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Цена 15 дин.Вестник на българите в Сърбия 1ървият Ьрой излезе на

Делегация на Социалистическия интернационал посети Белград Генералното консулство на България 
в Ниш се модернизира__________Косово с европейски проблем Заявки за визи по 

електронната пощаСръбският президент Борис тел на Комитета на Социалисти- 
Тадич се срещна с делагицията на ческия 
Социалистическия

друга страна, а присъединяване- 
интернационал за Югоиз- то на Сърбия към ЕС не е компен- 

интернацио- точна Европа Сергей Станишев и сация за Косово”, заяви след сре- 
нал, водена от председателя на председателят на Социалдемок- щата Джоана. Косово е европей- 
Социалистическия интернацио- ратическата партия на Румъния и ски проблем, заяви Папандреу и 
нал и председател на гръцката съпредседател на Комитета за затова е необходимо ЕС да има 
партия ПАСОК Георгиос Папан- Югоизточна Европа Мирче Джо- “главната роля” в решаването на 
дреу. В делегацията бяха 
ният секретар Луис Аяла, преми
ерът на България и съпредседа-

* Консулството в Ниш щеше да бъде открито дори 
и да нямаше визов режим заради членството на 
България в ЕС, тъй като освен с визи, то се занима
ва и с редица други въпроси свързани с взаимното 
сътрудничествои глав- ана. косовксия въпрос. Премиерът 

“Няма да приемем наложено Сергей Станишев се ангажира 
решение, което е във вреда на България да бъде конструктивен

фактор в международните усилия 
за намиране на устойчиво реше
ние за статута на Косово, в съот
ветствие с водената от България 
през последните години последо
вателна политика за стабилност 
на Западните Балкани. Ние сме 
най-заинтересовани от запазване 
на стабилността в региона, вклю
чително и Косово и Метохия, и в 
новата си роля на страна-член на 
ЕС имаме възможността да учас
тваме във формирането на бла- 
горпиятни европейски решения, 
подчерта той. Президентът Тадич 
повтори, че “Сърбия принципно 
защитава собствения си сувере
нитет и цялост, което значи и Ко
дово в рамките на Сърбия”.

Пред Воислав Кощуница пре
миерът Станишев открои усилия
та на България за задълбочаване 
на двустранното сътрудничество 
като част от което е и подготвя-

Представитеди на Социалистическия интернационал 
с президента на Сърбия Борис Тадич...

Горан Илич и Георги Юруков

- От откриването на гене- гражданите за български ви- 
ралното консулство на Бълга- зи. Това заяви генералният 
рия в Ниш към края на мина- консул на България Георги 
лата година, са издадени ня- Юруков на първата си среща 
колко хиляди визи на сръб- с председателя на Скупщина- 
ски граждани, което свиде- та на град Ниш Горан Илич. 
телства за големия интерес на (На стр. 2)

. и в разговор с премиера Кощуница л* Г И

ното ново споразумение за иконо
мическо сътеудничество със Сър
бия.

Гостите от Социалистическия 
интернаци
онал посе
тиха и При- 
щина.

ч

21 март - Ден на Земята
В сряда в 01 часа, 07 минути и 24 се- тар на ООН обяви 21 март^за Ден на 

кунди на северното полукълбо започ- Земята. Оттогава той се отбелязва в 0 
на пролетта, а на южното - есента, часа и 03 минути в момента на пролет- 
Специалистите в астрономическото ното равноденствие с традиционна це- 
дружество "Руджер Бошкович" в Бел- ремония - трикратен звън на "Камба- 
град подчертават, че това ще е за пое- пата на мира" пред сградата на ООН в 
леден път през 21 век пролетта да за- Ню Йорк. 
почва на 21 март. От 
следващата година 
пролетта на северна
та част на земното 
кълбо ще започва на 
20 март, което говори .
за разминаването 
между традициои- 
ния и "естествения" ж 'Ж-Йшййж® 
астрономически ка- Ц| 
лендар. Ц|

Съгласно европей- Щ 
ската конвенция за Ш 
времето, в неделя за- Ш 
почва лятното изчис- Щ 
ляване, което означа- Щ 
ва, че на 25 март в 02 В8 
часа стрелките на ча- И 
совниците трябва да Н 
се подкарат с един В 
час напред и да сочат ■
03 часа. Ц

През 1971 година К 
генералният секре- И

Премиера ва детема пиеса 

в Димитровград шзш
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Русия настоява за 

продължаване на преговорите 

за Косово
Заявки за визи по 

електронната поща
(От стр. 1) чество, каза консулът и под

черта, че консулството в Ниш 
- България прилага много щеше да бъде открито дори и 

проста и безплатна процеду- да нямаше визов режим зара- 
ра за издаване на визи за ди членството на България в 
сръбските граждани, каквато ЕС. Освен с визи, консулство- 
Сърбия няма с нито една дру- то се занимава и с редица 
га страна, каза Юруков и под- други въпроси, свързани с 
черта, че в изминалия период взаимното сътрудничество - 
са отхвърлени само три заяв- бизнес, култура, образование

С оценката, че Йоаким 
Ргокер, ръководител на 
мисията на ООН в Косово 
(ЮНМИК), "се е обявил 
за независимост на Косо
во вместо да говори за 
прилагането на Резолю
ция 1244 на Съвета за си
гурност на ООН и за ситу
ацията, свързана с демок
ратичните критерии", 
посланикът на Русия в Съ
вета за сигурност Виталий 
Чуркии напусна заседа
нието, на което ръководи
телят на ЮНМИК пред-

продължаване на прего
ворите", заяви Чуркии 
пред журналисти. Той 
посочи, че "ясно е ин
формирал" държавите 
членки на Съвета за си
гурност и ръководителя 
на ЮНМИК, че смята 
доклада за ситуацията в 
Косово за едностранчив. 
По думите му "това е 
още един знак за пог
решното управление на 
ситуацията". Чуркин не 
пожела да говори за 
евентуално вето, обяс
нявайки, че "това е твър
де силна дума за този 
момент".

г.в& ря

стави редовния си триме
сечен доклад за работата
на мисията. "Казах какво- 
то имах. Русия настоява за

»/ Виталий Чуркии

Градска община Пантаяей в Ниш1щ ' -ч.
Инвеститори от България

Кметът на нишката градска
община Пантелей Братислав

Г. Идич и Г. Юруков с журналистите Благоевич разговаря във втор
ник със Златко Младенов, ди-

ления, в които са били посо- и спорт, програмите ФАР и 
чени данни за несъществува- КАРДС, които се финансират 
щи фирми. Той уточни, че от (пред)присъединителните 
през първите няколко месеца фоднове на ЕС, както и дей- 
след въвеждането на визите е ностите в рамките на Евроре- 

движението през гиона Ниш-София-Скопие, 
сръбско-българската грани- уточни Юруков.

- Очаква ни летният турис-

ректор на българската инвес
тиционно-строителна фирма 
"С1оЬа1 §шр ВПсБп§" за въз
можностите за капиталовло
жения.

- Община Пантелей е отво-намаляло
рена за сътрудничество с всич-

ца, но според последните дан
ни това се е променило. Го- тически сезон, за който туро- 
лям брой сръбски граждани ператорите оповестяват око- 
имат регистрирани фирми в ло 40 000 заявления за визи. 
България, което е твърде ва- Приблизително още толкова 
жен потенциал за сътрудни- сръбски граждани

България без да ползват услу
гите на туристическите аген
ции, заяви генералният кон
сул и оповести модерниза
ция на консулството, така че 
от началото на юни да могат

почиват в

На новинарския въпрос кога 
може да се очаква спогодба 
за крайграничния пояс, чии- 
11Ю граждани ще могат да 
преминават границата без 
визи, Юруков отговори, че 
процесът е дълъг и няма да 
стане до края на годината.

- Не е точно, че тази спо
годба зависи от Брюксел, 
тъй като става дума за 
двустранен документ, кой
то се обсъжда с приятели
те ни от Белград. Много 
трудно е обаче да се опре
дели широчината на този 
пояс, тъй като ще трябва 
да се пояснява защо хората 
от съседното село не могат 
да ползват същите привиле
гии.

ки заинтересовани чуждестранни инвестито
ри, заяви Благоевич и подчерта, че особено 
добро сътрудничество поддържа с община 
Лом. Той добави, че вече са изготвени съвмес-

да се подават заявки и по 
електронната поща. Това до 
голяма степен ще ускори из
даването на визите, каза 
Юруков.

Председателят на градския 
съвет на Ниш Горан Илич за
яви, че градът е готов да по
могне на консулството за ус
коряване на процеса по изда
ването на визите. Освен това 
той обеща в скоро време да 
бъде сложена нова асфалтова 
настилка на улица "Иво Лола 
Рибар" и дае се подновят тро
тоарите около сградата.

тни проекти с още четири други български 
общини, с които Пантелей кандидатства в
програмата за трансгранично сътрудничес
тво.

Директорът на "С1оЬа1 §гир ВПсНпф' Злат
ко Младенов прояви интерес тази фирма да
строи голям бизнес-център и апартаменти 
община Пантелей.

Гостите от България посетиха и нишкото 
предприятие "Нисал", където разговаряха за 
възможностите за делово-техническо сътруд
ничество.

М.Р.
Братислав Благоевич и Златко МладеновВ. Богоев

На 9 май официално ще заработи спортната зала

Концерт на Глен Хюз в Димитровград
и за то- 

ината и
както каза Величков, най-вероятно 
ще стане на стадиона. Предполага се, 

входът ще бъде безплатен или

Глен

кметът на Димитровград д-р Весе- но и на Димитровград, спомената е Цонко Цонев с Глен Хюз резултира ведени и определени разговор
н Величков в интервю за Радио Ца- идеята да се организира голям кон- със съгласието на певеца за този,кон- ва къде ще бъде поставена

пмбпол заяви че залата е вече 98% за- церт по повод откриването на спор- церт, който Димитровград ще лан- 
п-т шиена което дава възможност да тната зала. Тъй като г-н Цонев е извее- сира" в световните музикални нови- 

опиеделени технически тен с организиране на рокконцерти в ни. Дали концертът ще бъде деистви- 
прегледи заедно с окончателното за- Каварна и оттам с познанствата си с телност, може да се провери на сайта КОнцерт на
П ма пстаналите дребни ра- много световноизвестни певци, той на Глен Хюз. И така на У май с концер от
®ЪР предложил да бъде огранизиран По повод разноските за концерта Хюз в Димитровград след т„оое-
бо™' яплрн с кмета на бъл- концертна Глен Хюз, световен изпъл- Величков напомни, че това ще стане десет години строеж, ще бъде р

В раЗГг„-, Г'1тПКппна Цонко Цонев - нител, който на 9 май има свободен чрез спонсори, за което пак се погри- на спортната зала.
доРбСърИприятел неРсамо на Величков, термин. Личното приятелство на жил кметът на Каварна. Вече са про-

че и

А.Т.
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Отново за отношенията между КОБОР, и ЮМКО Продадена още една бабушнишка фирма

Едни искат, други не дават Български
*К°Д&ИОННИте заводи' които работят в състава ^
на ЮМКО, включително и КОБОС, не могат да се 8 момента много въпроси МЬ ЩЯ 011А # Щ| А11 I# АМ П ШМ

™“то;°м^„п|;™'-сСа,,“'й"""сгенерален еилпвиивп нуппМилан Кляич- Землището В Босилег- който първоначално бил ШИ М| ШШ
рад, обектите, машините и съоръженията не могат даден за временно ползва- 11Ц ИЛ 11 #Я **
да бъдат собственост на ЮМКО, убеден е кметът не’ сетне бил “подарен” на ||у ШШ\П ШШ ЦИ
на Босилеградска община Владимир Захариев ?е^го%%ТойГ~ #

Отговор на въпроса дали неправдината и с продажбата присъстваха повече души, 
босилеградската конфекци- на ЮМКО да не се продава и тогавашният директор на 
°нна фабрика КОБОС ще ос- имуществото на Босилеград- ковос Васил Таксв ка™: 
тане в системата на компания ска община", се казва в пие- " Ио 'поЧа ",ежк° вРеме 
ЮМКО от Враня или ще се мото му. н/маше дРУг из*°*иРа~
птлрлюугим п У бопшиците на КОБОС се

д“ ° ”пАо 4 Становището на стопан- изясниха фабриката да
нен. Докато председателят на ското министерство във връз- влезе в състава на ЮМКО.
Ьосилеградска община Вла- ка със спора още не е извее- Тогава това беше добро ре- 
димир Захариев настоява да тно. На въпроса ни има ли но- шение. Ако сега общинско- 
докаже, че цехът не може да е ви моменти Захариев и Кля- то ръководство иска да 
собственост на вранянската ич отстояват позициите си. върне фабриката, то това 
компания, нейният генера- Даже са по-категорични. може да направи посред-
лен директор Милан Кляич ством правителството на
твърди обратното. Още не е гтОВИ ДОКуМбНТИ Сърбия.
известно какво е становището - Стигнахме до нови доку- 'л^иии кажи ми коеТ“* 
на Министерството на сто- менти, които потвърждават, п0-лесно: да дадеш нещо 
панство, от което и двамата че КОБОС е изключително или да търсиш да ти го да- 
поискали да им съдейства в собственост на ЮМКО. Ком- дат?~ попита кметът За-

Най-старата бабушнишка ци на фирмата и хора от Ба- 
производствена фирма - хи- бушнишкия край. Едно от 
мическата промишленост обещанията му било, че ще 
"Лужница", неотдавна бе ку- се възстанови производство- 
пена от собственика на фир- то на многобройните про- 
мата "Мастер стил интер- дукти. 
нейшенъл" от България, 
който за целта отдели 30 ми- мишленост някога имаше 
лиона динара. Продажбата около 300 работници. Извес- 
станала с посредничество на тна бе предимно с производ-

Рухналата химическа про-

решаването на въпроса. панията ще се приватизира и хариев.
- Тогава времето беше 
тежко, отвърна бившият 
директор.

път се тръгне, конфекциите 
не могат да се отцепват, казва 
Кляич.

Кметът Захариев смята 
обаче, че землището в Боси
леград, обектите, машините Цехът 
и съоръженията не могат да 
бъдат собственост на вранян
ската компания и че "приказ- републиканската Агенция за ството на качествения "Луж- 
ката" как тя търси партньори приватизация. Фирмата е нишки оцет", но произвеж- 
за КОБОС е прахосване на приватизирана като цяло, даше и различни видове ам-

което стопанските и общес- балаж, полиестер, метакрил

"Лужница" в Бабушницана

време.
-Няколко инвеститори от ТБеНите дейци в Бабушниш- и др. 

чужбина са заинтересовани 
за КОБОС и за обекта на ня-

Б.Д.
ко оценяват твърде положи- 
телно.

когашната чорапара, но Парите, които български- ^Л6Д 
ЮМКО им търсил високи на- яхбизнесмен дал за "Лужни- ППИЙЯТИЗЯ11ИЯТЯ 
еми. Единственото решение е „ бъдат достатъчни за г Ч
КОБОС да излезе от състава потушаване На дълговете НД ВуЛКаН 
на компанията, чиито мажо птопия тобтия и частич-

съществуват две възможнос- рИтарен собственик е държа- четвъотия оел за из-
ти: за всички конфекционни вата, да си намери партньор, ™ цОчаква се довият 
заводи, които работят в съста- с който ще работи, а сетне да " бс^веникда вложи значи- 
ва й, включително и за се приватизира, казва Заха- “ ГПР,Д,Я ,, ВЪЗГтано- ЯГШ 
КОБОС, да търсим отделни риев и оповестява, че се надя- на цеховете Той обе- НОВ
партньори, а доколкото таки- ва решение за излизане на пимимггип ппи наз- ГРИРПЯ ттртл’
ва няма компанията да се КОБОС от състава на компа- щад, че предимство пр ХсНсроЛсН
приватизира като цяло, зна- НИята да вземе нейният Упра- начаването на ра с щ 
чи заедно с конфекционните вителеи съвет. имат някогашните
фабрики. Без оглед по кой

Така беше някога

Временно ползване
Въз основа на уредбата на 

тогавашното правителство на 
Сърбия за ангажиране на не- 
ползващите се капацитети, 
през 1993 и 1996 година, двата 
босилеградски цеха - този за 

и конфекционната 
фабрика, били дадени на 
ползване на ЮМКО. Чорапа- 
рата е закрита отдавна, а от 
някогашните около 500 ра
ботници сега в КОБОС са зае
ти само 140 души. Понастоя
щем вранянската компания 
се готви за

Назначен

работни директорпи40Ра В.Божилов
Тези дни Скупщината на 

акционерите в каучуковата 
промишленост "Вулкан" в 
Ниш проведе заседание, на 
което бяха избрани нови ръ
ководещи органи на фирмата 
- Управителен и Надзорен съ
вет.

Акция на димитровградска НП0

е хораприватизация и 
генералният й директор в на
чалото на тази година поис
кал от Министерстовото на 

бъде изяснен

За нов генерален директор 
на "Вулкан" е назначен Стоян 
Зайков, представител на бъл
гарската фирма "Минна ком
пания", купила нишкия 
лектив на 25 януари тази го-

Активистки на неправи
телствената организация 
"Център за културна афир- 
мация" тези дни пред град
ската галерия разделяха 
афиши и брошури срещу 
трафика с хора. Анелия 
Найденова сподели, че по
сочената НПО е член на 
"Астра мрежата", която в 
цялата република води 
кампания срещу този вид 
престпъна дейност. Тя каза, 
че акцията са подкрепили и 
органите на местното само
управление в Димитров
град. Б. Д.

стопанството да 
статусът на някогашната чо
рапара и на КОБОС.

"В архива на компанията 
па Ми-

ко-

дина.
За солидната допреди де

сетина години фирма българ- 
компания е платила 130

съществува решение 
нистерството на индустрията 
от 28 септември 1993 година, с 

съоръженията 
КОБОС са дадени па ЮМКО 

ползване. Освен

ската
милиона и 95 хиляди динара, 
като се обвързала за модер
низация на производството 
да инвестира поне 160 милио
на динара.

В момента в Каучуковата 
промишленост "Вулкан" в 
Ниш са заети 560 работнци.

накоето

за временно 
договор, такова решение за 
чорапарата не съществува", 
се казва между другото в пис
мото на директора. Същевре
менно и кметът Владимир За
хариев поискал от стопанско
то министерство да съдейства 
двата цеха да се върнат на об
щината. "Трябва да се махне

В. Бойков
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България - ТурцияСпоразумение
за сътрудничество Подкрепа за възприемане 

със Словения на европейските ценности
та и технологиите - съвмес-Двустранно споразумение

за научно-техническо сьтруд- тната разработка на научни България ще продължи да специфични характеристи- озна подкрепа в преговорния 
ничество между България и проекти, достъпът до уникал- ПОДКреПя Турция в усилията ки, но и да споделя общите процес, добави той. По думи-
Словения беше подписано в на научна апаратура и обме- й за възпрИемане на европей- ценности, които съществуват те му желанието на турската
Министерството на образова- нът ма учени. В момента, съл- скихе ценности, цитира БТА в Евросъюза. България при- страна е тази подкрепа да
името и науката (МОН). Под- таено действащата програма думИте „а българския вън- ветства започването на прего- продължи. Такива гаранции
писи под документа сложиха за сътрудничество в областта шеи министър Ивайло Кал- ворите за членство с Турция, получихме от минстър Кал-
министърът на образование- на науката, образованието и фин сдед срещата му с дър- Приветстваме всички рефор- фин, а от своя страна Турция
то и науката Даниел Вълчев и културата между правител- жавиия министър и главен ми, насочени към възприема- ще продължи с реформите,
министърът на висшето об- ствата на България и Слове- преговарящ ма Турция с не на европейските ценности каза Бабаджан. Двамата ми-
разование, науката и техно- ния за периода 2006-2008 го- ЕПр0Пейския съюз Али Ба- и на европейските правила нистри оцениха положител-
логиите на Словения Юре Зу- дина, двете страни обменят 5аджан. За България разши- на икономиката и икономи- но развитието на икономи-
пан, съобщи БТА. специализанти, докторанти, ряването на ЕС е изключител- ческото развитие, добави вън- ческите отношения. Минала-

Споразумението ще регла- участници в езикови семина- {;ю важен Пр0цес, който носи шният министър. та година стокообменът меж-
ментира формите на сьтруд- ри по български и словенски подзи и за старите, и за нови- Един силен ЕС ще е важен ду Турция и Бългаия е нарас-
ничество в областта на наука- език, като и лектори на двата те схрани-члеики, отбеляза за целия свят, за световния и нал с над 30 на сто. Двустран-

_____________________________  Калфин. Той подчерта, че регионалния мир, каза ми- ната търговия е над 3 мили-
всяка страна, която влиза в мистър Бабаджан. До момен- арда долара.
ЕС, трябва да донесе своите та България ни оказва сери-Студентският съюз 

е против стратегията „ ,
за висшето образование Пияните шофьори

1 _ книжкзРъководителите на Българ- категорични, че този модел 1ХХЛ. гХ-/х\-1Х«.

Трета среща 
на българските 
медии 
в чужбина

БТА прави Третата све
товна среща на български
те медии в Рим и Ватикан 
от 19 до 23 май, обяви гене
ралният директор на БТА 
Максим Минчев. Събитие
то ще бъде под патронажа 
на министър-председателя 
Сергей Станишев и в пар
тньорство с италианската 
агенция АНСА, с която 
БТА наксоро подписа до
говор за сътрудничество. 
Досега участието си са 
протвърдили над 30 медии 
от 17 държави. Първата 
световна среща се състоя 
през 2005 година в София, 
а втората - в Чикаго през 
2006.

ския студентски съюз (БСС) не е съобразен с икономичес- Ако упохребИш алкохол и после шофираш - оставаш без 
се обявиха против предвиде- ката и социалната обстановка книжка завинаги. Това предлага преседателят на Комисията 
ния модел на финансиране в в страната и няма да стиму- по Хрансп0рт и съобщения в парламента Йордан Мирчев, 
подготвяната от Министер- лира нито приема, пито ка- Комисията ще разгледа проекта за промени в Закона за дви- 
ството на образованието и на- чеството на образование. Те жението по пътищата, който предвижда драконовски мерки 
уката (МОН) стратегия за настояват освен това за въ- за нарушителите на пътя. Тези промени бяха предложени от 
висшето образование. Този веждане на сертификат ИСО кадинета преди повече от 5 месеца, но досега залежаваха в де- 
модел, основан върху пови- за висшите учебни заведения, ДОВОДСГвото на парламента, 
шаване на таксите, ще доведе което ще гарантира тяхното 
до още по-голям отлив на качество. Друго предложение 
български студенти от стра- на студентите е да се намери 
ната. Това заяви на прескон- място на кариерните центро- 
ференция в пресклуба на БТА ве в стратегията, което ще
председателят на БСС Сергей подпомогне за по-добрата лата година заловените пи- 
Модев. ориентация на бъдещите им япи шофьори са пад 27 000.

В момента, след влизането колеги. Липсва статистика за те
па страната в ЕС, над 45 хиля- Подкрепяме самата идея зи, които КА Т не е спрял. 
ди българи учат в чужбина и за реформи във висшето об- *“"*°* «Ако си пил - бТВ 
тази година се очаква още 5 разование, но като студен-
хиляди да се присъединят тски лидери искаме това да се ]()() ()()0 стикера с този над- 
към тях, което е над 40 на сто направи както трябва, каза 
от студентите, съобщиха от Модев. 
студентския съюз. От БСС са

Правителството предлага 
за алкохол до 1,5 промила да 
има глоби до 500 лева, а при 
повторно нарушение книжка
та да се отнема за 3 години. 
Още по строги санкции об
съждат обаче в парламента 
дни преди гласуването на 
поправките в закона. Предла
га се премахването и на тази 
граница и още в закона да се 
постави въпросът, че хора, ко
ито са употребили алкохол и 
упойващи вещества не трябва 
да упралвяват МПС.

бТВ и вестник “24 часа”
започват съвместна акция 
срещу алкохолните убий
ства на пътя. Само мина-

слез,
искам да стигна жив!” Над

пие ще бъдат разпростране
ни до дни чрез вестника.

Плевен, градът-герой
В България Плевен се смята за през 1266 г. те били обединени под 

град-герой, прославил се в петмесеч- името Плевен.
ните битки по време на Руско-турска- През XIX век Плевен е истински 
та война през 1877-1878 г„ когато в културен център на Северна Бълга- 
покрайнините на града загиват над 50 рия. През 1825 г. тук отваря врати 
хиляди войници. "Падна Плевен! Ден първото Светско училище, през 1840 
велик!", пише възторжен Иван Вазов г. Анастасия Димитрова отваря вра- 
ден след като Осман Паша се предава тите на първото Девическо училище, 
през декември 1877 г. край река Вит. а само година по-късно е отркито и 

Днес в Плевен всичко напомня тази първото Мъжко училище. Именно 
история: Мъртвата долина и разпо- тук през 1869 г. Васил Левски основа- 
ложената над нея уникална Панора- ва първия в България революционен 
ма; храм-костницата в центъра на комитет.
града, която плевенчани наричат Едно от местата, които не трябва да 
"мавзолея"; оградите на музите, нап- пропускате, ако сте в града, е Панора- 
равени от дулата на оръдията и щи- мата "Плевенска епопея 1877", която 
ковете на пушки. описва реалистично битките от Рус-

Естествено градът е съществувал и ко-турската война с помощта на кар-
поеди руснаците да го освободят от тини, пластики и други художестве- е
тчпско робство Най-големият квар- ни прийоми. Отбийте се и в истори- са накацали множество китни кафе- телност. Тук, на наи-високата то ша, с 
тзл на Плевен "Сторгозия" носи име- ческия музей - тук е събрана една от нета, магазини, зелени площи и фон- ресторант, заооиколен от много дър 

‘ ,,, кпепсотта, която римляните най-интересните и богати експози- тани. Почти няма свободен терен в вета, а под него има язовир,
плмгят тук поез IV век н.е. Археологи- ции в България, с фонд над 180 хиля- Плевен, който да отговори на интере- Историческите и природните' <■
чргките проучвания говорят за ма- ди музейни ценности, сред които на- са на инвеститорите. Инвестициите лежителности правят Плевен Р
ттпбно стоителство на администра- ходки от римския град Улпия Ескус за миналата година са надминали 250 лекателно място за туризъм, р
тикни военни и религиозни построй- при село Гиген (в това село днес живе- милиона лева, от тях 170 милиона са големите хотела- в централнат Р

р ' н от най-ценните археологи- ят доста потомци на нашенци - пре- вложени в строителството. Заради ска част Ростов , по-новия ■
чески паметници е ранохристиянска- селници) икъсноантичната и ранови- всичко това се налага спешно да се 'Балкан и четиризвездният
, пт IV век втората по го- зантийска крепост "Сторгозия". разшири промишлената зона на об- Палас в Кайлъка.

т България след царската ба- С население от около 150 хиляди щината. Най-непривлекателното
зи л икт в Плиска. След идването си по души Плевен е седмият по големина Когато става дума за Плевен, прос- Плевен е климатът. Градът е р _
ЗИ п ктя на VI век и началото град в България. Градът е образовате- то е задължително да споменем Кай- жен в котловина и това води д
Те3\ЛТ век славяните възстановяват се- лен, културен и медицински център лъка - уникален парк, разположен в житлени аномалии - много то 
113 ^ пт името Каменец. По-къс- на централната част на Северна Бъл- живописен каньон на река Тученици, та и много студени зими.
— о издигнато второ селище, а гария. В пешеходната зона в центъра с богата естествена и екзотична расти-

нещо в

Т. Петров
по
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Акция по кръводаряване________

46 души дариха 

ценната течност

В общината се увеличава броят на безработните

Работа тър<ят 1350 души
* Клонът на Националната служба за трудоустрояване наскоро ще обяви 
конкурс за отпускане на субвенции на стойност от по 160 хиляди динара на 
безработни, които искат да задвижат собствен бизнес.

Босилеградският Червен кръст в съдействие със Завода за 
кръвопреливане от Ниш в края на миналата седмица в поме
щенията на Здравния дом организира кръводарителска ак
ция, в която се включиха 46 души. Петима от тях за първ път 
си подадоха ръката. Това беше първата от планираните три 
акции, които ведомствата съвместно ще организират в Боси
леград през тази година.

Руска Божилова, секретар на босилеградската организа
ция на Червения кръст, изтъкна, че 59 души са били готови да 
дадат кръв, но поради здравословни причини на някои не им 
било позволено.

че службата наскоро ще обя
ви конкурс за отпускане на 
субвенции на стойност от по 
160 хиляди динара на безра
ботни, които искат да си зад
вижат собствен бизнес.

Освен това Националната 
служба вече е обявила и кон
курси, които са в ход, за от
пускане на субвенции на 
фирми, които възнамеряват 
да приемат на работа безра
ботни лица. Асков казва, че 
службата организира и семи
нари за безработни, по време 
на които нейни активисти ги

В Босилеградска община 
безработицата става все ^а конкурсите, които през 
по-остър проблем. В списъ- миналата година е органи- 

»> Нацио-
палната служба за трудоус- не, в институциите и ве- 
трояване в момента са вклю- домствата, чийто основа- 
чени имената на 1350 души - с 
около стотина повече в отно-

тел е Общинската скупщи
на, и в някои частни фир
ми, са били ангажирани 6 
стажанти и 19 стажан
ти-доброволци. Всичките 
са получавали от службата 
по 6000 динара на месец, а 
шестима са останали на 
постоянна работа.

шение на миналата година. 
Сред безработните са 34 с 
виеше образование, над 60 с 
полувисше, 500 със средно, 
340 са полуквалифицирани 
работници, а около 400 са с 
основно образование. Върху 
изострянето 
най-много е повлияло нама-

проблемана курси за отпускане на безвъз- запознават с условията и въз- 
ляването броя на работещите мезАни сРеДства за самонас- можностите как да задвижат 
в стопанските фирми, главно таня®ане на работа. собствен бизнес и да си осигу-
чрез реализацията на соци- " През миналата година рЯТ работа, 
алните програми, когато го- посредством нашата служба - Чрез конкурси за трудоус- 
лям брой работници се опре- 9 безработни получиха по 150 ТрОЯване на инвалидни лица 
делят за "доброволно" напус- хиляди динара безвъзмездно в Края на МИналата и от нача- 
кане на работа, след което се и си откРиха строителни лото на тази ГОДИна на работа 
регистрират в Трудовата бор- фирми или занаятчийски ра- са приети четири лица. За 
г ботилници, изтъква Асков и приемане на работа на едно

Влайко Асков, шеф на бо- Добавя, че всеки от тях вече е такоВа лице службата отпус- 
На- приел на работа поне още по ка на работодателя 90 хиляди 

едно безработно лице. След

са.

силеградския филиал на 
ционалната служба за трудо
устрояване, казва, че служба
та предприема мерки за на
маляване броя на безработ
ните, преди всичко чрез кон-

динара, а през първата годи- 
като подчерта, че се увелича- на и Средства за заплата, каз
ва броят на заинтересованите ва шефът на службата, 
за получаване на безвъзмез
дни средства, той оповести,

П.Л.Р.

И този път в акцията организирано участваха 11 служите- 
от босилеградския ОВР, както и най-редовните кръвода

рители от общината - Бранко Рангелов, който дарил кръв 63 
Весна Николова (48), Стефан Стефанов (43), Сретен 

Илич (37) и др.

ли Избирателна скупщина на пенсионерите
пъти,

Гоне Григоров преизбранП.Л.Р.

Съвместен проект на “Оптимист” и “АБЦ” Гоне Григоров, досегашен на сдружението, председател и старало да създава по-добри ус- 
председатед на общинското секретар на УС са довия за живот на пенсионери- 
сдружение на пенсионерите в председателят и секретарят на те и на цялото население, обаче 
Босилеград, и през следващите сдружението, докато всичките нерядко е оставало без съответ- 
четири години ще остане на то- председатели на местните орга- на помощ, преди всичко от мес- 
зи пост Той е преизбран на из- низации са и членове на УС. тната власт. Заключено бе сдру- 
бирателната скупщина на сдру- Правейки анализ на работа- жението занапред да интензи- 
жението на пенсионерите, коя- та на сдружението през изтек- вира дейностите и да осъщес- 
то се проведе на 17 март. Преиз- лите 4 години, присъстващите тви сътрудничество с други ор- 
бран е и секретарят на сдруже- на скупщината изтъкнаха, че в ганизации и ^РУ**”"* с Нел 

Р Владимир Михайлов, особено трудното социал- подобряване на социално-ико-
чийто мандат също ще продъл- но-икономическо положение, в номическото
жи оше 4 години. което се намират гражданите пенсионерите и на всички оста-

На избирателната скупщина, на Босилеградско, пенсиите на нали гражадани в общината^
в чийто състав са 23-ма членове- над 2000 души представляват На избирателното ст.брание
представители на всичките 10 основната егзистенциална опо- присъства и Зоран Алексич, 
местни организации на пенсио- ра за голяма част от домакин- председател на Окръжния съ- 
нерите вР общината, беше из- ствата в общината. На заседани- вет на сдружението на пенсио- 
бран и петнадесетчленен Упра- ето бе изтъкнато, че през изтек- нерите в №

Според статута лите 4 години сдружението се е

Кошове за смет
"Опти-Босилеградската неправителствена организация 

мист" в съдействие с вранската неправителствена организа
ция "АБЦ - център за мир, сигурност и толерантност през 
миналата седмица осигури 10 бетонни коша за смет, които 
ще бъдат поставени в центъра на града и в селоРаичиловци. 
Акцията е организирана в рамките на проекта Екологическо 
мнение като начин на живот", който на територията на 
Пчински окръг от миналата година провежда АЬД .

Ръководителят на "Оптимист" Кирил Кирилов каза, 
планирано ученици от основното училище и ги“назия™ *а 
боядисат кошовете с пъстри цветове. По тозина ин те ще 
отправят апел към по-възрастните съграждани да обърнат 
повече внимание на хигиената", изтъкна той.

ни ето положение на

че е

чински окръг.
П.Л.Р.

вителен съвет.П.Л.Р.

разбой, в шестата са съоръжения за ти и философски мисли или
сушене на гъби и шипки, в седмата е къси от Библията. Целият таван на 
работилница. В една, която е някак гостенската стая е покрит с дърворез-

^ ^ ^^ си в средата, се намира библиотека, би...Фонд за “Осни ден
г гзгта» НжжНЕЕ гетжгя-лй

ГГ^я,поС.Гес.”7Ги
от вт зможпостите за развитие на то- около пет километр - Ар други със салоиит. Във всичките къ- организация ще седоговорят с Геор
°1 Грашш Шкъде оРбаче не се спо- нал да я строи през 1977 година и *РУ™™м1\ктш на светци. в иит0 г^ев не е известно. Съвсем е ясно оба-
менава (до)сегашната, по много не- “^Гмеслюстта Мирим дол има и една няма под, под е земята. Здравко че, че доколкото ^ристическа^ 
ща и основна туристическа забеле- 2 ха в месп Р Ки иове- преди години ни каза, че човек не мо- ганизация иска да полз У
жителпост в общината - овцеферма- двадесетина малки_ же да бяга от майката Геа. Няма ни ристически потенциал, ще трябва да
^а '7Осми1ен"ш Здравко Георгиев в чето от които приличат а види. же, л руши хармонията, отвърже кесията. Кои начин ще из-
село Белут Посетили са я мнозина, Една е ^'.«начена за правещ и ^^ищял^омРакттдРрПорезби- бере за целта е технически въпрос, 
които са идвали на работна среща съхраняване Р ' ^ жито те, окачени на вътрешните и вън- Една от възможности д # 1 Р
или са гостували па Общинската ^™^^'Ц'назначена за хлебар- шиите стени на къщичките, край пъ- мира фонд за поддър 
скупщина и па други служби и ве- третатаза охраняване на теките, на дръвчетата. На обикнове- ден . 
домства. Имали са и какво да видят, ниц , представлява същински но дърво, най-често орехово, са из-
понеже зданието на този някогашен стар Р петата е поместен дълбани различни народни мъдрос-
овчар не само, че е единственото та- мал > У <----------- ----- -----------------------—----------—----- ——

пък от-

Инициативи

Тук вече няма овце, но овцеферма- 
та е все по-значителна в туристичес-

В.Б.
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Реконструкция на главната улица Отхвърлено предложението на Службата 
за селско стопанство

^Нападнаха” платото пред 

Центъра за култура Не всички 

производители
ната улица слагат нова водоп- 14 
роводна мрежа, дъждовна ка
нализация... Доколкото е из- /0
вестно, след като бъдат регу- # # ЩЯ ЩЯ ЩЯ

инстала- % Ш ШЛ Ши ШШ

р„вр".«™:з “™.°™2е”?о»с™ гГи2'г"ор.”Рр™,
ред Центъра за култура малък фонтан, ще се измести площад.
Р -- 7 ^ чешмата от ъгъла и ще се Иначе в момента по глав-тото п

в Димитровград. Както е из-

всичкителирани
ции, ще се прави и самата 
улица, а след това и тротоа
рите. Накрая ще бъдат засаде- ство към местното самоуправ- откупуването на млякото не 
ни нови дръвчета. ление в Димитровград неот- се върши на територията на

Строителите са използвали давна изготви “Предложение за цялата община, 
максимално хубавата зима, за субсидиране на регистрирани- В документа се изтъква и то 
да отработят много от предви- те селскостопански домакин- ва, че субсидии за производи 
дените работи, така че в край- ства за 2007 г. на територията телите въз основа на глава мле 
на сметка сроковете се спазват на Димитровградска община , кодаен добитък са в съответ 
и всичко трябва да бъде завър- но Общинският съвет не му да- ствие със стратегията за разви

де зелена улица. С 6 гласа “про- тие на селскостопанското про 
Л. Т. тив” и 5 “за” Съветът фактичес- изводство на Сърбия и с дълго 

възможността от годишната европейска практи

Службата за селско стопан- ки са с еднакъв шанс, тъй като

шено до края на лятото.

Така ще изглежда платото пред Цен търа за култура ки отхвърли
общинския бюджет да се сти- ка и се добавя: “По време на

В село Радейна

Сдружение за туризъм
С решение на Общинската ластта на туризма с определе- зъм. В сдружението 

скупщина преди известно ни проекти. членуват дванадесет дома-
време в Димитровград е фор- Неотдавна в село Радейна е кинства от селото, но вероят- 
мирана туристическа органи- учредено сдружение за пре- но броят им ще се увеличи.

сериозно димно селски туризъм. Наре- В рамките на активностите, 
с чено е "Гергьовден" по сел- с които ще могат да се зани

мават, бяха споменати еко и

засега

зация, която вече
започна да се занимава
проблемите в туристическия ската служба, която се чества 
бранш, една от перспектив- на шести май. На учредител- етнотуризъм и отделно агро- 
ните на общината. ното заседание са присъства- туризъм, който ще оказва

Наред с нея (а често и под ли доста заинтересовани жи- влияние и на домашния бюд- 
егидата й) започват да се фор- тели на селото, сред които и жет. Казано бе също, че в рам- 
мират и сдружения на граж- Владица Иванов, един от ките на сдружението могат да 
дани за развитие на опреде- най-дейните в тази област, бъдат ангажирани всички 
лени видове туристическа както и Никола Алексов, ту- членове на едно домакинство, 
дейност. Вече е регистрирано ристически работник, който дори и жените с ръчно плете- 

"Екотур-Стара на присъстващите говори за ни дрехи.сдружение
планина", което работи в об- значението на селския тури- А.Т. мулират всички регистрирани прехода мнозина от произво- 

домакинства, които отглеждат дителите са озадачени от все- 
млекодайни животни и(ли) се общата суматоха на нерегули- 
занимават с производство на раната пазарна икономика, в 
фураж, без оглед дали млякото която владеят принципи, про- 
предоставят на млекарници тивоположни на досегашния 
или не. начин на стопанисване. Наша-

В предложението на Служ- та задача е да помогнем в мате- 
бата бе предвидено регистри- риално отноешение всеки про- 
раните селскостопански до- изводител на територията на 
макинства да се субсидират общината с цел по-лесно да се 
на годишно ниво с по 15 евро пребори с периода на нелоял- 
за крава и с по 1, 5 евро за ов- ната конкурнция и с времето, в 
ца или коза, но с ограничение което законите са безжизнени 
до 20 крави и 150 овце и кози. или още не са приети. Паралел- 

В документа, който изготви но с материалната помощ е не- 
специа- обходимо постоянно обучение

ИЗЛОЖБА 

ПО СЛУЧАЙ
(шош да
ЛА БОДИТЛ

Събрани подписи за 

регистрация на ДПБ
На 20 март в Димитровград се проведе заседание на Ини

циативния комитет за формиране на Демократическата пар
тия на българите.

Инициативният комитет е съставен от пет члена: д-р 
Ангел Йосифов, Небойша Иванов и Николайча Манов от 
Димитровград, Йовица Костов от Босилеград и Иван Таков 
от Звонци. На заседанието бе прието решение, с което се 
опълномощава д-р Ангел Йосифов да подаде иск за регис
трация на партията, която се счита за наследник на ДСБЮ. 
Петима от някогашните председатели на Главния съвет на 
ДСБЮ (Велин Величков, Йовица Костов, д-р Ангел Йосифов, 
Миле Ненов и Иван Григоров) са сред основателите на ДПБ.

За регистрацията са събрани над 150 подписа с ЕГН-та на 
граждани от Царибродско, Босилеградско и от Звонския 
край.

Очаква се, след като се регистрира, партията да проведе 
учредитело събрание през април и да се подготви за пред
стоящите местни избори в края на годината. А.Т.

По случай 22 март - Све
товен ден на водите, вчера в 
Градската галерия в Ди
митровград бе открита из
ложба на фотографии, зас
нети от учениците на ди
митровградската 
зия, които членуват в био
логичната секция. На фо
тографиите са представени 
предимно живописни мо
тиви от дефилето на река 
Ерма.

селскостопанският 
лист Ивица Матов, се казва, на нашите производители, кон
че досегашната практика, да то трудно се разделят от тра
се дават субсидии за един ли- диционния начин на стопанис- 
тьр предоставено мляко на ване..." 
млекарниците, до определе
на степен обезсмисля намере
нието непосредствено да се ския съвет, на 
стимулират производители- дено предложението на 
те на мляко, понеже не всич- Службата за селско стопан

ство, Матов се опита
---------------------------------------- ----------- да развее убеждението

на някои съветници, 
че този вид субсидира
не на производители
те има само социален 

Той се позо-

гимна-

На заседанието на Общин- 
което бе обсъ-

Б. Д.

През фотообектива‘

Дано не ги изядат 

кучетата
Ш характер, 

ва на статистиката, коя
то сочи, че в Димитров
градски край млекарни- 

годишно откупят 
едва една трета от про
изведеното мляко, т.с. 
781 642 литра.

V“4'г,

цитеДимитровградчани вече свикнаха с двата чифта пауни в клетка
та в градския парк, дарени от ловджийското дружество на Търсте- 
ник на общината.

От някой ден свикват с много по-красива гледка - преизасните 
птици свободно се разхождат из парка и около съседните блокове. 
Хората им се любуват, но всички се опасяват от скитащите кучета...

■ШШ У---. да Б.Д-.
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Пожар 

на Власина
Преглед на декламаторите в Сурдулица

Излъчени са 

най-добритеГолям пожар избухна край Власинско 
езеро през нощта между понеделник и втор
ник, който спепели ■---- г

мерени 
изгоре-

сухата трева и низките ли зай- 
храсталаци на площ от над 15 хектара. Огне- 
борците от Сурдулица най-напред успяха друга 
да локализират стихията и един час след по- дребна 
лунощ във вторник напълно да я потушат, дивеч 
Ьлагодарение на тяхната самоотверженост 
пожарът ие е предизвикал по-големи

В общинския преглед на декламаторите под название "По
ет на моя народ", организиран от Народната библиотека "Ра- 
дое Доманович", участваха 44 декламатори от всички основ
ни училища в общината. Журито, съставено от преподавате
ли по литература, излъчи по трима най-добри в трите въз
растови групи. Призовите места в началния курс на основно
то училище спечелиха Анджела Николич от Основното учи- 
лшце_"Вук Караджич", Ксения Мицич и Ана Младенович от 
ОУ "Йован Йованович Змай". За най-добри сред съревнова- 
телите в горния курс на основното училище бяха провъзгла
сени Владан Пешич от ОУ "Й. Й. Змай", Йована Макрович от 
ОУ "Вук Караджич" и Кристина Милошевич от ОУ "Пера 
Мачкатовац", а сред средношколците призовите места заеха 
Бояна Тасич, Миляна Стоянович и Владана Стаменич, уче
нички в гимназията "Светозар Маркович" в Сурдулица.

Най-добрите декламатори спечелиха правото да участват в 
окръжните съревнования, които ще се проведат на 13 април 
също в Сурдулица.

ци

Орга-
мате-

риални щети, тъй като не успял да засегне 
близката борова гора, както и къщите и дру
гите обекти в Деянова махала, които сериоз
но били застрашени.
ппеГизРвеикЯНлеи1!,е^ИаЛНИ АаННИ бе^ствието ливади, особено косато искат да палят стър
пели гчхмте ”есъвестн:израждани, които нищата и сухите треви, тъй като огънят мо- 
палили сухите треви на сооствените си ниви же да се превърне в опустошителна стихия с 
и ливади, но силният вятър го развихрил и огромни последици не само за околната 
то се изплъзнало от контрол. Пожарника
рите съобщиха, че щетите все още не са из
числени, тъй като в опожарената част са

ните на 
местно
то самоуправление и огнеборците апелират 
към гражданите за повишено внимание при 
пролетното почистване на частните нивя и

среда, но и за самите хора.
Д. Мирчев

Д. Мирчевна-

В Службата по трудоустрояванеБабушница
Обучение по 

билкарствоСелата обезлюдяват
8000 жители, в селата едва ли 
са останали да живеят една В Местната канцелария в 

Звонци граждански регис
тър се води от 1948 година. 
Освен това в архива същес
твуват регистри и от 
30-те години на миналия 
век и то за селата Трънски 

разполага с най-точни сведе- Одоровци, Куса врана и 
ния за новородените и за Искровци, които сега са в 
сключените бракове в района рамките на Димитровград- 
през този период. Тревога ска община, а се съхраня

ват и кръщелните църковни 
свидетелства от по-рано, 
най-стари от които са от 
1895 година.

Експерти от Националната служба по трудоустрояване 
избраха Сурдулишки край за обучение на безработни по 
билкарство. Тези дни приключи първият теоретичен етап 
в обучението, който обхвана 22-ма души от списъка на без
работните в Сурдулица. Експерти по лечебни билки гово
риха за начина на отглеждане, събиране, сушене и склади
ране на такива растения, както и за разпознаването на ле
чебните горски растения.

След като приключи обучението, курсистите ще полу
чат сертификати, с които, подпомогнати от Националната 
служба за трудоустрояване, ще могат да откриват цехове за 
събиране, изкупуване и дистрибуиране на лечебни билки.

Сурдулишки край, особено Власинското плато, отдавна 
са известни с висококачествени диворастящи лечебни бил
ки и гъби, чието събиране и дистрибуция може да стане ва
жен източник на доходи за гражданите.

четвърта част.
Гражданският регистър в 

канцеларията в Звонци от 
1999 година се завежда от 
Снежана Виденова, която

сведенията,предизвикват 
според които преди 16 годи
ни в тази местна канцелария 
са сключени 14 брака, през 

а миналата

Снежана Виденова

В местната канцелария в 
село Звонци се води граждан- 2000-та година - 8,

само един. Освен миграция- фактът, че от година на годи- 
от този район - Берин извор, та, основни причини за драс- на „асте бр0ЯХ на ергените, 
Ясенов дел, Вучи дел, На- тичното намаляване на но- понеже 
шушковица, Пресека, Ракита восключените бракове в Звон- 
и Звонци. От вписаните в ски район са неблагоприят- 
гражданския регистър над ните икономически условия.

Добра илюстрация за това е

ски регистър за всички села
Д-М.

малко момичета
склоняват да се омъжат и да 
живеят на село. Възстановява се 

камбанарията на храма 

"Св. Георги"
Д.С.

После го докараха пред 
"Комуналац" с идея да бъде
поставен на постамент. Но Иранският владика Пахомий заедно с местните свещеници
ето че ръждата го яде вече де- отслужи света архиерейска литургия по случай ремонта на 
сетина години. приправата и камбанарията на храма "Св. Георги в Сурду-

Не е ли сега момент това да лица. 
се направи и валякът да се за- Както заяви председателят на църковната община Сурду- 
щити и да остане като своеоб- лица Бобан Банкович, който е собственик и на строителното

предприятие "Банкович", което върши ремонта, приправата 
и камбанарията ще бъдат възобновени до края на годината.

През фотообектива

Старият валяк
щт

разен паметник на миналото 
на града. дм.А.Т.шш1|ВВ I> ■ -■ [ Ш Три на 

едно
й».

Ш:
Ш.Ш--М ш кшшШ но еЗвучи невероятно, 

факт - трима колоездачи яз- 
едно колело. Това уни

кално изобретение,
Стои като че ли е забравен Най-интересно беше голя- ; ^ТпСд^начеио 

пред входа на базата на "Ко- мотом™но“а валякът | за един човек, е дело на Сашо 
муналац . ло, кое1о, Гр завъо- : Миленов, ученик във втори

Сега, когато главната ули- * Р ^0 набере ■ клас на средното електротех-
и па тваше ча . ническо училище в Босилег-

СИПреди може би двадесети- : рад. Сашо с другарите си ка- 
V валяк бе : ра колелото по босилеград-

ските улици и предизвиква 
интерес и внимание сред ми
нувачите.

•;
дят

което

само

ца в града се ремонтира 
ветата
по-възрастните хора си спом-
пят, че преди повече от 50 го- на години стари
дими тъкмо този парен валяк използван за последно - за ва 
направи улицата. Тогаваш- ляне на местния ™всел°Ра 
ните малчугани се качваха на дейна, които жителиг < 
него, за да се возят.

извадени,вече са

П.Л.Р.направиха.
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Йосифов И БОШКОВИЧ 

на Новосадския панаир
Царибродски художници в монографията “Съвременното 
изобразително изкуство на Ниш”

Нишки, а царибродски
Повече от 50 години Ниш се гордее и с художници, чието потекло 
е от Царибродско, а по всичко личи, че така ще е и в бъдеще.

Неотдавна нишката изда
телска къща "Зограф" пуб
ликува монография "Съвре
менното изобразитлено ис-

Сред младите нишки ху
дожници през шестдесетте 
години силно проблясват 
скулпторът Никола Антов и 
живописецът Зорица Кос- 
тич. От написаното в книга
та за тяхната художествена 
дейност в продължение на 
повече от тридесет години 
става ясно, чете се нареждат 
сред пай-изп,кнатите ниш
ки художници, а Никола 
Антов става известен сред 
сръбските и югославските 
майстори на скулптурата. 
Наред с тях в съвременното 
изобразитлено искуство на 
Ниш изтъкнато място зае-

Златимир МарковиЛ
САВРЕМЕНА ЛИКОВНА 

УМЕТНОСТ НИШАкуство на Ниш". Авторът на 
книгата, нишкият новинар и 
изкуствовед Златимир Мар- 
кович хронологически сле
ди развитието на изборази- 
телното изкуство в Ниш 
през последните 110 години 
- от освобождението на 
Нишки край от турското 
владичество 1878 год. до 
края на изминалото столе
тие. В рамките на “АКТ ЕХРО” от 8 до 13 март на прочутия Ново- 

садски панаир за трети пореден път съвместно се представиха
Димитровград - Георги Йоси-

В книгата намираме све
дения от 1952 година за поч- 

художествени 
прояви в Ниш, проследени 
хронологически до края на 
1999 год. По такъв начин ав
торът успява да създаде ця
лостна представа за нишко- 
то изобразитлено изкуство 
през един доста дълъг пери-

двама ходожници по потекло от
I мат и останалите по-възрас- фов и Браиислав Бошкович. 60-те им картини (масло, пастел и 

циИ^гдан^иколо|Г ДушГп чеРтежи) се оказаха изключително интересни за многобройните
Цонков и Веселин Денков.

I От най-младата генера
ция нишки художници, ко- 

Цариброд. Те понастоящем ято се явява през осемдесетте 
са единадесет: Богдан и Бран- ГОдИНИ и по-късно, Перица 
ко Николови, Душан, Перица доиков се откроява и си про- 

Книгата е от изключително “ Иелица Донкови, Никола бива път д0 самихе върХове
Антов, Веселим Денков, Зори- на съвременното изобрази- 
ца (Николова) Костич, Мило- телн0 искуство. Бранко Нико- 
ван Пенков, Лиляна (Георгие- лов, който се проявява не са- 
ва) Йованович и Ана Иовано-

ти всички

посетители.
И. Й.

Изложба в Галерията 
на Нишкия културен центърод.

значение и за царибродските 
художници, понеже повече 
от половин столетие в Ниш 
твори най-голямата група ца
рибродски художници извън

Творби на Здравко 

Палазов и 

Кристиян Канев
мо със своето творчество, но и 
като един от основателите на 

Още в третата редовна из- дружеството "Нишки графи- 
ложба на нишките художни- ,[сски кръг", в чиито вече три- 
ци, открита през май 1952 го- дИцИОнни изложби в Ниш, 
дина, в която участват 15 ду- София и Скопие редовно 
ши, намираме имената и на участва и печели награди. Йе- 
двама Царибродски творци дИца (Донкова) Ашанин в 
Слободан Сотиров, който е КНигата е представена само с 
бил преподавател в открито- една тапицерия, понеже ав- 
то през 1948 год. средно учи- ТОрЪТ най-вероятно не е за- 
лище за приложно изкуство, познат с нейната съвкупна ху- 
и Иван Петров. До 1955 год., ДОжествена дейност, 
докогато пребивава в Ниш, Монографията "Съвре- 
Слободан Сотиров е между менното изобразително из- 
най-активните и най-извес
тни нишки художници. Учас
тва във всички колективни и

вич.

Апел на
художествената
галерия
По повод оповестената из
ложба па Иван Петров 
Градската художествена 
галерия в Димитровград 
настоява да събере възмож
но повече картини. Затова 
апелира към всички, които 
притежават творби па 
Иван Петров или имат ня
какви сведения за някои от 
тях, да се обадят на упра
вителя на галерията Дими
тър Илиев по телефон 
010/363982.

На 28 март в гр. Ниш ще се представят художниците 
Здравко Палазов и Кристиян Канев. Те творят и живеят 

гр. Смолян в България и досега са имали голям брой 
самостоятелни изложби в страната и в чужбина. Учас
твали са и в редица съвместни изложби. Произведения 
на Здравко Палазов се намират в Национална ХГ - Со
фия, Софийска градска ХГ и в много други държавни га
лерии и извън границите на България.

Пред ценителите на изобразителното изкуство в гр. 
Ниш те ще се представят с по десетина творби (маслени 
бои на платно и фазер).

Изложбата ще бъде открита в 19 часа.

в

куство на Ниш" е богато 
илюстрирана, но не всички 
репродукции са качествени, 

има четири самостоятелни особено черно-белите, 
изложби, една от които и в Венко Димитров
Цариброд през 1955 год. Премиера на 

детска пиеса в 

Димитровград
В Кукления театър в Ниш

Премиера на
“Омагьосаната
Снежинка”

На димитровградската театрална 
сцена в сряда вечерта премиерно бе из
несено детското представление “Прик
люченията на Бърборко Бърборков 
страната Съния”, чийто автор е Елиза- 
бета Георгиева. Подготвено е от дет
ския състав към театъра “Христо Бо
тев”. Постановката и сценографията са 
дело на местния театрален деец Делча 
Гигов. В ролите се проявиха младите 
артисти: Саня Лекова, Драгана Анге
лова, Александра Василева, Таня Илич, 
Деян Пейчев, Валентина Величкова, 
Мария Минева, Мария Тодорова, Саша 
Димитров, Александра Колева, Андреа 
Димитрова, Милица Тодорова, Мирна 
Матова, Борис Котев, Илия Павич, 

физически Марко Тодоров, Деян Петров и Димит- 
рийе Стоянов.

Подбора на музиката направиха Де
ян Тодоров и Ивица Глигоров. За сце 
нографията се погрижиха Таня Джор 
джевич и Ненад Гмитров.

в

По случай 21 март - Световния ден на кукленици- 
те, в Кукления театър в Ниш се състоя премиера на 
спектакъла "Омагьосаната Снежинка". По текст на 
Тоде Николетич спектакъла подготви режисьорът 
Милош Ягодич.

След по-дълго време на сцената на Кукления теа
тър в Ниш се игра представление "на живо", сиреч 
без кукли, маски или други реквизити, присъщи за 
този вид театрално изкуство.

- За Кукления театър и особено за нашата аудито- 
това е един нов, свеж дъх, подчерта директорътрия

Милорад Берич, с което се съгласи и постановчикът
Ягодич, който изрази удовлетворение не само от услови- сторство. Рядко срещаният динамизъм 
ята за работа, но и от ентусиазъма и умението на млади- изискваше от изпълнителите и значителни 
те нишки артисти. - Целта ми беше да им предложа да се усилия.
изкачат на сцената със собствения си образ и съм доволен в театъра са уверени, че спектакълът "Омагьосаната
от това което показаха, добави Ягодич. Снежинка" ще е дълго на репертоара, и поради малкия

И наистина, Миряна Цжорджевич (Снежинка), Биляна брой изпълнители, и не толкова обемистата сценогра- 
р-11рнкович (Самодивата Добрила), Деян Гоцич (Аеденко) и фия ще може да се играе и в другите по-големи места в 
Александар Каневац (Магьосникът Гая) проявиха не само тази част на Сърбия. В.С.Б.

завидно актьорско, но и певческо и хореографско май
на спектакъла

Б. II
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Николай Овчаров: Най. №1 Никола Гигов, български писател, поет и орфеист:лТ*.1 1мГ*1

В Звонци видях себе 

си във всяко детесвещените 

гробници на 

11*31 владетелите на 

1811 гетите
ДОЛ ШЙ§1й§] *ШедьовъР сРед откритите гробници е раз-

копаната пРез 1980 г. гробница, получила 
&-|н| • ЙЩ •• '••• ШЙ името Свещарска. В централната зала са

ЩЩу 1Ш:-дмете погребални ложета за царската двой-
1И ка- Стените са украсени с десет прекрасни 

»$■$ : ' - с^Удптирани изображения на жени в цял
: Р'ьст и ц^рти естествена височина.

>л
\'Ж1-; По покана на Драган Иванов, директор на Основно училище "Брат

ство", българският писател, поет и орфеист със световна известност 
Никола Гигов неотдавна посети с. Звонци. Той е роден в с. Вучи дел, а 
мартенското му посещение в централното село на Дерекула бе трето
то идване на твореца в родния му край. Придружен от директора на 
издателска къща "Нова цивилизация" Атанас Панчев, варненската по
етеса Екатерина Пейчева и нашия колега Тодор Петров, Гигов посети 
църквата "Св. Илия", в която е кръстен преди повече от 70 години, а 
след това честити пролетта на учениците и учителите в звонското 
училище, подарявайки им мартенички и книги. На задушевната лите
ратурна среща ученици рецитираха стихотворения на Гигов.

ШШ тш§йш §1 След визитата му в Звонци по- дълбок укор към българските уп- 
молихме г-н Никола Гигов да спо- равници през всички времена, че 
дели пред "Братство" как се чув- не може жива част от България да 
ства, когато идва в родния си край, се забрави. Не забравяйте мегдана 
с какви впечатлиния се завръща от и хората весели и вити, върху ста- 
него и какъв завет отправя към съ- рите ни рани никнат българските 
народниците си. песни. Нека да тачим историята си,

- Аз отсъствам от родния си край която е не само в България, но и 
повече от 60 години, но винаги сър- около България. Защото, който 
цето ми е туптяло за него. Всеки стреля по миналото си с пушка, по 
път, когато идвам тук, аз се чув- него ще стрелят стоп! Сега ние вече 
ствам както и всички бежанци от имаме 3 милиона българи извън 
Западните покрайнини - бодлива- България и намалява цялата ни на- 
та тел минава през сърцето ми, от ция, но сме имали и по-тежки вре- 
него капе кръв и мъка голяма, за- мена, да речем в 17 и 18 век, когато 
щото още като малък загубих род- сме спаднали до 2,4 милиона души, 
ния си край и цял живот нося рана, преживели сме почти геноцид в 
която все не зараства. Идвам с обич най-тъмните векове на турското 
и тъга, защото брат от брат са раз- робство, но сме оцелели! Защото 
делени в продължение на десети- индивидуално, българинът е даро-

вит и способен, защото ние сме на- 
Но, пътувайки към Звонци, аз род с дълбоки исторически корени, 

чувствах и голяма радост. Радвах се, което аз доказах чрез книгите си за 
че ще видя децата, българските де- Орфей, което доказват откритията 
ца, които живеят в моя роден край. на каменни плочи с древна писме- 
А когато се срещнах с тези мили де- ност и признанията на гръцки, ев- 
чица, във всяко едно от тях аз видях ропейски и други автори за древ- 
себе си! И си помислих: никой не ността на българската земя. Но ед- 
може да знае от кое дете какво ще но древно проклятие тежи върху 
стане. Никой не е предполагал, че нас, това е дележът. Ние не научих- 
аз, синът на Андон Гигов от Вълчи ме урока на Кубрат за снопа п 
дел, седмо дете, ще стигна до 48 ки. Затова в книгите си казвам: 
книги, до 8 книги за Орфей, от кои- летим към чуждото и пълзим към 
то 7 са издадени в чужбина и то в своето, а би трябвало да летим към 

1 публикации на 20 езика, до 93 на- родното. И повтарям: Българино,
| ционални литературни награди и 7 ти се чувстваш ниско, защото си 

международни, до орден "Св. св. паднал на колене - стани, изправи 
Кирил и Методий" първа степен! се, ходи и лети, защото можеш. 
Да, защото аз носех пламъка на Българинът има три велики дарби: 
родния си край, защото си мислех, едната е божия - кадърен народ;
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Кариатиди от централната зала 
на гробницата при с. Свещари, общ вид

епохата на историческите по- царската "Двойка. Стените са 
ходи на Александър Велики, украсени с десет прекрасни 
След неговата ранна смърт скулптирани изображения 
военачалниците му си раз- на жени в цял ръст и почти 
пределят огромната импе- естествена височина. Това са 
рия. като Тракия се пада на кариатиди, поддържащи с 
Лизимах. Учените доказват, ръце покрива на сградата, 
че гробницата е предназначе- Лицата са силно индивидуа- 
на за царя на гетите Дроми- лизирани и допълнително 
хед и съпругата му - дъщеря- оцветени, 
та на Лизимах. Пред ложето на владетеля

Към трите засводени каме- е изградена декоративна фа- 
ри на съоръжението се влиза сада във вид на храм с изящни 
през коридор, чийто вход е колони, капители и корнизи.

В североизточната част на 
днешната българска държава 
някога се простирала терито
рията на друг голям тракий
ски народ - гетите. В забеле
жително оформената от при
родата местност край селата 
Свещари и Сборяново се раз
криват останките от тяхната 
столица Хелис. А в непосред
ствена близост се намират по
вече от 100 могили, съставя

на вла-щи царския некропол 
детелите на гетите.

Шедьовър сред откритите втората е Орфеевата дарба - пее кана скалнитече съм продължение
планини, на Ерма река, която два то никой друг народ на света; и тре- 
пъти пробива планината - един път тата е неспшарската дарба - играе 
оттук към България, втори път от върху огъня без да се изгори. Аз 
България насам. Затова съм пускал вярвам в бъдещето на българския 

пикът е изобразен ка- М1)ят „ Трънска Ерма към Одоров- народ, защото в Орфеевите книги и 
го конник-герой, от- ска Ерма, за да ви изпратя поздра- в апокрифните книги пише: бъде- 

се КЪМ ОТВЪД- ви от България. щето е на българите! Онези, които
А когато ме питате какво чув- не вярват, нека да знаят, че една го- 

ствам, когато се връщам от родния ляма културна Франция има 8000 
си край, каква промяна в него про- народни песни, една могъща 1 ер- 
ииква най-дълбоко в съзнанието мания има 50 000 пародии песни, а 

ще ви кажа: много ме тревожи една малка и поробвана България 
За- има 300 000 само записани народни 

песни!!
Нека накрая да кажа, че лютата 

омраза, насаждана между двата 
братски народа, българския и сръб
ския, междувременно ще изтече. 
Защото България и Сърбия са две 
розн на един корен, но великите си- 

п пи оставят

гробници е разкопаната през 
1980 г. гробница, получила

правил 
пия свят. Застаналата
пред него богиня му
поднася златен венец
а зад пея са четири же- ми,
пи носещи даровете това, че моите сънародници в 
за гегюя-цар. Той пък е ладиите покрайнини са все по-мал- 

шшатя ко, че селата в родния ми кран оста- 
придруженотдвс < ват с малко хора. Все пак аз съм оп
ей оръжеиосци с ко- тимисг< ващото смятам, че когато 

мечове. Така в се 0ТКЪСват частици от българския 
композицията е пред- народ по един или друг начин,

самият момент сила или доброволно, откъсва сесамият мом по_слабот01 а остава кремъкът. И ли ни крадат розите
съм сигурен, че тук остават кремъч- търпите да се гложем помежду сии 

на пгГхора. Както е казал един гене- това е техният велик грях. Затова в 
рал, дрян народ са това българите! една книга съм написал следното. 
&ие с тази дряновица ще сурвака- Когато умра, заровете ' ‘

цяла Европа и целия свят. Но е границата, пряко на границата, п цяла ц р ч г мост, ПО КОНТО бъЛГЗ-

пия и
1 [.1-

ставеи
илима хе ро и за ц и ята

обожествяваието
покойния владетел.
Това е краят на един 
дълъг процес, 
то на който се видя

зала:Живописна сцена от централната 
обожествяване па героя-цар

начало- ме
много важна и обратната мисъл „я „„«йттокиту-
към България - сега говоря от ваша рите от България да и Т>

о ™ При мегалитиите па- стоаиа.Мисьл която често пъти се каишите българи да отиват в Бълга
името Свещарска. Граидиоз- репи - букраиии. Всички по- мет„ици от Източните Родо- поРтаря и е вярна: пиесмеблизодо рия,
ного архитектурно съоръже- мещепия са строени от иде създадени хилядолетие България но дели България е бли- ГКко^овече

язг гсг.г х/о„; о хь шш.» ■ "и**»» —?...- ~ - — К.Георгиев
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Нишка футболна зона -16 кръг Първенството на Втора сръбска лига-група 
изток, 21 кръг_____ |______________

Най-слаби срещу 

най-силния
БК "Напредък" - БК "Димитровград 
(31 :10; 33 : 12; 12 :18; 17 : 20)

“Димитровград” загуби пореден мач от първенството, този път като 
гост, от отбора на алексинашкия “Напредък”. Мачът би можал да се

Можеше и двуцифрено
ФК "Балкански" - ФК "Наша крила" 4 : 0 (2 : 0) ртон: Ггоров от "Балкан-ка

ски .Домакините лесно стигна- можност да вкарат още голо- 
ха до победата при открива- ве. Ако беше реализирал 5-6 
пето на пролетната част от стопроцентови голови поло- 
първенството. Скромният от- жения в този мач, Бане Ива- 
бор на "Наша крила" един- нов със сигурност щеше да е 
ствено настояваше да се за- голмайстор на лигата, 
върне вкъщи с възможно 
по-малко голове.

Резултата откри Иванов в "Балкан бойс", които през це- 
29 минута след отлично цен- лия мач подкрепяха футбо- 
триране на Чирич. Шест ми- листите на "Балкански, 
нути по-късно в листата на 
стрелците се вписа Бане Гю- ^ рамките на 16 кръг от първенството на ФС РИС - група юг 
ров. Ударът му от 40 метра из- пионерите и петлетата на “Балкански" претърпяха загуби ка-

ненада вратаря на гостите. Б Петлетата загубиха от ФК “Медиана" (петлета на “Раднич- 
55 минута реализаторските ки" Ниш) е 0 : 5. Пионерите пък бяха победени от ФК “Цар 
си способности демонстрира Константин” с 4 : 1, въпреки водачеството им почти полувре- 
Нацков. Той се озова на точ- ме и половина. Гола за “Балкански” отбеляза Марко Димит-
ното място в наказателното Ц?в' ,, В следващия кръг пионерите
поле на оелотинчани след домакини и ще играят с връстниците си от ФК “Власина" 
центриране на Иванов. Нац- от Власотинци. Мачовете се играят в неделя па 25 март от 
ков оформи и крайния резул- 11 часа. 
тат във финиша на мача. Це- 
нич направи добър пробив на 
левия фланг, подаде топката 2007 г. СЦ "Парк", зрители - вич 5, Станкович 5, Анджел- 
доНацков, който от 3-4 метра около 600, рефер - Спасое кович 5, Стевич 5, Ристич 5 и 
улучи мрежата на "Наша Илич от Ниш (8). Стрелци: Митрович 5. 
крила". Иванов в 29, Гюров в 34 и Нац- Играч на срещата: Нацков.

Домакините имаха въз- КОБ в 54 и 90 минута. Жълт

ФК "Балкански": Петрович, 
Чирич 7.5, Стоянов 7 (Йова- 
нович 6.5), Георгиев 7, Басов 8 
(Бошкович 6.5), Пейчев 7.5, 
Костич 6.5 (Нацков 8), Ггоров 
7.5, Иванов 7.5, Алексов 8 и 
Цеиич 7.

ФК "Наша крила": М. Стоя- 
нович 5, В. Стоянович 5, Д. 
Стоянович 5 (Коцич 5), Ми-

" 111 : 60

опише само с изречението - най-слаба игра на димитровградчани сре
щу най-силния отбор. До края на първенството остават още 5 мача. 
“Димитровград” очаква да регистрира поне две победи, които ще го 
спасят от преселването в по-слаб ранг.

Мачът срещу “Напредък” бе игран в спортната зала “Зоран Джин- 
джич” в град Прокупие пред около 50 зрители. Съдиха В. Цветкович и 
И. Костадинович. В отбора на “Димитровград” Андреевич регистрира 
17 точки, Андреев 15, Йоветич и Радованович по 8, а Геров и Милоше- 
вич по 6 точки. В отбора бяха и Алексов, Станимирович, Мишев и Вел-

Особени похвали заслужа
ват членовете на фен-клуба

ьов.

Стрелба: трети кръг от Купата на Сърбия 
и “Застава куп”_______и петлетата па “Балкански” са

Без значителни 

резултатиДимитровград, 17 март ленкович 5, Спасич 5, Цветко-

В спортната зала “Езеро” в Крагуевац миналия уикенд се проведоха 
две стрелчески състезания: единадесетата купа на “Застава оръжие” 
под патронажа на известната оръжейна фабрика и третата купа на Сър
бия.д. с.

На състезанията се отзоваха рекорден брой участници - 311 състеза
тели от 43 отбора във всички категории. Сред участниците бяха и пио
нерите и пионерките на СК “Граничар” от Димитровград. Почти всич
ки димитровградчани стреляха под възможностите си, освен Кристи
на Тошева, която бе на стандартното си ниво. Причините са много. На 
първо място дългото пътуване и пристигане непосредствено преди 
състезанията. От друга страна в залата бе много студено, публиката бе 
много близо до състезателите и този шум страшно им пречеше.

Стартира пролетният сезон в ЮФД Окръжни състезания 
по малък футбол 
за ученици_______"Зелените" донесоха 

ценна точка Добри
резултати

Контролна футболна среща* Домакините поведоха с гол от дузпа, израв
ни централният нападател Станимирович. Желюшани надиграха 

петровчани
ФК "Желюша" - ФК "Падеж" 4 : 2 (2 : 2)

Босилеградска “Младост” Милкович, Н. Миланкович, Н. 
завърши наравно - 1:1, при Стоилкович, Д. Станимирович, 
гостуването си на петокласи- М. Станкович ^(от 75 мин. П. 
рания тим “Единство” в Бош- Миткович), Н. Йованович (от 20 
няце в рамките на първия про- мин. М. Цветкович, а от 52 мин. 
летен кръг от тазгодишното Д. Тасич). 
първенство на Южноморавска 
футболна дивизия.

Домакините откриха резул- лорад Николич (от 46 мин. С. 
.тата в 23 минута от дузпа, коя- Дамнянович), Д. Димитров, И. 
то успешно реализира полуза- Зарков (от 46 мин. Й. Глигоров), 
щитникът Ненад Стоилкович. В. Тасич, Б. Арсич, М. Станими- 

През второто. полувреме рович, Л. Динов и Д. Стошич (от 
“Младост” засили атаките си 90 мин. М. Йоич).

В рамките на втория кръг

Отборът на босилеградската гимназия 
завоюва трето, а отборът на основното 
училище четвърто място на окръжните 
състезания по малък футбол за ученици 
от средните и основните училища, които 
миналата седмица се проведоха във Вла- 
дичин хан. Първо място при гимназисти
те завоюваха вранянци, а победител в 
турнира за учениците от основните учи
лища стана отборът на Буяновац.

В състава на отбора на босилеградска
та гимназия бяха: Никола Талевски, Ми- 
хайло Христов, Владимир Алексов, Иви
ца Митрев, Владица Владимиров, Любен 
Ефтимов и Димитър Василев.

Отборът на основното училище игра в 
състав: Марко Симеонов, Александър 
Стешич, Милиян Гогев, Бобан Стаменов, 
Мартин Николов, Александър Гергинов, 
Сенко Атанасов и Денис Михалов.

“Младост”: Г Величкович, 
М. Васев, Марко Николич, Ми- Една седмица преди старта на пролетната част от първенството на 

Пиротска окръжна лига отборът на “Желюша” изигра първия си кон
тролен мач срещу “Падеж” от с. Петровац, член на Пиротска общинска 
лига. Желюшани вкараха два гола повече от съперниците си, но стана 
ясно, че още не са подготвени добре.

Димитровград, 18 март 2007 г. СЦ “Парк”, зрители - около 30, рефер 
Синиша Йванов. Голмайстори: Дончев в 6, Ангелаков в 15 и Гигов в 57 и 
90 минута за “Желюша”, а Н. Савич в 12 и Манич в 18 за “Падеж”.

ФК “Желюша”'. Стоицев, Маринков, Миладинов, Дончев, Пешев, Д. 
Денчев, Ангелаков, Иванов, Соколов, Петров и Т. Донков. Играха още: 
Костов, Гигов, Стефанов, Димитров, Николов и Борисов.

ФК “Падеж”'. Тошич, Митич, Виданович, Маринкович, Джунич, Ми- 
лошевич, Йованович, Н. Савич, М. Савич, Цолич и Манич (Велькович).

В недея в Димитровград “Желюша” играе мач от първенството сре
щу отбора на “Младост” от с. Полска Ръжана.

към вратата на домакините и 
успя да изравни резултата в 76 “Младост” утре ще гостува на 
минута. Автор на попадението “Железничар” във Вранска баня, 
беше нападателят на “зелени- срещу който през есенния полу- 
те” Марян Станимирович.

“Единство”'. 3. Стоянович, 0:2. Отборът на “Железничар” е 
А. Стеванович, А. Йованович, есенен шампион на ЮФД.
Д. Илич, П. Цветкович, М.

сезон отстъпи като домакин с

П.Л.Р.П.Л.Р. Д. с.

Шахматен турнир за деца Още един успех на сурдулишките 
боксьори_______

Турнир за Купата на Ябланишки и Пчински окръг

Солидна игра на 

босилеградчани в 

Гърделица

Победител е
Драган
Божилов

Шестима
участници - четири 

титлиБез оглед, че в крайното класиране “Младост” раздели последното 
място на таблицата, младите босилеградски шахматисти отбелязаха со
лидни резултати на турнира за Купата на Ябланишки и Пчински окръг, 
който на 18 март се игра в Гърделица. В състава на босилеградския отбор 
на този турнир бяха само деца на възраст до 15 години - Драган Божилов, 
Анани Христов, Мирослав Тодоров и Стефан Рангелов. В 9 кръга те пос- 

1 победа, 1 равенство и 7 загуби. Босилеградските шахматни на
дежди оказаха силна съпротива срещу далеч по-възрастните и по-опитни 
състезатели.

Победител на турнира, на който участваха 16 отбора от двата окръга, 
стана “Алехин” от Лесковац, на второ място се класира “Горна Яблани
ца от Медведжа, докато трето и четвърто място разделиха “Кондива” от 
Жбевац и ‘Власотинце”. “Алехин” спечели правото да участва на турни
ра за Купата на Сърбия.

Главен съдия на състезанието беше Новица Божилов, треньор на ШК 
“Младост” от Босилеград.

Драган Божилов, ученик от шести клас в 
основното училище в Босилеград, спечели 
турнира по шахмат за деца до 15-годишна 
възраст, който миналата седмица бе орга
низиран от ШК “Младост”. Божилов завою- 

8,5 точки от 9 партии - 8 победи и 1 реми. 
На второ място се класира седмокласникът 
Душко Величков със 7,5, а на трето петок- 
ласникът Мирослав Тодоров.

На турнира участваха 22 момичета и 
момчета, членове на шахматната школа, ко
ято вече 6 месеца работи в рамките на ШК 
“Младост”. Треньорът Новица Божилов из
тъкна че е доволен от играта на всички 
участници в турнира и добави, че при всич
ки членове на школата се забелязва напре
дък.

^Регионални първенци станаха Зейнич, 
Велькович, Кръстич и Арсич.

Боксьорите от Сурдулица спечелиха 4 златни медала на 
първенството на Югоизточна Сърбия в Прокупие. Първен
ци на региона станаха Патрик Зейнич в категорията до 60 кг, 
Ивица Велькович (64 кг), Александър Кръстич (69 кг) и Зо
ран Арсич (81 кг).

Успехът на сурдулишкия боксьорски клуб “Сърбия” е оше 
по-голям, като се знае, че на регионалното първенство в 
Прокупие участваха само шестима състезатели от този клуб.

Благодарение на финансовата подкрепа от Власинските 
водоцентрали и хотел “Нарцис” най-добрите бокисьори на 
най-трофейния спортен клуб от Сурдулица ще се подготвят 
десетина дни на Власина.

ва
тигнаха

П.Л.Р.
П.Л.Р. Д. Мирчев
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В събота на 17 март 2007 г.

ка, свекърва, баба и прабаба ни напусна нашата мила май- Скръбна вест 
Последен привет на баба

Скръбна вест
На 17 март 2007 г. почина нашата мила сес

тра, леля и бабаКАТА ТОШЕВА 
от Димитровград КАТА

ТОШЕВА КАТА ТОШЕВА
от Димитровград, по потекло от с. 
Каменица

Скъпа наша, добрите хора не умират. Ти винаги ще бъ
деш в нашите сърца.

Светъл лъч угасна в нашия живот. Раздялата и
2 ГИ МЪЧИ-

1аг~вттм„’ш, „Х"“
I*' :•
- 1 'V. От внучките 

й Катарина и 
Биляна Твоите: сестра Оливера, брат Спас, племенници Любица 

и Биргида със семействата синини и приятели

На 21 март 2007 г. се навършиха 40 ТЪЖНИ ДНИ от 
смъртта на

Тъжен помен
МИЛЧО КОЛЕВ 
(1945-2006) 
от Димитровград

На 26 март 2007 г. ТОДОР ДИМИТРОВ 
(1928-2007) 
от с. Бребевница

се на
вършват 11 ГОДИНИ от 
смъртта на

Панихидата ще се 
часа на състои на 25 март от 10 

димитровградските гробища. Каним 
роднини, близки и познати да ни придпу 

Много ни липсваш! Винаги ще си с нас!
Съпругата Яника, синът Емил,

ПАВЛИНА МИЛЕВА 
от Димитровград Вечно в сърцата си ще пазим хубавите спо

мени за теб и добрините ти. С много обич и тъ
га се прекланяме пред светлата ти памет. По
чивай в мир!

Опечалени: съпругата Новица, синът Зоран, дъщерята 
Босилка, снахата Гордана, зетът Делча, внучката Ива
на, внуците Горан и Никола, сестрите Любица, Божана

и Добринка

жат.

снахата Биляна, внукът 
Боян и внучката Катя

На 8 юни 2007 г. се навършват 13 ГОДИНИ
МИЛот преждевременната смърт на нашия 

син, брат и чичо
—АЦА КОЛЕВ 

(1972- 1994)
— студент от Димитровград

Един живот, свършил на 22. Винаги ще си с нас! 
Майката Яника, братът Емил, снахата Биляна, племен

никът Боян и племенницата Катя

На 25 март се навръшва ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта 
на нашия мил съпруг, баща и дядо

На 8 юни ще се навършат 
20 ГОДИНИ от смъртта на 
съпруга й

НИКОЛА ВАСОВ 
от с. Бребевница

На тази дата от 11 часа ще служим панихида 
на местните гробища. Каним роднини и прия
тели да ни придружат.

С признателност и уважение се кланяме 
пред светлата ти памет.

МИХАИЛ МИЛЕВ- 
МИКА
дърводелец от 
ДимитровградВъзпоменание

На 25 март 2007 г. се навършват 32 ГОДИНИ от смъртта 
на нашия баща, свекър, дядо, прадядо Ще ги помним като 

прекрасни и достойни хо-
Опечалени: съпруга Петкана, син Мартин, дъщеря Деса, 

снаха Вела, зет Аспарух, внучки Санела и Александра, 
внук Саша и други близки.ВЛАДИМИР ВАСОВ 

от с. Пъртопопинци ра.
Поклон пред светлата 

им памет!С много обич и признателност се прекланя
ме пред светлата му памет! На 29 март 2007 г. се навършва ЕДНА 

ТЪЖНА ГОДИНА от смъртта на милата ни 
майка и свекърваСемейство ТашковиНеговите най-близки
КАТАРИНА ЕЛЕНКОВА 
(1926-2006) 

от ДимитровградКръстословица 322 На 6 април 2007 г. се навършва ЕДНА 
ТЪЖНА ГОДИНА от смъртта на милия ни ба
ща и свекър

Съставил: Драган Петров

ВОДОРАВНО: 1. Планета от 
слънчевата система. 4. Пис- ЦВЕТАН ЕЛЕНКОВ 

(1928-2006) 
от Димитровград

*
мо до институция, с което се 
търси помощ. 8. Част от дре
ха. 10. Хубост, красота. 11.
Италиански футболен клуб.
12. Трицифрено число. 13.
Ехо, екот. 14. Препинателен 
знак. 15. Месец от годината.
18. Леговище на река. 20.
Най-известната 
награда в САЩ. 21. Марка 
боя за обувки. 23. Огнетечна 
маса при изригване на вул
кан. 25. Авто-знак за Ниш.
26. Похлупак. 27. Машина за 
производство на ток. 29. Уго
щение. 30. Стан, лагер. 31.
Част от седмицата (мн.ч.). книга при мюсюлманите. 11. Голям тропически плод.

г Диви животни. 28. Град в

Панихидата ще бъде на 24 март от 11 часа на 
димитровградските гробища. Каним роднини и приятели 
да ни придружат.

Никой не умира завинаги, докато го помнят и обичат!
Опечелени: синът Иван, дъщерята Златица 

и снахата Леонка

филмова
Тъжен помен
На 24 март се навършват ПЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ от 

преждевременната смърт на нашия непрежалим съпруг и 
баща

КРУМ МИЛАНОВ 
от с. Дукат

Липсваш ни. Осиротели те носим в сърцата 
си и пазим спомените за теб.

Почивай в мир!
Вечно скърбящи: съпругата Ягода и дъщерите 

Неона, Мария и Нелепа

V 133. Удар с крак, ритник. 34. Автор на лирически произ-
Градинско цвете. 35. Число, ведения. 12. Маслодайно Турция. 30. Защитник 
36. Метална кутия за цигари, растение. 14. Парична еди- футбола. 3 . узикални 
38. Легенда, предание. 39. ница в Словения. 16. Начи- ци. 34. Южен плод. . <р 
Дарител. 40. устройство за наещ в някоя област. 17. Хи- ка германски автомобили, 
измерване на времето. мически елемент. 18. Ранг в 37. Името на актрисата Д
ОТВЕСНО: ,.Ко«о»о„И„. Й ^

ВЪВ

На 25 март 2007 година се навършват 14 ГОДИНИ от 
трагичната смърт на нашия мил син, брат, чичо

ТОДОР МИТОВ - ТАШКО 
от Димитровградучилище. 2. Зодия на хорос

копа. 3. Мярка за земна
площ. 4. Мъжко име. 5. Теч- ~ обег 5 динамит. Ц. Косач. 14. Герак. 15. ОС. 17. Порок.
поете кисел вкус. 6. Китай- • с оп 21."Рад".23.Ловец.25.Сено.26.Орех.28.Дебют, 
ска тенисистка. 7. Багрило. 8. 30‘К(1*| 3{ Талаш. 33. Карат. 35. Ми. 36. Йован. 38. Пилот. 41. 
Човек, укривал хайдути по • ' ХаКери. 45. Ил. 47. Нанос. 49. Намек. 50. Таван,
турско време. 9. Свещена

ШШШкЩВ77Й21 {[ЩГ
Живеем с обичта, с болката и спомена за 

теб! Липсваш ни!

Опечалени: майка Цветанка, брат Алексап- 
снаха Весна и племенници Георги и Борисрър,

51. Бинт. 52. Ава.
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Хитрост в служба на 
женитбата..._____ Т*1 [ пМоленье %

< Опрусамо му се...Как да се 
сватосате с 
Бил Гейтс

АТОтче наш, който си горе и при нас,
дай ни днес лебът наш - омесен, па окесен!
Не въведи нас в изкушение, но ни избави 
от фукари нови и будали стари.
Прости ни дълговете - злото да не ни удави. 
Бъди ни Ти цар, ако за друга власт не ни бива! 
Дай и на нас (не само на циганите) 
някой депутат... Въведи нас в новата власт.
В градчето наше открий конзулат - 
слава Теби, слава Теби, 
а на нас паспортче ново!
Бъди ни кум, Господи, кръсти ни отново - 
не зарад “пърденето”, зарад потеклото.

- Язък що гьи цуту! Е тува истина акнуше от това 
яшМ* нема мужйете що видоше... 

да виде кико се празнуйе! - ядосу- - Оно да не йе ткачг/ната шо гьу
са окаю “Ненатекс", друга вирма

- Олаби малко, Стано! - пресече нема, нема с кво да се повалимо... 
гьуДодаЦана.-Квотолковаубаво - А кво че кажеш за “Балкан”, 
виде при женете, а? Не нализаше музка, игранье и поянье до припа
ли се и оне кико мужете?

- Не йе баш тека! - заинати се - У онова време за Осми март 
Дода Стана. - Първо и първо до- вачайомо пут под ногье, па ял у 
чекамо ли госйе от Бабушницу? Турцию, ялуГърцию, ялуИталию, 
Па не разведомо ли гьи из град да а са смо доволне и с "Балкан”.

- Защо да не смо доволне?
- Айде Кака Пено, кажи ти ква По-рано се тресейомо на сваку

убавила има да виде у нашият границу, а ка се върнемо три дни 
град. Това ли що главната улица после ни държи това тресенье, не 
личи на оранье, а? Или що на ваб- може да се наспимо и да се одмо- 
рикьете катанци одавна заръджа- римо...А виде ли съга, нема Син
еели? Кажи де, кажи... дикат, нема паре - и най-добре си

- Право да ви кажем и на двете, йе дома... Па виде ли и големците 
я се и не сечам куде смо ишле и ни уважише, та дойдоше...
кво смо виделе. Сечам се само де- - Дойдоше ама с пърс у нос, ни 
ка убаво му се одрусамо у “Бал- по йедън цвет не донесоше... 
кан"! - поолаби Кака Пена. - Требе да су загубили букьетат

- Лъсно ти йе на тебе, Пено, ног- некуде, не видосте ли дека по нас 
ье те йоще държу, па можеш да отидоше на другье прославе да 
меташ дупе и навам, и натам. А русе...
питаш ли ни с Дода Стану кико ни - Вийе бре двете, све лошето ви- 
йе с ишиясат и раматизат, а? - не дите - рече Дода Стана. - Малко ли 
отступля Дода Цана.

- Море колко се сечам и вие му поизпояше им по некою песну, 
га друснусте арната! - рече Кака поздравите ни и си отидоше... 
Пена.

- Я оставете на клюкаркьете коя смо пропущиле? 
колко йе друсала и играла, дай да - Кво, Дода Цано?

- Заборавимо бабушничанкье да 
одведемо на гарата! У Бабушницу

Едип бизнесмен веднъж казал 
на сина си:

- Синко, искам аз да избера 
момичето, за което ще се оже
ниш!

йе се Дода Стана.

- Няма да стане, татко! Аз сам 
ще си го избера - възразил синът.

- Ама, синко, тя е дъщерята на 
Бил Гейтс, най-богатия човек на 
този свят!

- Ееее, в такъв случай...
Отишъл бизнесменът при

Бил Гейтс и му казал:
- Имам съпруг за вашата дъ

щеря!
- Ооо, не може! Тя е още мла

да, за да се мъжи - елегантно от
клонил предложението компю
търният магнат.

- Ама той е вицепрезидент на 
Световната банка!

душку!

виде нашата убавила?
/

ОС \Д оьдеми 
голите--о)

NN а \ \ У\ - Ееее, в такъв случай...
След това бизнесменът оти

шъл при президента на Светов
ната банака:

- Имам кандидат за вицепре
зидент при Вас.

- Ще откажа, тъй като ги имам 
повече, отколкото ми трябват.

- Ама той е зетът на Бил Гейтс!
- Ееее, в такъв случай...

шт
] Ку у рхр

ь
Г7*

...и на спасението
Ти всичко знаеш, ние не знаем нищо 
и не искаме да знаем - 
колко повече учим, повече ни ебават! 
Дари ни, Господи, с евро, долар 
или с нашата паричка

Крал и 
астролог йе това що дойдоше, поседеше,

Придворният астролог оти
шъл при краля и казал:

-Ваше Величество, прощавай
те, но звездите казват, че крали
цата ще умре утре!

Кралят го изгонил най-позор- 
но, обаче на другата сутрин кра
лицата наистина умряла. Зъл ка
то куче, кралят повикал астроло
га, накарал го да клекне и опрял 
меча в гърлото му:

- Я кажи сега какво говорят 
звездите за твоята смърт!

След като се посъвзел, астро
логът казал:

- Ваше Величество, те не гово
рят определено за моята смърт, 
но казват, че придворният ас
тролог ще умре три дни преди 
краля!

- Знайеш ли, Дода Стано, кво
да не търчим горе-долу 
с цигари в торбичка!
На училищата изпрати дечища, 
не ни мантай с “кучине”, а с кълчища. 
Помогни, Господи, да станем нормални хора, 
строши ни очилата, дай ни очи нови!
Ние се осъзнахме...! Ти се погрижи за властта! 
Слава Теби, Теби слава, 
а на народа нещо по-конкретно!
Амин... Амън, Боже, до замън!

видимо истина ли не смо имале 
кво да покажемо на госйете?

- Първо и първо водимо гьи у немаю линию, па можеше да виде 
Старачкьият дом! Там млого им се кико изгледа влак. А и гарата смо

постегнули...
- Арексало им се, та чуйем дека - Мани се Дода Цано, кой денъс- 

решиле да се запишу да остану ка не знайе кико изгледа влак. А 
там! Айде Дода Стано не се заву- кво че каже, ако види преко лутат 
туй, кво има да им се арекше при кико ни изгледа автобуската?... 
старци и бабичкье? Убавилото йе - Я ви кажем, тия Осми март че 
при младиньуту...

Дода Стана се напрайи да не йе убаво одрусамо! - прекьину гьи Ка- 
чула, па продължи да изреджуйе: ка Пена.

- После гьи одведомо у ткачни-

арекса...

запомнимо само по това що му сеНовица Младенов

МаннаПравни куриози
щщщщщСексуални забрани в Америка ■

Турция по пътя към ЕС ^б)
В щата Вашингтон е заб- забранява на мъжа да гръм- В Юта е забранено жени- 

ранен съксьт с девствени мо- не с пушка в момента, когато те да имат сношение в ли- 
мичета при всички обстоя- неговата партньорка има нейка. Името на жената, ко- 
телства, дори и в първата оргазъм. ято е нарушила тази забра-

В Айдахо полицаят е ддъ- на, се публикува в местен 
Във Вашингтон ОС са не- жен да натисне три пъти вестник. За мъжа, с когото е 

легални всички сексуални клаксона и да почака две ми- сгрешила жената, няма на- 
пози, освен мисионерската, нути преди да почука на казание.

В Айова мъжът не смее да вратата на паркиран авто- 
изпие повече от три глътки мобил, за който има съмне-
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брачна нощ.

В Аляска законът забра
нява полов акт между лосо- 

бира, когато е със съпругата ние, че в него любовна двой- ве по градските улици, 
си в кревата. ка прави секс. В Тексас законът е строг

В Минесота законът заб- В Нови Мексико законът към свинете: забранява им 
ранява секс, ако мъжът е ял забранява полов акт в авто- сношение върху собственос- 
сардина, чесън или кромид, мобил, в който стъклата не тта на градското летище.

В Орегон е забранено мъ- са затъмнени със завеси.
В Пенсилвания водачът

В Калифорния е забра
нен сексът между кучета и 

смее да прави котки, за който не е получе- 
Във Висконсин законът секс в шофьорската кабина, но разрешение!?

жът да псува, когато е в лю
бовен екстаз. на камион не

(Продължава)
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