорите на полицията от на, Сърбия, Черна гора Хър- 
Югоизточна Европа (5ЕРСА). ватия, Румъния и Македо- 
Петров допълни, че се запаз- ния. Форумът бе открит от 
ва тенденцията хероинът да министъра на вътрешните 
пътува от страните от Близ- работи Румен Петков, който 

изток към Западна Евро- припомни, че от юли Бълга- 
па, а по обратния път да се рия поема председателство- 
движат синтетични наркоти- то на така наречения Зал- 
ци. Полицейските начални- цбургски форум, 
ци от Югоизточна Европа се

Членът на Европейската комисия Меглена Кунева, която 
отговаря за защитата на потребителите, ще представи идна
та сряда в Стразбург пред Европейския парламент "Страте
гията на потребителя в Европейския съюз".

В миналата сряда Кунева представи пред журналисти ак
центи от стратегията. Основна нейна цел е в Европейския съ
юз да бъде създаден наистина единен пазар на потребители
те. Една от амбициите на стратегията е "да

правилата".
включва ревизиране на важ
ни директиви в областта на 
вътрешния пазар и потре
бителите, които са изготве
ни преди повече от 20 годи-

;[

се п[рер
Стратегията

азгледат

гарската фондация "Арете 
- Фол", по името на светов
ноизвестния траколог 
проф. Александър Фол, съ
общава БТА. Изложбата е 
организирана в ра 
програмата "х' 
празнува Европа" и ще 
премине под патронажа на 
кмета на града Герд Леерс.

кия
ни.

мките на
МаастрихтС хляб и сол и китка здравец бяха пос

рещнати пътрвите туристи за сезона 
на летище Варна. С чартърен полет на 
“Хемус Еър” в морския град кацнаха 
93 пътници от Лайпциг. Дългосрочни визи 

за специалистиТри млн. евро по програмата ФАР за 
подобряване на инфраструктурата Чужденци, които ще упражняват научноизследователска дейност в

КаЬ,™ щ. обсъди проект спора,у- Оч.к.а се „„„пспьръъ регион,лпото р,з- 
пение по програмата ФАР, по което страната витие и благоустройството Асен Гагаузов да България, приети от Народното събрание на първо четене. Изменени- 
ще получи три милиона евро за подобряване внесе за разглеждане доклад за анекса към ята в закона произтичат от членството на страната в ЕС. Те дефинират 
на инфраструктурата и за опазване на окол- договора за изграждането на автомагистрала разрешения от визата срок на пребиваване, нейната валидност и раз
ната среда в трансграничните райони между "Тракия". Първоначалният договор, подпи- решения брой влизания в страната. Предвижда се виза със срок 
България и Македония. Ще бъде обсъдена и сан от предишното правителство, беше про- ЛИДН0СТ Д° една година да бъде издавана и на студенти, специализан- 
програма с мерките за закрила на деца с изя- менен, за да бъде по-добре защитен българ- ти- стажанти, както и на чужденци, командировани от чуждестранен 
вени дарби, по която за стипендии и за ед- ският интерес. Измененията бяха одобрени Работодател за изпълнението на договор за туристически услуги. За
пГшГбъ^тотлелшчГбл^о30! ^пГпПП ^ °Т конц™А,Ра ' Българо-Португалския ^авашТнка Ге^оп^ски
ц щ ДО делени близо 1 200 000 лв. консорциум Магистрала Тракия . нието за европейско икономическо пространство, или на Швейцария,

съобщава БТА.

на ва-

Дряново е неподвластно на модерността

Природа, спокойствие и здрави хора
разходката из центъра на гра
да. Някога тук се е простира
ла чаршията. Днес от нея е 

Някои хора наричат Дря- съхранена не малка част. 
ново и "град на столетници- Интересни с възрожденската 
те", което обясняват със здра- си архитектура са Икономо-

вата, Афазовата, Ромуновата 
и Таниновата къщи. Възста-

ра може да се разказва много. 
Тук ще споменем само, че в 
подземието му се пазят 60 че
репа на въстаници, а имената 
им са изписани на мраморни 
плочи. В малката къщичка 
край църквата има подреде
на изложба от икони. Може и 
да пренощувате тук - манас
тирът предлага уютни стаи, а 
наоколо има заведения с доб
ра храна.

От манастира тръгва из
ключително 
дряновска екопътека. По алея 
край реката можете да се нас
ладите на приказна гледка - 
речен поток извира от пеще
ра Андъка. А от другата му 
страна има красив водопад, 
заобиколен от дървета. Само 
след няколко крачки е пеще
рата "Бачо Киро".

Тя е първата пригодена за 
посещения пещера в Бълга
рия - още през 1937 г. Името 
си е получила в чест на героя 
от Априлското въстание Бачо 
Киро. Любопитен е фактът, 
че тук са открити (поне 
се твърди) най-старите следи 
от живот на Балканския по- 

от падеолита.

Привлекателен през 
цялата година.

вословните климатични ус
ловия.

Дряновци са хора със само- новена е старата часовникова 
чувствие. За името на града кула. Там е музеят "Кольо 
си с охота разказват, че идва Фичето", пред който е излята 
от едноименното дърво - за- внушителната бронзова фи- 
това смятат, че са най-жила- ГУРа на майстора. Ако вече 
вите планинци. С тази своя сте там, недейте да отминете 
особеност обясняват и факта, и Лафчиевата къща. Уникал- 
че през цялата си история са ното в нея е, че по време на 
били готови на героични под- строежа й не е използван ни- 
визи. Дряновци са участвали то един пирон. В църквата 
във Велчовата завера, в легия- "Света Троица" пък ще види- 
та на Раковски, в четите на те уникални резбовани тава- 
Стефан Караджа, хаджи Ди
митър и Ботевата чета. Горде
ят се с факта, че градът е и Ще намерите чудесни неща, 
родно място на Кольо Фиче- направени от сръчните дря

новски майстори.

живописната

ни.
В сувенирните магазини

то.
Освен всичко са прочути и Дпянппгкият 

с гостоприемството си - оби- /ДРЯНОВСКИЯТ 
чат гостите и им иде отвътре МсЖЗСТИр 
да са домакини. Скътан под прочуддиво из-

Градът е привлекателен за вити скали в красивия каньон 
посещения през цялата годи- на реката, само на няколко 
на. Зимата тук е нежна - бяла километра от Дряново, е Дря- 
и красива, но не е сурова. Вя- новският манастир "Свети 
търът е рядък гостенин, тъй Архангел Михаил". За хората 
като целият район е скътан тук манастирът е символ, бих 

лите днес тук-там сьвремен- сРед планини. Все пак про- казал нещо като Погановски-
ни хотели не могат да разва- летта и лятото са по-подходя- ят - за хората от Буреда и Де-

сред естествен декор от зеле- лят впечатлението от Дряно- Щ°то вРеме за да го посетите рекула. Смята се, че Дрянов
ци борови гори, градът пде- во уе сякаш се губят пред и да виДите Цялата му красо- ският манастир е построен от
нява със спокойствието и див- възрожденското му спокой- тау, „ въстаналите търновски боля-
ната природа. Дори изникна- ствие. Не тряова да пропускате ри Асен и Петър. За

Както почти навсякъде, така и в България, в наши 
дни е трудно да се открие място, неподвластно на 
цивилизацията и модерността. Но, ако сте реши- 
ли да посетите България и ви тегли по отминали 
времена, има градче, което още си живее по въз
рожденски - това е Дряново.

така

луостров 
Пред очите се разкрива при- 
казен подземен свят на варо
викови форми, изваяни от 
времето и водата. Залите тук 
са няколко - Дъждовната, 
Концертната, Тронната, Ме
дузите, Мечата и Катедрала 

Т. Петров

Разположен по двата бряга 
на Дряновската река и сгушен

та.манасти-
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Вдъ^^езнт^ата^а Никола Николов в Горна Лиг.иня Среща с родителите 
на бъдещите първолациВ «елата има условия 

бизнес За езика ще 

решават през май28-годишният Никола Ни
колов е собственик на 
резницата "Буковина" в Гор
на Лисина, която е единстве
ната в Лисински район. Той е 
един от малцината млади хо
ра в тази част на общината, 
решили да не напускат бащи
ното си огнище и да задвижат 
собствен бизнес.

Николов открил дъскорез
ницата си преди три години. 
Тогава получил безвъзвратни 
средства от трудовата борса, 
купил няколко машини и 
задвижил 
Освен с машини за рязане на 
трупи и за обработка на дър
во, той разполага с трактор, 
както и с два камиона, един от 
които с кран за товарене на 
трупи. През тази зима той 
получи два моторни триона и 
други съоръжения от непра
вителствената 
"Хелп",
ствието на община Босилег
рад предостави средства за 
развитие на собствен бизнис 
на 50 лица в общината. Каза 
ни, че планира наскоро да ку
пи още един трактор за тегле
не на трупи. Сега в работата 
му помагат по-малкият му 
брат Деян и баща му Драган.

Освен че изработват еле
менти за производство на ме
бели
Николови вършат в дъскорез
ницата си и услуги на хората 
от Горна Лисина и от остана
лите села в този район. Каз-

дъско-
През следващата учебна малцинствените езици в ос- 

година в първи клас в основ- новните училища, а след това 
ните училища в общината ще представителите на учили- 
бъдат записани 83 деца, 52 от щето ги осведомоха, че през 
които в Райчиловци и Боси- май тази година ще трябва да 
леград, а 32 в подведомстве- се определят на кой език йе
ните училища в селата. На кат да се учат децата им, за да 
кой език ще се учат децата и може училището да направи 
по кои учебници, беше основ- поръчка за учебници. На тази 
ната тема на състоялата се не- среща ще присъстват и роди- 
отдавна среща в основното телите на бъдещите първола- 
училище в Босилеград, която ци, които ще се учат в подве- 
с родителите на бъдещите домствените училища в села- 
първолаци организира ди- та. Изтъкнато беше, че учеб- 
ректорът на училището Ме- ниците на сръбски език са 
тоди Чипев. Освен него към срещу заплащане, докато те- 
родителите се обърнаха и Пе- зи на български, чието пол- 
не Димитров, председател на зване е разрешил министъ- 
комисията по образование рът на просветата и спорта 
при Националния съвет на Слободан Вуксанович, са без-

производството.

Никола Николов в дъскорезницата си в Г. Лисина

ват, че работата изисквала помага и на родителите си, 
постоянна ангажираност, та- които отглеждат две крави и 
ка че не рядко се случвало да десетина овце. Казва, че и на 
работят и по 12 часа на ден.

- Въпреки че няма голяма
организация 

която със съдей- село може добре да се живее.
- Младите не трябва да на- 

печалба, от дъскорезницата пускат родните си села, а да 
си осигуряваме поминъка за полагат повечко усилия и да 
семейството, сочи Никола, си задвижат собствен бизнес. 
Доколкото в бъдеще държа- Смятам, че могат да си изкар
вала и банките отпуснат из- ват поминъка, понеже наши- 
годни кредити, готов съм да ят край предлага добри усло- 
взема средства и да разширя вия за бизнес не само в обра- 
производството, с което да ботката на дърво, но и в други 
създам условия и за приема- области, преди всичко в про- 
не на нови работници.

Коца, както горнолисинча- храна. Затова призовавам 
ни му викат на Никола, е же- младите да откриват рибар- 
нен с Марина, с която имат ници, както и малки фирми 
осеммесечно дете. Въпреки за преработка на горски пло- 
че постоянно е ангажиран дове и на лечебни билки, 
около дъскорезницата, често

изводството на екологична
фирми,за частни

П.Л.Р.

българите в Сърбия, и Милан платни и вече са подсигурени 
- Миланов, начелен учител в посредством НС.

Говорейки за учебниците
Присъди “продават” фирмата

централното основно учили- 
В "Напредък" казват, че ще, който ръководи единстве- на български език, Милан 

“ ' в основното Миланов посочи, че те са из-^Напредък” се готви 

за приватизация посредством Общинския съд ната паралелка
в Босилеград вече е извърше- училище, в която обучението ключително съдържателни и 

принудителна продажба изцяло се провежда на май- приемчиви за децата и им да-

-йга—
дък" възлиза на 1150 778 евро тях вече са получили и присъ- 000 динара, помещението на със законовите разпоредби програма,
или 90 912 000 динара. Пре- ди за незаплатените им зап- бившия магазин за месо в във връзка с обучението на
ценката е извършило бел- лати през 2004 и 2005 година. н? литпа е
градското икономическо бю- Според присъдите работни- ^ обектът на бивша-
п0 "Конеко" което "Напре- ците трябва да получат сред- продаден обектът на бивша
^" ангажирал за тази ц^л. но по оРколо 500 хиляди дина-
Очаква се тази преценка да ра, в които суми са включени ла около нея в местността 
приеме Скупщината на пред- и лихвите. Работниците 
приятието, а след това, заед
но с другите необходими до- заведат дела и за незаплатени 
кументи, тя да бъде предоста- гарантирани заплати през

2006 и 2007 година.

на

П.Л.Р.

Формирано сдружение 

на военни инвалидиКраин дол.
Очаква се наскоро съдът да 

обяви и търгове за продажба 
на кланицата, на управител
ната сграда и на други движи
ми и недвижими имоти, с ко- 

реализират

из-
В Босилеград е формирано нуват около 12 000 военни ин- 

Сдружение на военните ин- валиди и членове на семей- 
валиди, пострадали във вой- ствата на загинали бойци, 
ните на територията на бив- В босилеградското сдру- 
ша СФРЮ след 1990 година, жение ще бъдат зачленени 
За председател на общинско- около двадесетина лица - во- 
то сдружение е избран Влат- енни инвалиди, пострадали 
ко Стойнев, бивш полицай в през последните войни на те- 
ОВР Босилеград, участник риторията на бивша СФРЮ, 
във военните сражения в Ко- както и военни инвалиди, ко
сово и Метохия през 1999 го- ито не са пострадали във вой

на, както и членове на семей- 
загинали бойци, 

както беше

тъкват, че се готвят наскоро да

вена на Агенцията за прива
тизация, която да включи 
"Напредък" в процеса на 
приватизация.

Обаче капиталът на "Нап

ито суми да се 
присъдите на работниците.

Работниците с нетърпение 
очакват да започне и реализа
цията на социалната програ
ма, която от общо 31, колкото 
в момента са заети във фир-

Маринов ич, ™ «а
„,ША„|Рц«,т.,«.ос,одо»н.
ла, че социалната програма е и ще напоява за подобряване
одобрена за всичките 27 ра- А сдружени- на социално-икономическо-
ботници и че реализацията и предегаштели на ЗДРУ ПОЛОЖение на своите чле-
7ЩПП73гоПлшпЗа''доброй!" ^елгшта^пщина Гр№с- нове. За целта се очаква под- 
2007 година. За доброволно представители на об- крепа от общинското ръко-
напускане на работа заетите, ™®^кИ0"0Р 7равление и на водство, което за начало е из- 
приели социалната пР°Фа- общинския ? отбор на разило готовност да им пре- 
ма, трябва да получат по 10 суБНОр Босилеград. Ма- достави помещение, 
средни заплати в стопанство- ‘ й П.Л.Р.

Р ' иката, т.е по около ряиович изтъкна, че в репуб- 
П.Л.Р. ликанското сдружение чле-

Управителпият съвет на 
“Напредък” па последното 
си заседание не прие остав-

редък" ще бъде намален след ^то поискала
като Оощинският съд в Боси- Ше освобо^е„ от т0зи 
леград извърши принудител- пост поради здравословни и 
на продажба на определени семейни причини. Съветът 
части от имуществото, с кое- поиска от Ризов, който ог- 
то да реализира присъдите лави фирмата в края на 
на над 30 сегашни и бивши януари тази година, да ос- 
работници по делата, които тане начело на
те са спечелили срещу фир- '^'"^когапюсе надяват да 
мата за неизплатени гаранти- изяспти „оне някои
рани заплати. Това със сигур- дт въпр0сите> свързани с 
ност негативно ще повлияе приватизацията на фирма- 
върху намирането на купува- ,„й „ реализацията на соци

алната програма.
Прието бе решение да бъде 
обявен нов конкурс за Зи

ми.
Делата за неизплатени га

рантирани заплати за перио
да от 2000 до 2003 година са ректор. то в републ 

300 000 динара.
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В проекта “Река от мляко” 
в Димитровградско

Реконструкция на главната улица

Има закъснение - 

няма закъснение!?
Включени групи 

от Смиловци 

в РадейнаИма определено закъс- та и улицта да бъде израв- да се намили изливането 
нение в провеждането на нена, за да могат да се дви- на дъждовните води на 
работите върху рекон- жат МПС-ета. Упреци има главната улица. Договоре- 
струкцията на

В рамките на проекта р 
"Река от мляко", който в Т

еделените критерии, 
ази от с. Смиловци полу-

главната и във връзка с това, че шах- но е и на участъка от хоте- Димитровградска община чи 31,33 точки, след нея са
улица, твърди началникът тите все още не са изргаде- ла до долната бариера започна да се реализира групите от Радейна - 27,45;
на Общинската управа Ве- ни и че така "зейнали", те всички инсталации да бъ- миналия месец, групи сел- Височки Одоровци - 27,0;
лин Николов. представляват опасност дат сложени под земята, скостопаиски производи- Димитровград - 26,39; Гра-

Когато започне разкопава- тели от селата Смиловци и динье - 23,8 и Куса врана -
не на тротоарите, там ще Радейна ще получат по 4 21,4 точки,
бъдат оставени необходи- хиляди евро от шведската
мите канали за бъдеща га
зификация на града със съ-

Александър Игов от

ответни съединения, за да 
не се правят тогава нови 
разкопки. За тротоарите е 
договорено вместо от гра
нит, плочите да бъдат нап
равени от така наречения 
"щампан бетон". Това се
налага заради изключи
телно високата цена на 
гранита. В крайна сметка 
за утеха на гражданите ма
шините и заетите във фир
мата "Кюприя" работят от 
сутрин до вечер, а както ка
за един от шефовете, и де
нят става все по-голям.

Всичко върви според както за децта, така и за ав- 
плана, сроковете се спаз- томобилите. 
ват, твърди Светозар Радо- От "Кюприя" отговарят, 
савлевич, един от отговор- че поставянето на подзем
ните за динамиката на ра- ната инфраструктура заба- 
ботите от фирмата "Кюп- вя работите, но все пак 
рия".

Това са становищата от вореното и когато започ- 
срещата между представи- нат (а те вече започнаха) 
тели на инвеститора, в слу- работите върху участъка от 
чая общината, и фирмата, хотел "Балкан" до долната 
която извършва рекон- бариера, всичко ще върви 

на главната много по-бързо.
На срещата е договоре

но накрая на преките ули- 
паветата вече са дишати, ци, излизащи на главната, 
не е сложен подходящ ча- да бъдат поставени кана- 
къл, за да се премахне кал- лизационни решетки, за

А. Т. Държавна агенция за двус- Службата за селско сто- 
транно
развитие и сътрудничество моуправление изрази 
(5ГОА). От общинския удовлетвореност от инте- 
бюджет за реализиране на реса на селскостопанските 
проекта ще бъдат отделе- производители от общи
ни също по 4 хиляди евро ната да участват в проекта, 
за всяка група, докато те Службата опита \а вклю- 
самите ще трябва да събе- чи още една група в проек- 
рат по 2 хиляди евро. От та, като предложи от об
общите средства, с които щинския бюджет да бъдат 
разполага всяка група, ще отпуснати още 8 хиляди 
бъде купена селскостопан- евро за групата от Височки 
ска механизация, която ще Одоровци. От компетен- 
могат да ползват групира- тните общински органи 
ните производители.

международно панство към местното са-

Утре в “Балкан”
всичко е в рамките на дого- Ловджийска

вечер
На 10 м арт вечерта 

тел "Балкан" ще се проведе 
традиционната Ловджий
ска вечер, която организи
ра местното друежство на 
ловците "Виддич".

Очакват се и гости от

в хо-

струкцията 
улица. От общината имат 
забележка, че там, където

други градове, с които дру
жеството поддържа прия
телски връзки. Присъства
щите ще забавляват ансам
бълът "Суни бенд" и извес
тният хуморист Ранко Ран- 
гелов.

пристигна отговор, че 
Групите, които канди- трябва да се изчака втората 

датстваха за получаване на половина на годината, за 
средства, бяха оценявани да се види какъв ще е при- 
от служби към местното ливът на средства в общин- 
самоуправление в съответ- ския бюджет, 
ствие с предварително оп-

Пари «амо за 

по-важните партии Б.Д.Б. Д.

Общинският съвет на Димитровградска община 
решение занапред от общинската хазна да се отделят сред
ства за наема за помещения само на партиите, които имат 
преставители в Общинската скупщина. Да припомним, че // 
това са ДС, ДСС, Г17 плюс, ДХСС, ДПБ, СПС, СПО, СГЦ и 
ПСС.

От общинския бюджет досега бяха отделяни средства за та
зи цел и за някои други партии.

взе През фотообектива

Околовръстно" около залата
71 В спортния център "Парк" тежки 
) машини строят така наречения про- 

’ 6; \’;у. тивопожарен път около спортната за- 
. у-лу) ла. Това на практика е единственото

Б.Д.

Изборно събрание 

на ДС в Лукавица
предназначение на пътя, предвидено 
със закон, понеже без него няма да бъ- 

1-ПП1ПП1И де РазРешено ползването на залата. 
7у аЩ|уЯаД Както узнаваме, пътят не е бил пред- 

, - §1п виДен с началния проект, така че про-
.'[/аСТ ектирането и строежът струват още

^ V 3”Унрш8ЯяН1 ок°ло пет-шест милиона динара.
~ 1 [Дшийм Наскоро би трябвало да започне и

строеж на нов мост на мястото на ста
рия над вадата, който е необходим, за 
да могат да минават и по-големи 
МПС-ета, които ще обслужват залата.

А. Т.

дг I

Местният съвет на Демократичната партия в крайградско
то село Лукавица на 11 март ще проведе изборно събрание, 
каза председателят на съвета Александър Димитров. Освен за 
лидера на съвета, демократите в Лукавица в неделя ще гласу
ват и за четирима членове на този местен партиен орган.

Съветът е сформиран на 5 декември 2004 г. Освен Димит
ров, в ръководството през изминалите повече от две години 
са били: Драган Давитков, Емилия Станкова, Наташа Алексо- 
ва, Димитър Маноилов и Драган Тасков. ш•VБ. Д.
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Сътрудничество Сурдулица - Шамац Десета поредна хайка за вълци

Първите контакти 

<а успешни
IIВласински вълк 2007"

за което допринесоха големи
ят отзив на ловците и добрата 
организация.

- Ние ловците не мразим 
вълка като хищник. Напро
тив, дивечът, включително и 
хищниците, са винаги в цен
търа на вниманието ни. Кон
тролираното изловяване чрез 
такива мероприятия повече е 
популяризация, 
негация. Да нямахме вълци, 
как бихме правили такива 
прекрасни срещи? - сподели 
Пантелич.

По повод Осми март - Деня на едноименния град Младен 
на жената, в голямата зала на Радович, който преди кон- 
Сурдулишкия център на кул- церта се срещна със сурду- 
турата миналия петък фол- лишкия си колега Станислав 
клористи от Сурдулица и Момчилович. Събеседници- 
Владичин хан изнесоха кон- те обмениха мнения относно 
церт от народни песни и хо- обществено-икономическото 
ра. Сурдуличани и техни гос- развитие на двете общини и 
ти от цяла Сърбия - участни- изгледите за бъдещо ползот- 
ци в десетата хайка за вълци ворно сътрудничество. Кме- 
"Власински вълк 2007", имаха тът Радович прояви особен 
рядката възможност да се лю- интерес и за възможностите 
буват и на изпълненията на спортисти от Шамац да про-

отколкото

На тържествената вечеря в 
хотел "Сърбия" в Сурдулица, 
представители на ловното 
дружество "Върла" връчиха 
признания на най-успешните 
ловджии. Председателят на 
ловното дружество "Сокол" 
от Босилеград Евтим Митов 
бе удостоен със знака "Златен

На 3 и 4 март се проведоха пети път е в акцията на Вла- вълк" за дългогодишното 
юбилейните десети срещи на 
ловците и любителите на 
околната среда в Сърбия под 
название "Власински вълк 
2007". В срещата, организира
на от сдруженията на ловци
те от Сурдулица "Върла", Бо
силеград - "Сокол" и от Вла- 
дичин хан - "Елен", участваха 
около 600 ловджии от Зреня- 
нин, Смедерево, Бачки Пет- 
ровац и други краища на 
Сърбия. Почти половината 
ловци, участвали в тазгодиш
ната хайка, бяха от Сурду- 
лишка община и около сто
тина от Босилеградско. За

самбъл в Република Сръбска си край Власинско езеро. първи път мероприятието
- фолклористите на Култур- Директорът на Културния имаше и международен ха-
но-художественото дружес- център в Сурдулица Найдан рактер/ тъй като участваха и
тво Шамац, които гостуваха в Стоянович покани духов ор- членове на ловджийското : 'А 
Сурдулица в рамките на кестър от Шамац да участва в дружество "Дивля" от Пер-
програмата за международ- тазгодишното мероприятие Ник и техни колеги от град г ловци от Г. Лисина,участници в хайката
::: културно сътрудничество "Власинско лято , което кме- Щамац в Босна и Херцегови- 3 
между Сърбия и Република тът Радович прие с удовол- на

В.Богоев

Кметовете Станислав Момчилович и Младен Радович

л ■ А

НО
добро сътрудничество с коле-

Една група ловци тръгна от След това/ гласно тради- гите от Сурдулишко.
Горна Лисина^към Топли дол, цията/ ловците се събраха 
а другата от старата грани- ОКОЛо двата казана - единият 
ца" към Сепарацията на ус- с фасул, а другият с варена ра-
тието на Топодолска в Би- кия. Разбира се, за настроени- у ^ я оЯ уш |шш1И В 
жишка река. Към пладне се ето на участниците, органи- АаИКа За ХИЩНИЦИ В 
разнесе новината за първия, а заторите бяха довели и добър Пм М ИТ00ВГ03Л СК0
оказа се, и единствен трофеи - ^ оркестър. 14 ' г—ЬСдН-------
голям вълк, вероятно водяч ^ р недеЛя хайката беше ор- _ у 
на глутница, гръмнат от Сло- ганизираиа в местността Це- \/ 1ТЯ СТВЗХЗ. 
бодан Старчевич, ловец от р0Вец към Владичин хан, но 3
Върчедин между Букова гла- без ре3уЛтат. Въпреки това 1 С*(Л ТТПТПТТ/! 
ва и Скривеница в мерата на секретарят на Съюза на лов- 
Топли дол. Щастливецът спо- ците в сърбия Александар 

- в много

сина.
Сръбска.

Заедно с ансамбъла на 
КХД "Шамац" беше и кметът

ствие.
Д.М. /П.Л.Р

Сурдулица

За "Река от мляко" 

дават 33 000 евро
търВГРс7дГлРиГс°еНпро^; ^зи^т^ГомиГки

про^водители°наТмляко>^с11ек- ^ГоГн^пти^ни ^^П^годиназа

ЗкХиПк°мГТаМоабщГат°аТ У-сГвиреела 
Станислав Момчилович, на ко- рани общо четири групи °* 

бяха договорени бъдещите десет производител* Община 
стъпки в пеализацията на този Сурдулица е обезпечила за тях 
важен за Сурдулишка община 18 000 евро, организациятаважен за сурдулиш СИДА - 8000, а самите участни

ци ще трябва да съберат около 
7000 евро. С тези средства ще се 

с купят машини и съоръжения за 
преработка на млякото.

ловноДимитровградското 
Пантелич оцени мероприя- дружество “Видлич” тези дни 
тието като твърде успешно, организира хайка за хищници, в

която се включи впечатляващ 
брой ловци - 160. Повечето бяха 
от Димитровград, но имаше и 
от ловните дружества от Пирот 
и Тръстеник, с които дружество
то “Видлич” поддържа приятел- 

връзки. Убити бяха 4 чакала 
и 1 лисица, а ренени 2 лисици и 
по един чакал и вълк.

Един от ръководителите на 
“Видлич” Шефко Башич оцени, 
че хайката е била изключително 
успешна. Той похвали водачите 
на секциите към дружеството, 

ловните групи в резерва-

ято

проект.
За насърчаване на млекодо- 

бива Министерството на сел
ското стопанство 
шведската организация 
мощуване на развитието СИДА 
и консултантската

ски

заедно
за спо-

ДЖ
компания

Обучение по резитба
миналата година Агроин-

които
тите разпределили по възможно 
най-добрия начин, така че си
гурността на ловците била га
рантирана.

Ловът на хищници ще про
дължи до края на март. Възмож
но е дружеството до тогава да 
организира още една хайка.

Б. Д.

носпга си да оказва помощ и обучава земеделците за по ка
чествено производство. След теоретическата част, тези дай в 
овощната градина към училището се проведе показно учение 
по пролетна резитба на различни видове овощни дръвчет^



8 <ИТ>9 март 2007

В босилеградския КИЦ по повод 3 март - Литературни връзки 
Националния празник на България

14 ара шие ич и Стоядинович 

на български езикТържествена
програма Творби на пет съвременни сръбски поети, 

сред които са Звонко Каранович и Слободан 
Стоядинович от Ниш, са публикувани в но
вия брой на алманаха за литература и изкус
тво "Света гора", който излиза във Велико 
Търново.

Подбора на стихотворенията направи 
проф. д-р Милентие Джорджевич, редовен 
професор във Философския факултет в Ниш, 
а на български език са публикувани в превод 
на Ганчо Савов.

Освен Стоядинович и Каранович във вели
котърновския алманах са поместени и стихо
ве на Миодраг Петрович от Нови Сад, Милан 
Вучичевич от Крушевац и Живорад Джор- 
джевич от Ягодина.

По случай 3 март - Деня на
освобождението на България По повод 3 март Изпълни- 
от турското робство, босилег- телният комитет па пар- 
радският филиал на КИЦ шията ВМРО в България 
"Цариброд" със съдействие присъди па ръководителя па 
на Столична община София °?ЛЧЛеЛРадсЛия филиал на 
миналия петък организира КИЦ Иван Николов емблема
■щг "р°ф- • ~~ “участваха известната българ- то на българската култура 
ска актриса Галя Асенова и в Западните покрайнини. 
членовете на оркестъра "Бис- Това признание той получа- 
трица" от София. ва за втори път.

Асенова декламира стихо
ве за героичната борба на 
българския народ срещу ос-

С. Стоядиновичпатриотични народни песни. 
Присъстващите, сред които 3. Каранович

Призът ^Милутии Уекокович” 

гЧея | за Стамен Милованович
Нишкият писател Стамен 

V Милованович спечели литера- 
Д турната награда "Милутин 
И Ускокович" за непубликуван 

I съвременен разказ. Миловано- 
Вг вич досега е награждаван пове- 
Ж че пъти за драми и разкази. 
I Драмата "Завръщане" 1999 г. е 

наградена на конкурса на Фес- 
, I тивала на югославските театри. 
Я Същата година драмата "Не 
Я плачи Петра" е спечелила пър- 
9 ва награда на конкурса "Дра-

гойло Дудич". Сдружението на 
драматурзите е провъзгласило 

& за една от петте най-добри сръб- 
I ски драми - творбата му "Кон- 
Я стантин".
И Най-новото признание в гр. 
Щ Ужице Милованович спечели с 
9 разказа "Действителност, бля- 
ш нове и привидения". Втора наг
оя рада е присъдена на Саша Стоя- 
Щ нович от Лесковац, а трета на 
Щ Драган Попович от Ужице.

Г .1т т
Ь|

I

ш
майската империя по време имаше и голям брой малчу- 
на Руско-турската война и гани, с въодушевление поз- 
Априлското въстание. В му- дравяваха изпълненията, 
зикалната частна програмата След края на програмата 
се представиха солистите Лъ- гостите от София и предста- 
чезар Кирилов и близначки- вителите на КИЦ раздадоха 
те Ива и Ева Валентинови, ко- мартенички и сладкиши на 
ито, съпровождани от акор- присъстващите, 
деониста Васко Младенов, из
пълниха редица български

Елизабета Георгиева се представи пред нишки малчугани

Най-любимата публика
Миналата седмица Елиза- 

П.Л.Р. бета Георгиева гостува на дет
ския отдел на Народната биб
лиотека "Стеван Сремац" в 
Ниш по покана на ръководи
телката му Саша Лукович Ва- 
силевич, която през октом
ври месец миналата година 
посети библиотеката "Детко 
Петров" в Димитровград. То
гава тя присъства на промо
цията на стихосбирката 
"Дар", седма по ред на децата 
от Поетичната работилница.

В Ниш Елизабета се пред
стави пред най-любимата си 
публика, както тя ги нарече, 
най-добрите й приятели, де
цата - този път четвъртоклас
ниците от училището "Вожд 
Караджордже" с учителката 
Соня Алексич.

Проявата откри ръководи
телката на библиотеката, коя
то накратко запозна присъс
тващите с гостенката и с твор
чеството й, след което й даде

"Златна пролет 

2007"
Българското национално радио и програма "Хори

зонт" обявиха началото на 38-ия конкурс за нови бъл
гарски поп и рок песни "Златна пролет". Песните тряб
ва да са професионално записани на компактдиск - не- 
издавани и неизлъчвани в ефир до този момент.

Кой ще грабне статуетката и голямата награда ще оп
редели професионално жури, а слушателите по тради
ция ще изберат своя фаворит.

Един от финалистите ще има възможност да пред
стави БНР и България на големия европейски музика
лен фестивал "Еуросоник" в Грьонинген, Холандия, в 
началото на януари 2008 г.

Краен срок за изпращане на материалите е 25 март.

Елизабета Георгиева с децата 
от нишкото ОУ “Вожд Караджордже”

думата. Елизабета по артис- Учениците четоха драматич- 
начин успя да задържи ната й творба "Фина Жозефи- 

вниманието на малчуганите на", с която вече са се запозна- 
почти два часа. В това своеоб- ли, даже я готвят да я изнесат 
разно представление често пред съучениците си в края 
бяха включвани и децата. Тя на учебната година, 
им чете свои и творби на де- Съществува идея сътруд- 
цата от Поетичната работил- ничеството между двете биб- 

запозна

тичен

В проекта Дума в рамки" творбите ще 
бъдат изложени в галерията на СКЦ, след

_ , т. това ще бъдат интерпретирани по време на
Студентският културен център (СКЦ) в Априлските студентски срещи Подбрани 

Белград е обявил Регионален конкурс за 20 творби ще бъдат включени в проекта 
млади автори до 30 г. По десет стихотворе- "Свързване на регионални културни ин- 
ния или десет къси разкази (до 1000 думи и ституции".
знакове), досега публикувани или не се из- До 25 заинтересованите могат да 
пращат в рамките на проекта Волна ду- изпращат творби на адрес:8кс1йИпе@ртаП.

Конкурс
ница, със лиотеки в бъдеще да се раз- 
стихосбирките им, разказа шири, а наскоро децата от 
им как те сътрудничат по- Поетичната работилница на 
между си и какви резултати димитровградската библио- 
постигат, пя им, обясни им тека да гостуват на детския 
как всъщност се става писател отдел на нишката библиоте- 
и как могат и те да се опитат, ка.

ги

А X-
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Никола^Овчаров^Най-кратката история на България (5) Срещи с нашенци: Иван Трайков, 
божичанин в СкопиеЗаровените
Авторитетен 

преподавател и 

автор на учебници

храмове при 

Старосел
*В една огромна могила е разкрит 
своеобразен храм-гробница, предназ- §| 
начен може би за цар Ситалк. Съоръ- Щ 
жението се състои от две разположе- “
НИ едно След друго помещения - пър- Монументално стълбище 
вото с квадратен, а второто с кръгъл 

Пред тях има внушителна ри
туална площадка, към която от три 
страни водят монументални стълби
ща.

Иван Трайков е един от най-изтъкнатите препода
ватели по математика, родени в Босилеградския 
край. Той се афирмира и като съставител на учеб
ници - досега е издал 19 учебника като автор или 
съавтор. Публикувал е и 44 труда в специализира
ни списания и сборници.

храма-гробница, с. Староселкъм
план.

Трайков е роден 1934 г. в сор в отдела за класово обуче- 
босилеградското село Божи- ние. Когато Педагогическата 
ца. Основно училище завър- академия прерастнала в Пе- 
шил в родното си село, а гим- дагогически факултет, Трай- 
назия в Босилеград. Тъй като ков продължил да преподава 
бил отличен математик и в същите предмети. Пенсиони- 
основното, и в средното учи- рал се през 1999 г. като про- 
лище, той се записал в При- фесор и продекан на Педаго-

факудтет

Тракийските държави възникват рано, но 
се проследяват едва от V - IV в. пр. Хр. Създа
дените структури носят имената на цар- 
ско-жреческите управляващи династии - бе
си, трибали, гети, едони. Според Херодот 
траките са най-големият народ в света след 
индийците, но те така и не успяват да се обе
динят в една държава.

През V - IV в. пр. Хр. най-мощно става
гическия 
"Св. Климент Охрид
ски" в Скопие. 

Професор

родно-математи
ческия факултет - 
отдел математика 
към Университета 
"Кирил и Мето
дий" в Скопие. 
Всички

царството на одрисите, Иван
Трайков е имал ин
тензивна и плодовита 
преподавателска дей
ност не само в гимна
зията, ПА и ПФ. Про
веждал е многоброй- 
ни курсове и семина
ри за учители и пре
подаватели по мате
матика, активно рабо
тил в математически-

простиращо се между Черно море, Дунав 
и Родопите. Руините на столицата му Севто- 
полис са до днешния град Казанлък. Най-из
вестните царе на одрисите са Терес (490 - 464) 
и Ситалк (464 - 424), които са сред прочутите 
исторически личности на своето време.
Именно с тях се свързват важните открития, 
направени край близкото до Казанлък село 
Старосел. Там в една огромна могила е раз
крит своеобразен храм-гробница, предназна
чен може би за цар Ситалк. Съоръжението се
състои от две разположени едно след друго минал в гимнази_
помещения - първото с квадратен, а второто с ята "раде Йовчев-
кръгьл план. Пред тях има внушителна ршу- ски-Корчагин" в
ална площадка, към която от три страни во------ Скопие. Млад и Иван Трайков е
дят монументални стълбища. И двете камери Ритуална площадка и стълбището към хра- професионално
са изрисувани с геометрични мотиви в краси- ма-гробница, с. Старосел подготвен, енерги- ца високи приз- та за съревнования,
ви цветове, имитиращи архитектурните еде- чен и трудолюбив, нания. Отличен успешно сътрудничл
менти на елински храм. Основна в цялата схе- скелетите на два коня, убити, за да придружа- Трайков не жалил е с Орден на- на Народната техника
ма е вътрешната камера, имаща диаметър 6 вах господаря си в задгробния му път. Цялата ТруД както в ре- родни заслуги на Македония. Анга-
метра. Там стените са декорирани с полуко- могила е огра- доеното обучение, със сребърна жирал се в дейността
дони. Гробницата е нееднократно ог- дена с крепос- така и в подготов- звезда, с грамо- на (само)управлен-
рабваиа, но оскъдните останки от зда- тна стена от ма- ката на най-доб- ти На Универси- ските органи, профе-

рите ученици за тета “Св. св. Ки- сионалните сдруже
ния и обществено-по-

изпити 
положил с високи 
оценки и се дип
ломирал в 1962 г.
Веднага започнал 
да работи като 
преподавател по За изключител. 
математика 
скопското село Ра ните му резулта

ти в преподава
телската работа 
и обществената 
дейност проф.

те школи, които орга
низирало Дружество
то на математиците 
на Македония, пома-

котинци, откъдето

гал на младите мате- 
удостоен с реди- матици в подготовка-

тен погребален венец, златни сивни и гладко 
одялани блоко-

копче-
та, красива старогръцка керамика 
свидетелстват за изчезналите богати 
дарове. В преддверието бяха открити

съревнованията рил и Мето- 
по математика. В дий”, Дружес-

из" твото на матема- 
тиците, Педаго
гическия завод 
на Македония и

литическите органи
зации. Бил е предсе
дател на трудовата 
общност, управител
ния съвет и препода
вателския съвет на 

много други ин- лд, в два мандата е 
ституции и орга- бИЛ член на уНивер- 
низации. Поду- ситетския съвет, бил е

ве.
На няколко резултат на 

метра пред мо- ключителното му 
нументалното
съоръжение е ви ученици 
по-малката 
Пейчова моги-

ангажиране него- 
пече-

лили първите мес
та на градски, ре

да, където също публикански и съ- 
се открива юзни съревнова-

Просветните чил е и награда- председател на редак- 
та “Борис Кид- торския съвет на из- 
рич” за популя- дателство "Просветно 
ризиране на на- дело", председател на 

Той не е така оценки "изтъква укага и техника- комисията по сърев- 
птшштелен ка- се" и "особено се та сред младеж- нования към Дружес-
то^архитектура, изтъква". та. твото на математиците ар,\игек!ур , те на Македония и

Вътрешна декорация но затова пък е иг 19/8 до шоц МНого други
хпама-гробница, с. Старосел, иеограбен. Изу- г. Иван Трайков член на много дру

Пловдивско, дсткйд с. о,- -Св
- златен »е„ гла./щит »ле„ и ,°АТо^'в»,ш,н ЙнртЗ“™'»

бойни мечове, златни, сребърни и бронзови к преподава- тиката. В Дружеството на ма-
предмети, апликации от конски сбруж А две > РУ ‘ с^особности се тематиците на Македония е 
години по-късно в друга могила от окол ос- ^ ръководител на работната
тта археолозите изваждат още един велш ез ноември 1980 г. бил група за писане на учебници
твен храм-гробница с великолепна колонада. Р про§,есор п0 пла- и сборници по математика за

Храмовете-гробници край Старосел ил.ос- избран за ^ основРИТе и средните учили-
трират могъществото на одриските царе. аналитична геометрияРв Пе- ща. Свободното си време из- 
имат красиво оформени фасади, които пър та акадРМия - от- ползва за прошетки, срещи с
воиачално са се издавали пред мо™ин ‘ математика и физика, нашенци и поддържане на
сип. Следите по масивните им врати показ- Ф ият (-[„ет На връзки с родния край. Женен
ват, че гробниците са отваряни нееднократн . Р ^ ид да препода- е с Цветанка, възпитателка по
Оттук учените предположиха, че това са свое У Р Р и и в Педа- професия. Техните деца Дра-
образни мавзолеи. Там тленните останки на вв ^“т^Р®^емия „ Бит0- ган и Мария са дипломирани 
владетелите се излагат на показ, а после се ^™^™0“А™И^еб,-,ата електроинженери, 
погребват другаде.^^^^ _ 1992/93 г. е избран за профе- Богослав Янев

ния.каменен
царски
гроб.

инспектори вина
ги го оценявали с 
най-високите

в Пе- комисии и комитети.
И като пенсионер Иван

колонада към гробницата 
°лизо до храма-гробница, с. Старосел
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Щрихи за портрет: Саша Марков, футболист на “Балкански” 
и най-добър спортист в Димитровградско през 2006 г.

Атлетика

Венева "бронзова" 

в БирмингамИграч за много 

по-силен отбор Венелина Венева спе
чели бронзов медал в 
скока на височина за же
ни на 29-то европейско 
първенство по лека атле
тика в зала в Бирмингам 
(Великобритания). Бъл
гарката бе трета с резул
тат 196 см, постигнат от 
втори опит. Сребърна бе 
италианката Антониета

* Признанието принадлежи на целия отбор, 
казва спортистът на годината.

Саша Марков е един от Сърбия. Когато бил на 15 го- 
стълбовете на играта на ФК дини, за футболните му услу- 
"Балкански". Преди броени ги били заинтересовани пър- 
дни той получи голямо приз- водивизионии и втородиви- 
нание - бе провъзгласен за зионни клубове. Средно и по-
най-добрия спортист на Ди- лувисше училище учил в Мартино от Италия
митровтрадска община през Ниш, кадета станал титуляр също сте 196 см, но пос-
2006 г. Казва, че изпитва голя- в нишкия Раднички , а след повече да се интересуват и хигнати от ПЪрви опит 
мо удовлетворение от приз- това и в местния му ривал компетентните в местното са- Европейска^ шампи 
нанието, но веднага добавя, "Железничар". моуправление. Ръководсто- онка стана белгийката
че то принадлежи на целия Намерението на Марков е вото и треньорът Братислав Тиа Ейбо която покори
отбор, който през есенната да заиграе в някой много Митрович полагат огромни 205 см рекорд на Бел
част от първенството игра от- по-силен отбор, а след като усилия, така че със Сръбска ГИЯ/реКорд на европейските шампионати в зала и най-добър
лично и оглави класирането в приключи кариерата си като лига няма да се разминем. резултат в света за сезона к
Нишка футболна зона. фст-болист, да стане треньор. През пролетта "Балкан- ^ронзОБИЯТ медал на Венева бе първи медал за България

За пионерския състав на Сигурен е, че през следва- ски ще бъде лишен от^фут- на ейското в Бирмингам. К И
Балкански е започнал да щия сезон Балкански ще болните умения на Саша г г

играе на 12-годишна възраст, заиграе в Сръбска лига и до- Марков, тъй като през следва- 
Специалистите веднага забе- бавя: "Нашите фенове заслу- щите 6 месеца той ще бъде 
лязали заложбите му и го из- жават това. Създадохме млад войник в Кралево. 
викали в представителния и силен отбор, от който през 
пионерски състав на Източна последно време започнаха

Кореспондентска лига по спортна стрелба
Д. Ставров

Февруарският финал 

11 мартНай-силното 
попълнение в 
“Балкански”

Втори контрол на димитовградските футболисти на
Девет попадения, 

минимална победа
На 11 март от 10 часа на градското стрелбище в Димитров

град ще се проведе финалът на февруарския цикъл на Корес
пондентската лига по спортна стрелба за пионери и пионер
ки. Ще участват състезатели от Ниш, Ягодина, Враня и Ди
митровград.

В последните два кръга от февруарския цикъл пионерките 
от димитровградския СК "Граничар" постигнаха следните 
резултати :_Снежана Николова - 184 и 182, Дияна Соколова - 
184 и 179, Йелена Топич - 170 и 166, Кристина Тошева -151 и 
150 точки. Пионерите регистрираха следните резултати: 
Александър Басов - 170 и 166, Стефан Маркович - 172 и 169, 
Ненад Ставров -172 и 170 точки. Д. С.

Бобан 

Басов 

за Сръбска 

лига

ФК "Пърчевац" (Пирот) - "Балкански" 4:5 (3:1)
Пред около 50 зрители в Пирот на 4 март играха членът на пирот- 

ската зона “Пърчевац” и “Балкански”. Това бе вторият контролен мач 
на димитровградчани и те го спечелиха с 5:4, макар че през първото 
полувреме домакините си осигуриха преднина от 3:1. През второто 
полувреме нещата си дойдоха по местата. Нападателите на “Балкан
ски” успяха да наваксат пропуснатото и да вкарат един гол повече.

За “Балкански” играха: Петрович (Гогов), Соколов, Чирич, Милан 
Георгиев, Ценков, С. Басов, Алексов, Гюров, Иванов, Ставрич (Це- 
нич) и Нацков

До 17 март, когато започва първенството, “Балкански” ще изиграе 
още няколко контролни мача.

Най-силното попълнение 
преди старта на първенството 
"Балкански" получи с идва
нето на Бобан Басов.

Футболна конференция в Сурдулица

извР:“^ев^г;капнрс:и"9след Положителна оценка 

оп^мо“в"леьски"вксо' за Южноморавска зона
фия, където е един от -*■
най-добрите в младежкия За да повиши качеството на ца. Той призова представителите 
п.ггя»тптйп™ футбола, Футболният съюз на на клубовете през пролетния сезон
^ ^ "М С А" Сърбия реши да намали броя на да дадат максимален принос за ре-
година игра в^ Марек от зоналните лиги от 4 на 2. По сила- гуларността на първенството на 

тт„ л л _ Дупница, на който е даден на та на това решение Нишка и Южноморавска футболна диви
ло старта на пролетната част от първен^^^^ заем. Южноморавска футболна дивизия зия.

още няколко дни, а контузиите на голям брои футболисти са и сега то^ е даден на заем ще бъдат обединени в една зонал- На конференцията присъстваха 
сериозен проблем за отбора на Балкански'. Контузени са на "Балкански" за шест месе- на лига, заради което повече от по- и други ръководители на ФС РИС, 
играчите Боян Глиогориевич, Милан Ставрич, Боян Митро- ца за да ПОмогне на отбора да ловината клубове в тези две диви- както и ръководителите на зоната, 
вич, Винко Златкович, Марко Зекович, Бранимир Петрович и СТигне ло Соъбска лига Басов зии ще загУбят статУта на “зона- Участниците в събранието дадоха 
Ален Алексов. Саша Марков замина в казармата. игпяр в ппглрлиитр прлипи ня ри”. Това подчерта Драган Джор- положителна оценка за досегаш-

Треньорът Братислав Митрович се надява, че до първия игРае в последните редици на джевич, председател на Футбол- ния ход на първенството на ЮФЗ и
^ мястото, което остана празно ния съюз на региона Източна Сър- за отношението на клубовете към 

след заминаването на Саша бия, на конференцията на Южно- състезанието.
морвека зона тези дни в Сурдули-

“Балкански” пред старта на първенството

Мнозина контузени

мач на пролетната част от първенството някои играчи ще се 
възстановят и че срещу отбора на "Наша крила" от Белоти- 
нац ще излезе с възможно по-силен състав. Марков в казармата. Д. Мирчев

д. с.
ФК “Младост” изигра още два контролни мача

^Зелените” острят формата си
За купата на 
Сърбия_________

"Балкански" 
- "Лужница" 
в неделя

Пролетният полусезон в 
ЮФД стартира на 17 
март, а в рамките на пър- 

кръг босилеградчапи ще 
гостуват на “Единство" в 
Бошняце.

вия

ФК "Младост" завърши на- равностойната игра босилег- Срещу "Радник" "Мда- 
равно (2.2) срещу Радник в радчани и сурдуличани си дост" започна мача в следния
Сурдулица и шечеди с 2:1 раземниха и по няколко го- състав: Г. Величкович, М. Ста- Владимиров В. Тасич, Л. Ди-
ДватаУ контролни м^а^а го^майст^ри^а бошТграТ- Димитровци.' Василев,' Ъ. Н°В рт^киЦТнТпадготовките 
играни миналата седмица в чани бяха Мирослав Георгиев Арсич, М. Георгиев, В. Влади- за пролетната част от първен- 
рамките на подготовките: за и вранянецът Владимир Та- миров, В. Тасич, Л. Динов и С. ствЦто нГюФД^осилеграД- 
пролетния полусезон в ЮФД. сич. Дамнянович. «ият отбопизигоа4 контрол-
м„цЛие"Шадо^'иИ"РадникД" »”ача'"Челик"вБе- Единадесеторката на "зе- ни мача в^оито постиша 1 
мици Младост и 1 адник ло поле, които е член на лените", която игра срещу побела Гсоешу "Челик"), 2 рз- 
завършиха с 2:2 първия си Пчинска футболна дивизия, "Челик" бе: Г. Величкович, МУ венст^а ГсрешЦ “Радник) и 1 
контролен мач в Босилеград, точни за "Младост" бяха Бо- Станимирович, Марко Нико- за^бГ от ^ера на Ю<М 
същия резултат постигнаха и бан Арсич*™ отново Влади- дич, Б. Арсич, И. Василев, М. ЖезнЦчап” във Вранска 
във втория в Сурдулица. В мир Тасич. Васев, Милорад Николич, В. баня ? ПЛ.Р.

В рамките на 2 кръг от състе
занието за купата на Сърбия на 
територията на Пиротски ок
ръг, в неделя в СЦ “Парк” ще се 
срещнат отборите на “Балкан
ски” и “Лужница”.

Отборът на “Желюша” отка
за да участва в това състезание 
предимно заради администра
тивни проблеми. Д. С.
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От албума на 
наш читател На 15 март 2007 г. се навършват 40 ДНИ 

шата мила майка, тъща и баба
от смъртта на на-

ГОРДАНА ТОМИШИЧ, 
по баща НАЦКОВА 
(1935-2007) 
родом от Димитровград, 
живяла в Белград

Сватба
На поместената 

снимка от 1936 годи-
--------------- Панихидата ще отслужим на 15 март от 11
часа на Централните гробища в Белград. Каним роднини и 
приятели да ни придружат.

Скъпа наша, с много обич и тъга се прекланяме пред 
светлата ти памет. Почивай в мир и светлина!

на е увековечена сват
бата на Васил Ганчев 
Иванов (Пангеров) и 
кръшната, стройна и 
висока като "ела тън- 
ковита" Младенка 
Христова Денкова, и 
двамата от село Гра
дини. Кумове са били 
Асен Вацев Кръстев, 

със собстве-

Опечалени: дъщеря Надежда, зет Душан, внук Игор, 
брат Еленко и многобройни роднини

Тъжен помен
На 23 март 2007 г. се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА от 

смъртта на милата ни съпруга, майка, свекърва и баба

кожухар
на работилница, и
съпругата му Цветан- . .
ка Вацева Кръстева, известна в царибродския МеЖ,$ п°-изаес™и1е гос™ °Ще
край като Цена Венкова - ПлетачкатаР »а ГеЕа Младенов Иванов (с бомбето), търго-

На сватбата свирила смиловската музика. Ш„я съпп1°ЛРЛ г! ДРагоил' майка на 
Ристенка (Христина), сестра на младоженеца « ' СЪПРУГЪТ на Сева. На снимката са и
Васил, споделя, че свирджиите дошлиТшбо бра™Та На ВаСИЛ ’ ^овенко и Димитър, 
та, а си отишли във вторник Младоженецът Васил като дърводелец е

с,“т"е ” “б>’“ “а '“"р
възрастните, защото продължавали рода, за- Властимир Вацев
мествали ги в земеделието или занаята и но-

АНГЕЛИНА АНДОНОВА - ГИЦА 
(1923-2006) 
от Димитровград

На 11 март от 10 часа на димитровградските 
гробища ще отлсужим панихида. Каним род
нини и приятели да ни придружат.

Ти продължаваш да живееш в сърцата ни. Твоята добро- 
та, честност и обич остават незабравим спомен за всички, 
които те познаваха. Прекланяме се пред паметта ти с мно
го признателност и уважение.
Опечалени: съпруг Петър, дъщеря Ирена и син Данаил със 

семействата си, роднини и приятели

Втора сръбска лига - група “Изток”, 19 кръг Тъжен помен
На 10 март 2007 г. се навършват ДВЕ ТЪЖНИ ГОДИНИ 

от смъртта на нашия мил син и братПродължава черната серия БРАНКО ВАСЕВ 
(1974-2005) 
от РадичевциБК "Юг" (Враня) - БК "Димитровград" 108 : 89 (26:18; 29:23; 30:25; 23:23)

Враня, 4. 03. 2007 г. Спортната зала във Вра- митровградчани това не им бе достатъчно за 
ня, зрители 50, съдии И. Йоцич и М. Джор- победа, 
джевич от Ниш.

В двубоя на двата отбора, които до този болисти се намират на десето място, 
мач нямаха победа в пролетната част, дома- "Димитровград": Мидошвеич 5, Стефано- 
кините успяха да стигнат до първите си две вич, Йоветич 2, Станимирович 10, Мишев, 
точки в сезона. Андреев 27, Андреевич 8 и Радованович 37.

А Нашата болка за теб никога няма да стихне, 
а спомените за благата ти усмивка и за добри
ните ти ще останат завинаги с нас. Вечно щеСлед този мач димитровградските баскет-

живееш в нашите сърца.
Почивай в мир и нека те пазят ангелите!

Твоята вечно скръбяща майка Славица и братът Петър
със семейството сиД. С.Въпреки че не играха толкова лошо, на ди-

На 16 март 2007 г. се навършват ДВЕ ГОДИНИ от смър
тта на майка ми□ 10 11986 7

Кръстословица 320 □ ИВАНКА ТОДОРОВА АЛЕКСИЧ 
Цариброд

1413
Съставил: Драган Петров

учителка от
Скъпа майчице, с гордост те помним и споменаваме!ВОДОРАВНО: 1. Петролен 

продукт. 8. Грам (съкр.). 10.
Седмата нота. 12. Марка мо- 
бифони. 13. Анатомичен ор
ган, слезка. 15. Мярка за зем
на площ. 16. Беда, нещастие.
17. Част от камион. 18. Хими
чески елемент. 19. Инок, ка
лугер. 20. Органи на изпъл
нителната власт. 23. Град в 
Италия. 24. Област в Димит
ровградско. 25. Телефонен 
повик. 27. Съдебен термин.
28. Заник. 29. Държава в 
Азия. 30. Шестата нота. 31.
Модел руски бойни самоле
ти. 32. Най-известната отро
ва. 34. Способност да задър
жаме предишните впечатле
ния. 36. Английска мярка за
дължина. 37. Река в Австрия. 18 Шу мно и забавно зре- 
39. Ролер. 40. Името на рево- “ ’ ' ^ Част от ГОДИНата. 33. Вид папагали. 34. Река в
люционера Сандански. 20 Кухненска мебел. 21. Зад- Италия. 35. Лично местои-
ОТВЕСНО: 1. Дребен хищ- На част на главата. 22. Герой мение. 38. Дума за отричане.
ник. 2. Кон (поет.). 3. Жени в от "Ю01 нощи". 23. Входен 
робство. 4. Циркови пло-
-Гоб^ГдУм^ко^ 1. кол. 4. ШИК. 6. Хемус. 11. Кабинет. 13. 
се изреждат възможности. 7. 15. Накит. 16. Тас. 17. Колет 18. Ни. 19. Олен. 2Т Самар^З.
Неда Арнерич. 8. Град в Бод. 23. Нил. 24. Пъпеш 25Хава. 26. Ат. 27 Сибир. 28. Река.
Полша. 9. Огьстъпка от про- 29. Оборот. 31. Минута. 33. Ошав. 34. Талига. 36. Ос. 37. Бала.

17

Синът Слободан със семейството си19

2221 Възпоменание
9 март 2007 - ТРИ ГОДИНИ без скъпата ни 

майка, баба, свекърва и тъща2625

ПАВЛИНКА 
ЗАРЕВА ПЕТКОВА (1928-2004)

29

3332

21 март 2007 - 40 ГОДИНИ без скъпия ни 
татко, дядо, свекър и тъст38373635

А/.
ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ 
(1923- 1967) 
от село Долна Любата

40

Когато животът е тежък, а съдбата неспра
ведлива, благородните хора оставят в наследство безмерно 
богатство: светъл пример!

От най-близките с много обич и тъга

Чин ранг 11. Първият летец документ. 26. Част от кару-

грГ,Тд,Г”
Позиция в шахматната игра.14.

Възпоменание 
На 5 март 2007 година 

се навършиха 16 ГОДИНИ от смъртта на

ДЖОРДЖЕ АЛЕКСОВ 
от ДимитровградЩШШРешение на кръстословица 319 - Водо

Ние, неговите най-близки, винаги ще си 
спомняме за него.

Поклон пред паметта му!
Семейство Алексови

стока. 10. 38. Алигатор.Дажна цена на
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Манчин рабушМоля, без докачение_____ й България избра дует 
за “Евровизия”

:
■ЩЯШ35 ;/

ИЕлица ч\М;. III
V' 1

ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НИШ и Стоян Кво си се диш на средуту кико на теле- 
толко натав- визорат. Публика коко очеш] 
рила, Дода Бил ли си скоро при доктура? 
Цанеее? На - Недай боже! По три-четри 

згледушку ли си пошла? пути на дън си варим травкье
- Мани ме, Манчо, тебе ти йе и дал Господ, добре съм си... 

до майташгьци, ама мене ми - Е, видиш ли, откико дойде 
йе заседло, та че пукнем... тия ми ти грип “фъррр на ме-

- Де-де, щом си се толкова не, фъррр на тебе”, при док- 
надокарала, сетикье не йе турнете йе собор. Ако отидеш 
толко зле. Ако не йе згледуш- сабале и ако имаш срекьу че 
ка, оно йе некиква веселба, а? се опрайиш пообед, ама ако

- А може да съм се стегнула немаш че дойдеш и ютре. За- 
за Ония свет, па съм пошла това требе и ручък да си му- 
при доктура да ми даде паша- неш у торбуту...

- Па чекай, само ли йедьн

ДО "БРАТСТВО”
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ е шопска 

народна
песен

"Моля, без 
Вашето

По повод журналистическата бележка под заглавие 
докачение”, вестник 'Братство" от 02.03.2007г. представяме на
внимание следното

Уточнение без "докачение"

На събранието организирано от община "Медиана“- Ниш по повод 
Международния ден на майчиния език. прозвуча и българска реч, което 
"Братство“ не отбелязва. Представител на Генералното консулство на Р 
България приветства присъстващите на хубав български език в рамките на 
официалната програма. Генералният консул каза няколко думи на сръбски език 
извън програмата по покана на председателстващия събранието, при което бе 
важно всички присъстващи да разберат, че чрез членството на България в 
Европейския съюз българският език и кирилицата са станали европейски,

Загриженост за състоянието на българския език сред българското 
национално малцинство, особено що се отнася за изучаването (не изучаването) 
му, като
административното му използване (не използване) е навярно истинската тема 
за журналистите на "Братство". Необходими са конкретни действия за 
преодоляване на тревожното състояние, но не такива, изразяващи се в псевдо 
загриженост противопоставяща българския на сръбския език. Проблем с 
майчиния език има, но не българския генерален консул, а българското 
малцинство. Затова добре щеше да бъде на въпросното събрание на майчин 
български език да бе говорил журналистът от "Братство“, щом е присъствал.

порт...
- Аа, при доктура?! Я гледай доктур работи?

- Аа, понекига работе и поква си се опела, че рече човек 
пуцаш от здравйе, а ти при двойица, ама народ се стру- 
доктура! Е коя, да не речем пал кико овце на солило! Мал

ко ли гьи нещо заболи, прому-
- Мани се, Манчо, мойте ядо- не или гьи жъгне, расцивкаве 

ве су на пручкье, а мукьете на ли се - айде при доктура. А я
мислим, Манчо, дека ако не

- Де-де, де-де! Знам дека че половината, а оно трекьината
су “болне Трене” - йедна гра-

- Че ти кажем, що да не ти бовица би опрайила работу- 
кажем! И не само на тебе, на ту... Епа са Манчо, кажи ми 
сви че распраим. Оти Манчо кико да не ядуйем, кико да не 
наще брукье немаю край!

майчин език в училищата на българското малцинство и

кой те йе налегал?

гручкье...

ИАРЕПУБЛИКАБЪЛ^^

ми кажеш кво те мучи...
гр. Ниш, 05 март 2007г.

ме гризу мукье, а от брукьете 
- Ете ти йоще йедно триста: не могу народ у очи да погле-

- Какъв си, протестант 
или католик?

Човекът

първо ядове на пручкье, после дам... 
мукье на гручкье, а съга брук
ье без край... Че ми кажеш ли доктурете? 
най-после кви сугребйе си на
газила?

ООЕШКШ - Значи толко йе зле при
се замисля:

"Ако кажа католик, той 
може да е протестант и да

Питат Радио Радио Ере- ме гръмне, а ако кажа про- истина българско, НО да 
тестант, той може да е като- има И шоуелемент.

- Как се казва главният лик и пак да ме гръмне". Ре- 
затвор в Белград?

- Сръбски бизнес център!
- отговаря радиото.

*Идеята на песента "Во
да" е да покаже нещо на- - Море при доктурйете све йе

за народ, ама с тия що управ-
- Е па видиш ли Манчо, кико ляваю здравйето - нещо нейе 

съм се издокарала? А съм наред, праве некикве тран- 
пошла при доктура... А зна- свормацийе, а ако ме питаш, я 
йеш ли защо? Първо и първо Манчо, че ти кажем това су 
очу да затиснем устата на сес- теквея запетлянцийе, а ти 
трете - да не клкжарисую ки- знайеш кита йедьн луд забър- 
ко йе Дода Цана била облече- ка нещо, три умни не може да 
на, да ме простиш има ли ком- га опрайе...
бинизон, памучан или свилен.
А да не смо на улицу, показа- малко, свако начало йе труд- 
ла би ти дека и тангье съм си но, нали знайеш. После све си 
купила. Па после нека орате легне на место, а я мислим де- 
дека не съм модерна...

- Чекай, ти рече че идеш при место... 
доктура, а не при сестрете?

- Е, йедно време улезнеш оратимо, че изгубим редат! - 
при доктура, а он сам, па не- върцну се Дода Цана и отвуд- 
кико прегълтнеш срамат кита жа къмто амбулантуту. 
требе да ое стуриш. А съга

ван:
Шопска народна песен, аран

жирана с африкански мотиви в 
трайбъл хаус звучене, ще пред
ставя България на "Евровизия" 
във Финландия тази година. 
Парчето на Елица Тодорова и 
Стоян Янкулов - "Вода", спече
ли рекордния брой от 31 376 
гласа в българския финал. Дуе
тът събра 55 на сто от подаде
ните в рамките на 10 минути 60 
000 обаждания и втз-и.

"Вода" е създадена по автен-

шил и рекъл:
- Евреин.
Отзад се чул радостен въз

глас:
Въпрос: Какво значи коа- - Аз съм най-щастливият 

лиционен партньор по вре- палестинец в този град! 
ме на избори? * * *

Отговор: 
партньор след
коалицията дойде на власт! нистър-председателят има

рожден ден. Един от минис- 
Американска танкова ди- трите вдига тост:

- Искам да поздравя от все

- Де-де, Дода Цано, олаби

В наши дни, някъде вКо(у 
. избг

пционен
рите, ако Югоизточна Европа. Ми- ка и здравството че си найде

* * *
- Не знам! Айде коджа се за-

визия води ожесточено сра
жение с арабски терористи в сърце нашия многоуважа- 
Ирак. Накрая мнозина ара- ван Премиер, но не затова, 
би биват пленени. Коман- че има неколкостотин хиля- 
дващият дивизията офицер ДИ в книжка - ние също сме 
започва да оглежда непри- сложили по нещо настрана; 
миримия враг. Всички са и не затова, че има "мерце- 

стакати - дес" последен модел - ние

тичен шопски мотив, микси- 
ран с африкански племенски 
ритми и български ритми, като 
аранжиментът е обогатен със 
съвременните средства от техно 
музиката. Идеята на тази песен 
е да покаже нещо наистина 
българско, но да има и шоуеле
мент. Стоян свири и на тъпан, и 
на бръмбъзък, има повече ба
рабани.

Елица и Стоян ще пеят в Хел
зинки на български, а на въпро
са плюс или минус е това, Ели
ца отговаря:

- Българският език е много 
интересен и екзотичен за много 
чужденци!

В отговор на въпроса какви 
хора очаква да гласуват за бъл
гарската песен, по-хубавата по
ловинка на дуета казва:

- Хора, които са чули сърце
то си. Аз, когато слушам музи
ка, никога не я определям на 
стилове. Грабва ме това, което

- Да преброите колко цицини имам по главата. ме кара да настръхвам. Ако 
Човекът оглежда старателно главата на пияния и каз- настръхна, значи има магия.

На българския финал усещах 
много голяма любов от страна 
на публиката.

Гледам я по ньу и отйеднуш 
доктурат еедал у средуту, а от ми текну: па я гьу не пита кво 
обете стране сестре. И йоще от гьу боли. Или йе пошла само 
све стране врата, час се йедна да гледа саир? 
отвараю, час друга, а ти се- Манча

ниски, черни и му 
типични араби. С;амо един също не ходим пеш; и не за- 
боец е русокос, синеок и ви- това, че децата му учат на 

Офицерът го оглежда Запад - нашите също учат в 
толкова дълго, че плененият престижни чуждестранни 
не се стърпява и извиква:

- Ну, что? Не видел араб!? не затова, че има триетажна 
* * * къща в престижен район -
Върви си един мъж из ние също не живеем на ули- 

Белфаст и хоп - някой опира цата; а затова, скъпи прия- 
в гърба му пистолет! Следва тели, че нашият Премиер е 
въпрос:

сок. N
3иучилища и университети; и 3и §•

2
дI иистински демократ!

н"Пиян”виц д
ЕПиян човек спира случаен минувач:

- Страшно се извинявам, бихте ли ми направили една 
услуга?

- Каква?

о1 И§
§о.а>
Яова:

- Три.
- Отлично! - радва се пияният. - Още малко и съм си 

вкъщи!
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