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Цена 20 дин.Вестник на българите в Сърбия гаиив 

Сформирани са още две нови бригади наВойската на Сърбия

'вият Ьрои излезе на'1ИИ1ВШ' /

Сурдулица

поворна е войнишката работа Канцелария 

за малцинствени 

права* До края на юни прик
лючва трансформацията 
на Войската * Реформите 
са път за засилване на бо
евия потенциал на вой
ската и израстването й в 
могъщ предотвратите- 
лен фактор

С решение на кмета Станислав Момчилович в Сурдули
ца е открита канцелария за защита и осъществяване на 
личните и колективни права на гражданите с българско 
потекло. Канцеларията се намира в помещенията на Ра
дио Сурдулица - сградата на Народната библиотека "Ра- 
дое Доманович" - кей "Рада Цветкович". За координатор 
по въпросите на българското национално малцинство в 
Сурдулица е назначена Весна Александрова, водеща прог
рамата на български език по вълните на Радио Сурдулица.

В.С.Б.

В присъствие на президен
та на Република Сърбия Бо
рис Тадич, министъра на от
браната Драган Шутановац и 
началника на Генералния 
щаб генерал-подполковник 
Здравко Понош в казармата 
"Мия Станимирович" в Ниш 
по тържествен начин бяха 
сформирани две нови брига
ди на Войската на Сърбия - 
Трета и Смесена артилерий- 
на бригада на сухопътните 
войски.

Иск на Националния съвет на българите

Български
Президентът Борис Тадич предаде военното знаме па коменданта ^
на Смесената артилерийна бригада па сухо пътните войски н1 [В М| Ш М| 1^1 №4 П | 11
полковник Стоян Миланович я

в Звонци
(На стр. 2)

Абитуриентски бал в Босилеград
В помещенията на основното училище в с. Звонци преди 

няколко години бе открита паралелка на предучилищното 
заведение "Детска радост" от Бабушница.

Националният съвет на българите тези дни отправи иск до 
директора на заведението, в който между другото се казва: "С 
оглед на факта, че възпитаниците в предучилищната пара
лелка са предимно деца, чиито родители са българи и май
чиният им език е български, търсим от Вас да намерите на
чин образованието на децата да се провежда от възпитател, 
който еднакво владее и български, и сръбски език. Провежда
нето на обучението само на сръбски език смятаме като отне
мане правото па образование на майчин език."

В писмото, подписано от председателя на НС д-р Ангел 
Йосифов, е предложено в пай-скоро време да се организира 
среща с директора, за да уточни какво може да се направи за 
реализация на това начинание.

Зрелостниците от босилеград- 
ската гимназия на 3 юни в хотел 
"Дукат" организираха традици
онния си абитуриентски бал. 
Покрай тези от гимназията, на 
тържеството присъстваха и уче
ници от търговската паралелка, 
които тази година завършиха 
средното си образование. На бала 
ояха и класните им ръководители 
и една част от преподавателите. 
По традиция, с музика, песни и 
танци абитуриентската веселба 
продължи до зори.

От 42-ма абитуриенти в двете 
паралелки на гимназията, 18 за
вършиха с отличен успех, 6 с мно
го-добър, 15 с добър, докато 3-ма 
ученици ще се явяват па поправи
телен изпит. От 14 ученици в тър
говската паралелка, трима са от
личници, шесгима завършиха с 
добър успех, а петима са с по две 
слаби бележки и те ще държат 
поправителен изпит.

А.Т.

“Братство” издаде избрани творби 
на Детко Петров

Художнш
на Забъо

Димитровград

Тържество на осмокласниците
Ни разкопаната главна улица 
попречи па царибродчапи да 

излязат но околиите улици, по 
които мина колоната от чества
щите завършването ма осми клас 
в основното училище в Димит- 

зад. 
лади и

ме

Б библиотеката "Класика" 
след обстойни подготовки 

стари, родители, род- "Братство" издаде избрани 
пими и приятели се събраха в пя- творби на Детко Петров в три 
кол кого предварително опреде- тома и в специална опаковка.

(На стр. 8)

ро2
лепи за тържествената разходка 
улици, за да видят своите деца, 
внуци, комшии... Те пък им пода
риха своята все още детска пепри- Поради печатна грешка, 

в миналия брой па вестни
ка фамилното име па кон
сула в Генералното консул
ство па България в Ниш Ге
орги Вадев е отпечатано - 
Бадев. Извиняваме се на г-п 
Вадев и па читателите.

пому леност, радост и красота 
време па обиколката по улиците 
па града до хотела, в който се про
веде тържеството.

Тази много дълга и грижливо 
тачена традиция в Димитров
град този път въпреки препят
ствията ме бе изневерепа.

А.Т.



В ц&нтъра па впим-апи&то2 ^^ЬгСГтпВг^
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Отговорна е войнишката работа Цветя пред 

"Ангелите от Лим"
В памет на 12-те български деца от Свищов, загинали 

при пътна катастрофа в река Лим край село Гостун, бъл
гарският посланик в Сърбия Георги Димитров поднесе 
цветя на мемориала на мястото па голямата трагедия. 
Присъстваха членове на българската дипломатическа ми
сия в Белград, местни граждани, участвали в спасяването 
на децата и общински служители по времето на катастро
фата.

На 6 април 2005 на мястото на трагедията бе отркит ме- 
мориал "Ангелите от Лим", чиито автори са скулпторът 
Вежди Рашидов и скулпторът и архитект Георги Бачев.

Българският посланик Георги Димитров и посланикът 
на Великобритания в сръбската столица Стивън Джон 
Уърдсуорд са посетили района на Приеполе в рамките на 
програмата "Представяне на ЕС в Сърбия", която има за 
цел да популяризира Европейския съюз и неговите цен- 
посги сред гражданите на Сърбия.

ши(От стр. 1)

След като бяха прочетени &|НВ| 
указите за формиране на но- 
вите бригади президент!,т Р&Жд! 
Борис Тадич връчи на коме- 
даитите - полковниците Че- К 
домир Бранкович и Стоян 0 
Миланович, военните знаме- |и 
на, като им пожела да ги па- Н 
зят с гордост при изпълнява- Л 
пето на тежките и отговорни 
войнишки задачи, без което 
страната ни няма пито демок
ратично, пито европейско и 
по-добро бъдеще.

- Правителството на Репуб
лика Сърбия ще полага уси
лия и средства за развитието, 
трансформацията и за мо
дернизацията на нашата вой
ска, като същевременно се 
грижи войниците и офице
рите да имат решени егзис- 
тенциални въпроси. С рефор
мирането си Войската на 
Сърбия постоянно ще укреп
ва и засилва боевия си потен
циал и ще стане могъщ фак
тор за предотвратяване на

,р>1

V

. Фото Спиш Ажорджевич

Президентът Борис Тадич и комендантът на Сухопътните 
войски генерал Младен Чирковнч но време на прегледа на 
бригадите

Нашенец завърши 

американски 

университетвсеки, който се опита да зае- началникът на ГЩ генерал 
траши сигурността на страна- Здравко Понош. До края на

този месец предстои да фор- 
- С фромпрането на тези мираме 98-та военно-въз-

та, каза президентът.
Иван Иванов от Димитров- ския университет в Благоев-

две нови бригади ние навли- душна база и Четвърта бри- град, за когото "Братство" ве- град се проведе голямо тър-
заме в последния месец на гада на сухопътните войски, че писа, е първият Димитров- жество по повод завършване-
процеса на трансформация уточни той. градчанин, завършил амери- то на випуска. Иван Иванов
на Войската на Сърбия, каза 3. Миладииович кански унивеситет. на тържеството прие дипло-

На 13 май т.г. в американ- ма за степен бакалавър по 
специалността политически 
науки, международни отно
шения и европеистика.

Да напомним, че Иванов е
Румънецът, спрял НАТО
* Постепенно на бяло видело излиза истината за бомбардировките 
срещу Сърбия

5 син на известния димитров- 
} градски рентгенолог Дими- 
[ тър Иванов и психоложката 
| Надица Иванова, заети в Пи- 
5 ротската болница. Навреме- 
5 то Иван сам чрез Интернет се 
Ч явил на конкурса на амери- 
I канското посолство, преодо

лял всичките препятствия и 
се записал в унивеситета в 
Благоевград. В момента е в 
САЩ за трети път, а се готви 
от есента да запише магис
тратура в някоя европейска 

----- страна.

гА -

За сетен път се потвърждава трудов стаж. Когато влакът работата си, се отказах от наме- 
народната мъдрост, според коя- спрял пред него, преди да прена- рението да те сменя - уж отвър- 
то няма тайни на този свят. Един сочи релсите, той в съзвучие с ва- нал_Басеску. 
от строгите секрети неотдавна лидните предписания поискал
изплува на известния филмов да му покажат документите си. нал тревога във всички военни 
фестивал в Кан, за да се разпрос- След като прегледал всички кни- квартири в света, не продължил 
трани из целия свят. жа, стигнал до извода, че нещо пет дни, както е представено във

През месец юни 1999 г., когато не е в ред. Липсвали митнически филма "Калифорния дримин"
ожесточено се бомбардираха удостоверения. на покойния румънски режис-
сръбските села и градове, специ- - Нататък не може, отсекъл ьор Кристриан Немеску, който
ална влакова композиция от 19 шефът на гарата. тази година спечели голяма наг-
вагона, пълни с войници на - Ти нормален ли си? - изви- рада на фестивала в Кан, а "са- 
НАТО и боеприпаси, прекосила кал самонадеяният комендат на мо" 10 часа. Но когато книжата 
цяла Унгария, навлезла дълбоко важния военен транспорт аме- били снабдени с всички румън- 
в румънска територия и се оказа- риканският майор Джеф Том- ски печати и когато през нощта 
ла наблизо до целта си - военната сон. влакът тръбвало да потегли към
поща 01820, т.е. базата, в която е - Разбери, бе човек, законите базата, отказал локомотивът... Е 
трябвало да бъде изтоварена и са такива, - отвърнал той твърдо (От в. "Политика")
войниците да заемат позиции с решен да отстоява позицията си. Милан Петрович

- Ти знаеш ли, кой предвожда 
всичко това? - изпъхтял

V-Скандалът в Пиелещи, вдиг-

А.Т.

\Иван Иванов с диплома в традициоиото 
облекло на американските студенти]

най-модерната си техника.
По това време Румъния все 

още не беше членка на НАТО, а 
военната операция срещу Бел
град нямаше зелена светлина от

°безу' ОС обяви нов конкурс за безплатно предоставяне на сушаратаамериканският офицер.
- Хич не ми пука за твоя Кл

мен
ин-

тън и за НАТО. Покажи ми ва- 
международната общност, сиреч лидни документи, 
нямаше отдобрение от ООН. То- И влакът бил спрян. Сканда- 
гавашният румънски президеи лът вдишал всички на крака. Ру- 
Емил Константинеску говореше мъиски министър на транспорта Общинският съвет в Боси- водство. Условието е това про- се занимава с преработка и су- 
само за "съгласие" самолетите по това време бил сегашният леград миналата седмица обя- изводство да не пречи и да не шене на овищия и зеленчуци, а
на НАТО "малко да навлизат" в президент Траян Басеску. Той, ви Нов конкурс за безплатно нанася вреди на евентуалното която възнамерява да ползва
румнекото въздушно простран- естествено се намесил. Повикал предоставяне на обекта на бив- сушене и преработка на ово- само една част от обектите, да
завой иТа°се°въртат ^известната точналдаТхо^а ДруГят не от- ШИЯ ЦеХ 33 сУш_ене ™ ОВОЩИЯ и и'ия и зеленчуци. Кметът каза, поеме задължението да пом
ен италинска база. И "нищо по- стъпил. Министърът сформирал зеленчуци, които исландската че целта им е колкото е въз- ме на работа най-малко 10 ра-
вече". специална комисия, за да изучи ФиРма Актавис миналата го- можно по-скоро да се задвижи ботници. За фирмите, които се

За идването на американски "невижданата нахалност". Готов Дина дари на общината. И пре- какъвто и да е вид производ- занимават с други дейности, а
войници с боеприпаси нямаше бил да смени "смахнал ия" сгре- Ди няколко месеца съветът обя- ство и да се създадат условия за имат намерение да ползват ед-

ви конкурс за безплатно пре- ангажиране на работници от на част от обектите, е предви- 
За тези мигове Флориаи Пат- доставяне на цеха, обаче на не- общината. дено да ангажират най-малко

- . . . . го не сее яви пито една фирма. В общите условия, предви- 30 работници,
история, която едва ли някои би - Срещнах се с Басеску преди - Покрай фирми, които се дени за фирмите, които възна- Без оглед дали става въпрос
мо1ъл да измисли. Един един- три години.Той[си спомни за занимават със сушене и прера- меряват да ползват целия за ползване на целия обект или
забравилата се военна машина спрял влака свойските™ НАТО° б°тка на овощия и зеленчуци, в обект, се предвиждате да се за- само на отделни части в кош

НАТО. По-точно казано - една Веднага ме попита: "Още ли си Ьоси/1егРаД идваха и бизнесме- иимават със сушене и прера- курса се казва, че те ще бъдат
нейна част. шеф на гарата?" След това ми ни от ДРУ™ области,^заиитере- ботка на овощия и зеленчуци, дадени на десетгодишно пол-

Петнадесетииа километра от честити и каза: "Браво, такива соваии Да разширят бизнеса си да са изчистили всички сметки зване. Обектите няма да могат
град Крайова, в чието предгра- хора ни трябват." в нашата община, казва кметът към държавата, в която се на- да бъдат залагани под ипотека,
дие се намира спомената база, Петракиоу казва, че попитал Владимир Захариев. Понеже мира седалището им, през пое- да се дават под наем, нито пък 
военната композиция е трябвало тогава Басеску наистина ли през повечето от тях искаха да взе- ледните две години да не са като гаранция за получаване на
да се отклони на един от стра- 1999 година е искал да го смени, мат само определени части от осъждани и да не им е забране- кредити Освен това фирмата
ничните коловози. Трябвалс, е - фината е следната: преди обекта, Общинският съвет ре- но да се занимават с тази дей- ще трябва да приеме на работа
СаМгараРПи°елещи да пренасочи Пиелещи е или чудак или има м^то^а^зГбезплатно^ое' " Ср6ЩУ фирМ,аТа 43 “ 6 ясичките иди част от пе™; РВ.
влака.РШеф на гарата в Лиедещи подкрепа от някой силен поли- доставена оппелелечи "Р заведен0 дело 33 Фадит иди ботници, които в момента ох
тогава бил (и сега е) Флориан тик. Заповядах изследване и ко- отпбргт-, Р 4 ликвидация. раняват обекта, а получават
Патоакиоу железничар с дълъг гато разбрах, че само си вършел _ _ К13/ в които може Да се В отделните условия е вклю- заплати от общината.

у ' организира и друг вид произ- чено фирмата-кандидат, която

Може и на части

нито дума.
И точно тогава, на 2 юни 1999

лочник.

година към пладне се разиграва ракиоу сега разказва:
- Срещнах се с Басеску преди

на

жп

П.Л.Р.
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ГИД продаден на българската фирма “Ерида трейд” По повод Световния ден на околната среда

Собственикът частично 

ще възстанови 

производството
шшш

0
Пети юни не е обикновена дата - от- I 

белязва се като ден, посветен на защи- В 
тата и опазването на жизнената среда. || 
На този ден компетентни хора отпра- ^ 

и апели- №

Нов собственик на каучуковата цена, която е изисквана на третия 
промишленост ГИД в Димитров- аукцион. Да припомним, че на- 
град е оизнисменът Филип Пепе- чалната цена на втория аукцион бе

««€=« в==3= ^55=
нею и местни журналисти Пепе- ва 50 на сто от преценената стой- 
ров каза, че възнамерява да възста- ност на капитала, 
нови производството в определе-

удачен повод да се обърне I 
внимание и към пуснатото в ход пачи- | 
нане за... грандиозно глобално преус-

НТТ ттрхокр 1П На™ н-п м ьъв връзка с дълговете към мно- тройство и подчинение на ресурсите
мепенито му месеца. На- гобропните поверители синдикът на Западна Стара планина, в рамките
1 ” ‘ ^ ’ на която се намира и горновисочкият

Дс ангажи- _ се1.ЮКоШКият, криводолският и ка
ра предимно менишкият участък от планинската
работници и верига.
специалис- ; Следователно, от една страна за ли-
ти, които ве- 1 шеи път па повърхността изплува об-
че са раооги- ^ щото добре познато противоречиво
ли в ГИД. | ривалство и трудно примиримо сьг-

Продаде- ласие между интересите на природа-
но е 99 на сто ; та като такава и на човешките намере-
от имущес- / ния, а от друга страна става ясно, че
твото на фир- същевременно се решава и дългос-
мата. Остана- 1 рочиата социално-поминъчна съдба

на голяма част от населението в Ца- 
рибродско.

Положението изостря и усложнява 
фактът, че науката все още сякаш се 
притеснява открито, разбираемо и 
употребимо да дефинира категория
та "жизнена среда". Към коя и чия 
жизнена среда се отнасят призивите 
за охрана - природната или човешка
та - и двете заточени в общ чувал (пла
нетата Земя), а общуващи помежду 
си чрез ритници, в надпревара за една 
и съща енергия, вещество и простор?

Положението бива допълнително 
комплицирано поради адета хората 
по свой вкус да разделят живите съ
щества па полезни и вредни, което 
подразбира последните да могат без
гранично да се изтребват. И за да бъде

непоследователността ма хората докара
на до абсурд при осъществяване на благо
устройствени, производствени, военни, 
комуникационни и други замисли и на
чинания, хората безпардонно почистват 
и затриват и т.н. полезни организми.

Излиза, че докато науката не даде при
емливо и на практика приложимо тълку
ване и инструкция за оптимално опазва
не на жизнената среда, всяко начинание 
на хората по отношение на природата е 
свързано с риск. Какви могат да бъдат 
последствията най-хубаво свидетелства 
статията "Природата даде, хората уни
щожиха", поместена в белградския ежед
невник "Вечернье новости" от 3 юни т.г. 
Отнася се до състоянието в националните 
паркове Тара, Копаоник и Гердап. Цити
раме откъс: "Общият знаменател е хубос
тта им. Скъпоценност до скъпоценност. 
И опасността, която заплашва да унищо
жи тази очарователна природа на нацио
налните паркове е същата: агресивният 
туризъм, който все по-силно взима да
нък, незаконният строеж, фекалните во
ди, дивите депонии..."

Съществува ли надежда подобна участ 
да отмине Западна Стара планина?

(Следва)

ла е една 
малка сграда 

улица 
"Шопска", 
помещение в 
ценътра 
града до Цен- Пеперов 
търа за кул- 

лли

на

на Синдикът Зоран Мартинович и новият собственик Филип

Мартиновпч прецени, че финансо
ви кат вите средсгва, получени от новия 

димитровградчани, и един апарта- собственик, няма да са достатъчни 
мент на улица "Балканска". Кон- за издължаване на всичките дълго- 
крегна га сума, за която е купен ве. Предимство ще имат поверите- 
ГИД, не пожелаха да разкрият ни- лите със заложни и ипотекарни 
то Мартинович, нито Пеперов. права. Що се касае до дълговете 
Мартинович каза, че сумата е към бившите заети, Мартинович 
по-близо до началната цена, която припомни, че голяма част от тях са 
за ГИД е предлагана на втория аук- потушени, 
цион, а е по-далече от началната

тура
"Брезнишкото", както му

С. КруминБ.Д.

Земеделската кооперация от Долно Тлъмино и “Напредък” от Босилеград водят спор 15 години

За имотите пак ще решава общината
Дълга е историята иа спор- имущество па бившата дол- предприятието да предаде на

новоформираната коопера- 
След като се регистрирала ция имуществото на няко-

* Ресорът за имуществено-правови въпроси 
към Министерството за финанси анулира ре
шението на Службата за имуществено-право
ви отношения към ОС в Босилеград, така че 
тази общинска служба ще трябва отново да 
решава по въпроса

Земеделската кооперация 
"Напредък" от ДолпоТлъми- наложено да върне па иово- 
но цели 15 години води спор формираната кооперация 
срещу предприятието "Нап- сгради, помещения, кантари, 
редък" в Босилеград, от което возила, ниви, ливади, гори и 
изисква да й върне имущес- други площи в десет села в 
твото, което било собственост южната част па общината, 
на някогашната Долпотлъ- 
мииска земеделска коопер- поради технически причини, 
Пия. Неотдавна Ресорът за казва юристът Никола Савов, 
имущесгвено-правови вън- който завежда служба га за 
роси към Министерството за имуществено-правови отпо- 
финанси, като второстепенен шения към ОС в Босилеград, 
орган, анулира решението па и пояснява, че мипистерство- 
Службата за имуществе- то е отхвърлило решението 
но-правови отношения към им само поради това, че не 
Общинската скупщина в Бо- била извършена идешифи-

кация па площите. Сега този

пото имущество. Преди по- потлъмииска кооперация, 
ловип век в Босилеградско съ
ществували четири земедел- - през 1991 година, и в нея гашната кооперация. Според 
ски кооперации, сред които и поспа шли към 200 кооперан- това решение новоформира- 
долпотлъминската. Те се обе- ти, новоформираната дол- мата кооперация е правов 
дипили и формирали земе- потлъмииска земеделска коо- наследник иа бившата коопе- 
делска кооперация "Иапре- пера пия "Напредък" започ- рация, понеже имуществото 
дък" сьс седалище в Босилег- нали и пека имуществото па е минавало от един на друг 
рад. Преди 33 години тя се бивш.па кооперация в село- "газда" без възмездие, така че 
обединила с други оргапиза- то. Изисквайки да им бъде предприятието "Напредък" 
ции, а преди 16 години пак върнато имането на бащите не е станало негов действите-

и дедите им, сегашните коо- лен, т.е. законов собственик, 
обществено пред- перантн намират опора в За- 

приятие "Напредък", което копа за кооперациите от 1996 постанови ново решение не е 
цялото година. По въпроса най-мап- известно. Никола Савов опо- 

ред решавал Общинският вестява, че това ще стане след 
сьд в Босилеград, по преди като земеделската коопера- 
десет години се променили ция предостави данни за пло- 
закопопредписаинята и спо- щите. Директорът на коопе- 
ровете от този вид минали в рацията Кроие Николов каз- 
компетенция на общинските ва, че кадастралната служба в 
органи за имуществеио-пра- Босилеград е поела задачата 

Тази служ- да извърши идентификация 
ба с години пе се произнася- па площите, а там подчерта- 
ше по въпроса или отхвърля- ват, че са отрупани с работа, 
ше иска па кооперацията, та- по ще положат усилия това 
ка четя едва миналата година да направят до едни месец, 
събра сили и постанови ре- В.Божилов
шепне, с което наложи па

предприятието бешепие па

станала самостоятелна - сега 
вече като Кога службата към ОС ще

- Решението е анулирано разполага с почти

Идна част от имуществото 
па някогашната долнотлъ- 
мински кооперация вече не 
съществува. Предприятието 
“Напредък”, което остана 
само с двама-трима работ
ници и което сега се готви 
и! приватизация, 
надесетина години е в аго
ния, и спорните ниви, лива
ди и градини са обраснали в 
бурен и търнаци.

пови отношения.
от нет-

силетрад, която миналата го
дина постанови решение в пропуск ще бъде премахна! и

смятам, че новото решение 
за ми-

полза иа кооперацията, но
което сетне предприятието ще бъде приемливо и 
г>бжали. С общинското реше- нистерсгвото, оповести гой.
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Франция работи за 

освобождаване на 

българските сестри в Либия
Рискови фактори 

за наводнения
Според заместник-министъра на регионалното раз

витие и благоустойството Димчо Михалевски е необхо
дима оценка па всички рискови фактори, които влияят 
върху наводненията. Обяснението вече не е свързано са
мо с факта, че за кратко време се изливат големи водни 
количества. Важен елемент е и обезлесяването на голе
ми масиви, което води до увеличаване па скоростта, с 
която повърхностните води се оттичат. Другите причи
ни са техническото състояние на отводнителните съо-

Говорителят на френското 
външно министерство Жан 
Батист Матеи потвърди в спе
циално интервю за БНР, че 
Франция работи в тясно сът
рудничество с България, Ли
бия и Европейската комисия 
за скорошното освобождава
не на българските медицин
ски сестри. Той обаче запази 
дискретност за последните 
контакти на президента Сар- 
кози по този повод. На въп
рос може ли да потвърди ка
заното от британския преми
ер Тони Блеър, че медиците 
ще бъдат освободени до края 
на германското председател
ство на ЕС, което изтича този
месец, Матеи отговори: "По '-'"'Т Министърът по европейските въпроси Гергана Грънчаро-
този въпрос бих бил предпаз- ] -------- ва връчи наградите на победителите в третия конкурс на
лив. Това което чух е, че бри- к Международната фопданция "Св. Св. Кирил и Методий" и
танският премиер изрази на- НИГЕР \ па мемориалния фонд "Д-р Илко Ескенази". Участниците в
дежда проблемът да бъде / ЧДЛ |— конкурса са юристи и икономисти до 35-годишна възраст,
уреден преди заседанието на ” ц (СУДАН Носител па наградата в областта "право" е Красимира Стаи-
Европейския съвет на 21-и ! кова за разработката "Хармонизиране на българското зако-
юни, но повтарям, трябва да нодателсгво с европейското във връзка с борбата срещу пи-
бъдем предпазливи и да не предаде Франс прес. "Водят представи окончателното си Руските и фалшифицираните стоки", а в областта "иконо- 
създаваме фалшиви падеж- се преговори и разговори за решение", се казва в изявле- мика" ' Десислава Георгиева за разработката "Политика на 
ди. Трябва да работим, да намиране удовлетворяващо ние на либийското минис- конкурентоспособност и икономически растеж". За първи 
поддържаме контактите, раз- всички страни решение, след терство на външните работи. път е връчена и поощрителна награда - на Нанчо Нанчев по 
бира се, с надеждата за въз- като либийското правосъдие темата "Правно-лингвистични проблеми при въвеждане на
можно най-бързо освобожда- правото на ЕС",
ване, но лично аз не бих искал 
да съобщавам дата за раз- |{япптИНЯ 
връзка, за да не създавам и на- 0,1 ^ па 
дежди, след които да дойде 
разочарование".***

ъжепия и проводимостта на речните корита, смята 
Проблемът в наводненото село ТрудовецРм'ихалевски. 

е, че гората на селото е била изсечена.

Награди за юристи 

и икономистиАЛЖИР

Нелегален износ на стойност 2 млн. лева
Либия потвърди, че се во

дят преговори за уреждане ^ л ™
на случая с българските сес- броя маркови парфюма за около 2 мания и за Унгария. Според представе- стоки и 581 кашона, съдържащи над 50

000 000 лева са предотвратили митнича- ните пред митническите власти доку- вида парфюми и тоалетни води. Задър- 
рите на Калотина, съобщиха за БТА от менти, в контейнерите е трябвало да жаните парфюми са от известните мар- 
пресцентъра на Агенция "Митници", има електически печки, тенджери, алу- ки "Гучи", "Шанел", "Хюго Бос", "Нина

Опит за нелегален износ на общо 30 тейнтери, пътуващи от Турция за Гер- спекторите са открили освен описаните

три, уточнявайки все пак, че 
споразумение е възможно
едва след като съдът произне- ^ , _
се "окончателно решение" Контрабандната стока е открита при миниеви тави, електрически фурни и Ричи .

проверка на вагони, натоварени с кон- стъклени чаши. При проверката ин-

0.1 инклузив не означава безплатно
Летният туристически сезон започна. Милиони хора по света се насочват към море
тата. Нашенци също така. По традиция, освен по Адриатика, те най-често посеща- У 
ват плажовете в Гърция, Турция и България. По този повод искаме да ги осведомим 
по-подробно, или по-точно казано предупредим, за най-новото явление в туризма - 
т. нар. ол инклузив.

Л’IР'Г.\ :

а ,
111 Т-р 

111-1 1

ап 1
1 11 1Кой човек, не само нашенец, а поч- чето случаи на туристите е гараити- 

ти всички хора по света на обича рана т.нар. шведска маса с примерно 
муфтата!? Ето защо летуването по 5 вида салати и още толкова основни 
системата "ол инклузив" (а11 тс1и- ястия, плюс плодове.
51Уе) набира все повече симпатизан
ти. Онези, които за първи път се ре
шават на такава

водни ски, езда, скача
не с парашут и малки 
екскурзии до местни
те забележителности. 
Всеки хотел изработва 
своя собствена систе-

■ 1 1.1 1 
■■131

Що се касае до броя на услугите, в 
по-евтините хотели те не са много, 

ваканция, обикнове- Безплатно се ползват шезлонги (ме- 
но очакват далавера в това, че ще пла- ки, клатещи се столове) и чадъри. И 
тят предварително една цена, а ще дотук! 
ползват услуги, значително надвиша
ващи я. И тъкмо, за да няма разочаро-

ма ол инклузив, ори
ентирайки се според 
конкурецията. Така че 
ие избирайте пред
платената ваканция в 
Гърция нпр., само за- 
щото ваши приятели -“-уГГ.--...-г-п--—
са изключително до- * ' ....................

■ я я (1
В четиризвездните хотели система

та ол инклузив предполага храна че- 
вания, на тях ще им кажем - забравете тири пъти дневно и по-голям избор 
тези илюзии. на ястия. Безалкохолни и алкохолни

ЯР19
Нека преди всичко да развенчаем напитки местно производство се

най-разпространения мит - че само предлагат от 10 часа сутринта до по- 
най-луксозните хотелски комплекси лунощ. Плажните заведения осигу- 
предлагат услугата ол инклузив. ряват леки закуски през целия ден.

Хотелите с 2-3 звезди обикновено Към пакета услуги се включват и за- 
храна три пъти бавления - музикални вечери, детски 

я като "пълен

волни от почивката си другите случаи продуктите, които ос-
в Турция. тават от закуската, се използват за

А сега на въпроса, въртящ се в гла- приготвянето на обяда, а недоядено- 
вата на всеки втори турист: как хоте- то от него - за вечерята. Пести се и от 
лите, предоставящи ястия и пития количествата. Както и от съкращава- 
колкото си искаш и можеш, не се ра- нето на персонала - проблем, който 
зоряват и фалират? Оказва се, че чо- туристите добре усещат най-често в 
вешката лакомия все пак има някак- България.

предели. Средностатистическият и още нещо. В желанието си да 
почиващ напълно се вмества в плате- подчертаят елитността и оригинал* 

цена, тъй като тя по правило е ността си някои комплекси обявяват 
завишена. Но въпреки това някои хо- различни градации на услугата ол 
тели измислят ред хитрини, за да инклузив - иНга а11 тскдоуе, тах1- 
правят икономии. Например при две шит а11 тс1из1уе, зирег а11 тс1и5^е. 
или три звезди хич не се надявайте на Не се минавайте! Става дума за едно и 
натурални сокове. Ще ви забърк 
що от типа "сокчета в кесийка". В

включват в пакета 
дневно, рекламирайки 
пансион". Пълният пансион обаче оз-

празненства и т.н. Добавят се дюше
ци и плажни кърпи. Почти винаги на 

начава и неограничено количество разположение има боулинг, фитнес 
безалкохолни напитки през целия зала и сауна.
ден. Качеството на храната също ня- Ол инклузив в петзвездните хотели 
ма как да бъде проверено предвари- не се отличава особено от предходна- 
телно. Така че вместо да получите та категория. Разликата е, 
очаквано кулинарно пришество, мо- ките и храната са с по-високо качес- 
же да изхарчите всичките си джобни тво, а към плажното меню се добавят 
пари за що-годе свястна храна из сладолед, екзотични коктейли и пло- 
околните ресторантчета, които в Бъл- дове през целия ден. Освен сауна има 
гария наричат и "капанчета". В пове- и джакузи. А в развлеченията влизат

ви

ната
че налит

ат не- също нещо.
Т. Петров
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Продължават подготовките за 
дългосрочно водоснабдяване

Нови книги: “Майчице ле, мила майчице” на Александър Младенов

Песните пазят културната 

ни идентичностПристига вода от Рода
В организация на Матицата на ценности на Босилеградското 

българите в Сърбия и Центъра краище, те изтъкнаха, че делото 
за култура в Босилеград минала- на Младенов представлява огро- 
та седмица в Културния дом се мен принос не само за опазване 
проведе промоция на най-новата на духовната и културна иден- 
книга на Александър И. Младе- тичност на българите в Босилег- 
нов Майчице ле, мила майчи
це" - сборник с народни ~ _____
Босилеградско. Покрай ученици,

* Фирма от Враня скоро ще започне работите. Очаква 
се с допълнителното водоснабдяване да бъдат решени 
повече проблеми, а Босилеград и околните селища да 
имат качествена питейна вода през следващите някол
ко десетилетия

Кметството и останалите 
органи на местното самоуп
равление в Босилеград про
дължават подготовките за дъл
госрочно снабдяване на Боси
леград и околността му с качес
твена питейна вода. В това от
ношение една от основните це
ли е босилеградчани и райчи- 
ловчани да се "освободят" от 
водата от кладенците в полето, 
която сега се вкарва във водоп
ровода и подсилва тази от с.
Извор. Компетентните служби 
към Общинската скупщина за 
целта са изготвили необходи
мите проекти за картира 
водата от извора "Рода" в Ми- 
левци, а на проведения преди 
седмица търг работите са дове
рени на фирмата "Геоинжине- 
ринг" от Враня.

В ОС узнаваме, че тази фир
ма е поела задачата да прокара 
път от Босилеград до извора в 
Милевци с дължина от 10,5 ки
лометра, по който да бъдат по
ложени тръбите за новия вдо- 
допровод. Освен това тя е пое
ла да направи проби в Рисови- 
ца - възвишение над Босилег
рад, и да намери вода, където 
сетне да бъде построен резер
воар. За целта ще бъдат похар
чени 28 милиона динара, кои
то общината подсигурила от 
републикански източници.

Кметът Владимир Захариев 
казва, че вранянската фирма 
скоро ще започне с работите и 
пояснява, че кметството в мо
мента прави договори със соб
ствениците на имотите, през 
които ще мине трасето на пъ
тя, т.е. на водопровода от Ми
левци до Босилеград.

- Трасето минава през 130 
парцели, които са на повече 
собственици. Целта ни е да 
осуетим възможните имущес
твено-правови спорове и досе
га почти всички собственици 
подписаха изявления, с които 
се съгласиха то да мине през

на: "С години кръстосвах прахли- 
вите и кални селски пътища, по 
дъжд и сняг, по слънце и месечи
на, и събирах националното ни 
етнокултурно
родни обичаи, предания, тради
ции, легенди, приказки, вярва
ния, пословици, народни песни 
и др., които будят искрено само
чувствие за родолюбие, за любов 
към родния край и отечеството и 
за опазване на националната ни 
идентичност. Народните песни, 
които са поместени в моя сбор
ник, са творби, богати в идейно и 
художествено отношение. Те ни 
дават ценни данни за мирогледа 
на краищанеца, за неговата исто
рическа съдба, икономическите 
условия, социално-културните 
процеси и пр. За съжаление днес 
народната песен няма обедини
телна роля сред хората в Босилег
радско, където положението е 
много деликатно: имаме майчин 
език, но ни е отнет, имаме нацио
нална история, но не я изучава
ме, имаме религия, обичаи, тра
диции, но не ги упражняваме на 
роден майчин език. Горко е и 
срамно за един народ, който ня
ма възможност да изучава своята 
народна култура в училищата."

П.Л.Р.

на-наследство

радско, но и за изучаване на бъл
гарската фолклористика. Сбор
никът представлява ценно свиде- 

учители и граждани на промо- телство за миналото на българи- 
цията присъстваха и голям брой те в краището и за техния бит, 
пенсионирани преподаватели от както и за етническата им при- 
осиовното училище и гимназия- надлежност към българския род. 
та, представители на Държавна- В речите си те подчертаха, че ав- 
та агенция за българите в чужби- торът е събрал може би послед
на, с чието съдействие е издадена ните зрънца на разпиляната ду- 
книгата, както и други гости от ховна култура на българите в Бо- 
София и Кюстендил. силеградско, понеже голям брой

Освен автора, за сборника се от изпълнителите вече не са сред 
произнесоха и представителите нас или са на преклонна възраст.

имотите им без каквото и 
възмездие, казва кметът. Сте
фан Тодоров от Добри дол, 
който подписал изявлението и 
се съгласил трасето да мине 
през негови имоти, казва, че

да е песни от

инициативата на кмета се осъ
ществява. - Убеден съм, че 
всички ще я приемат и ще под
пишат изявленията, понеже 
на нашия народ е при сърце 
поговорката "не бива на хора
та да се спират път и вода".

Според плана до месец-два 
ще бъде обявен нов търг - за 
полагане на тръбите от Милев
ци до Добри дол, където до 
края на годината да бъде из
граден още един резервоар. В 
ОС узнаваме, че средства за та
зи цел ще бъдат подсигурени 
допълнително.

Босилеградчани са убедени, 
че с допълнителното водоснаб
дяване ще бъдат решени пове
че проблеми. С водата от съ
ществуващите два резервоара, 
единият от който е на Рамни 
дел над Босилеград, а вторият 
над Райчиловци, и от двата, ко
ито ще се построят сега, в Бо
силеград, Райчиловци и Ради- 
чевци ще бъде решем пробле
мът с недостиг на вода, както и 
трудностите след аварии на во
допровода. Всъщност от един 
резервоар ще се снадбяват съ
ответни зони, така че, ако се 
случи авария в една част на 
града, останалите няма да бъ
дат засегнати. Имайки пред
вид, че занапред няма да се 
употребява водата от бунари- 
те, босилеградчани, райчилов- 
чани, радичевчани и някои ма
хали, през които ще мине во
допроводът 
леград, ще се снабдяват с ка
чествена питейна вода. Онова, 
което особено е важно е това, 
че проблемът с водоснабдява
нето в тези селища ще бъде ре
шем за следващите няколко де
сетилетия.

не на

Нови
автобусни
линии
към
Белград

Никола Даскалов, Трифон Мишев, Мария Гарева, Пене Аимишров, Ки
рил Поромански и Александър Младенов

на ДАБЧ - Мария Гарева, главен 
експерт, отговаряща за всички 
български училища зад граница
та, и доц. Йордан Колев, главен 
експерт за българите на Балкани
те, Никола Даскалов, директор 
на Дирекция български общнос
ти и информационни дейности,
Трифон Митев, депутат в Народ
ното събрание и заместник-пред
седател на парламентарната ко
мисия по правата на човека и ве
роизповеданията, доц. Кирил 
Поромански, директор па Меж
дународния славянски институт 
в Кюстендил и Пене Димитров, Босилеградско. 
учител по български език от Бо
силеград и председател на Мати
цата на българите в Сърбия.
Отдавайки признание за всеот
дайната работа и огромния труд, 
който авторът е вложил да събе
ре и запази от забрава духовните

В сборника ‘'Майчице ле, 
мила майчице” са включени 
към 400 народни песни от 
Босилеградско, разпределени 
по жанрове - лирически, 
любовни, семейни, сватбар
ски, жетварски, коледар- 
ски, иечалбарски, шеговити 
и др. Владимир Михайлов, 
начален учител в пенсия, 
предложи на промоцията 
една част от песните да 
бъдат включени в учебната

Белградското автотран
спортно 
"Ласта" от 1 юни откри две И 
автобусни линии от Бел- 
град до Босилеград и об- Ц 
ратно. От автогарата в Бел- ^ 
град към Босилеград авто- у 
бусите ще тръгват в 14 и в у 
21,30 часа, докато от Боси- Ц 
леград към столицата в 12 |§ 
часа на обяд и в 12 часа ^ 
през нощта.

предприятие

програма на училищата вМилевци-Боси-

Изказвайки голяма благодар
ност и признателност на всички, 
оказали му помощ при подготов
ката и издаването на книгата, 
Младенов между другото изтък-

!П.Л.Р.
...В.Б.

ДОО “Ана” стро^обект за горски плодове

Планират и да произвеждат дава допълнителни разходи и ни усложнява рабо
тата.

§=з !=§=== еИШИШЩ
гъби, плодове и лс 11.01 Въпреки че изграждането па обекта изцяло е ви според плана ще разшири дейностите си с пре-

финапсирала от собствени средства, Котева очаква работка на плодове и с производство на готови из- 
да получи кредит от- Фонда за развитие па Репуб- делия оттях. С това ще се сьздадатусловия за анга- 

аУ лика Сърбия, при който е кандидатствала за сред- жирапе на нови работници.
ства за купуване па разхладителии уреди и други П.Л.Р.
машини и съоръжения.

Собственичката изтъква, че повият обект, чийто 
строеж ще приключи през това лято, до голяма 
степен ще им облекчи работата и ще намали раз
ходите за транспорт па изкупените плодове.

- Нашата фирма поддържа делови 
почти всички фирми в Сърбия, които се запимава г 
с преработка па плодове, и винаги намираме плас
мент, сочи Котева. Обаче поради липса па а,ответ
ни складове и хладилници за съхраняване сме при- 

плодове почти ежедневно да

не и преработка па 
Покрай складове и специализирани хладилници

Обява:
Абитуриентите от босилеградската гимна
зии випуск 1986/87 година на 23 юни (на събо
ра на Славчето) ще организират среща по 
случаи 20 години от зрелостния си изпит. 
Всички заинтересовани могат да се обадят на 
Владимир Захариев - Кройф на тел: 
063/239-003 или па Петар Рангелов на тел: 
063/473-835.

контакти с

пудепи изкупените 
транспортираме във вътрешността, което пи съз-
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Край на едно съдебно дело При Бобан Станков в с. Лукавица

Иванов да плати Билкаравото
като самеен 

бизнес
За накърняване честта, ав- ритета, достойноството и на- 

торитета, достойнството и ционалния й интегритет 
интегритета на Зорица Ми- търси обезщетение от 800 хи-
лева Небойша Иванов ще ляди динара. Общинският
плати 150 хиляди динара ре- съд в Ниш с първостепенна
ши окончателно Окръжният присъда налага па Иванов да
съд в Ниш, във връзка с жал- плати по 40 000 динара за на- Всеки петък димитровградчани могат да 
бите на страните в съдебния рушаване на честта, автори- видят Бобан Станков как па пазара продава 
спор между Милева и Ива- тета и достойнството, докато чайове, мехлеми, мед и други изделия, които

за застрашен национален сам подготвя. С билкарство започнал да се ЩЯ 
На 8 февруари 2002 г. Не- идеититет не го осъжда. занимава преди десетина години. Преди то- Мм

бойша Иванов пред Общин- Окръжният съд отхвътрля ва работил в Белград при частник. Не бил до- ' ‘ “ 
ския съд в Димитровград на- първостепенната присъда и волен от работата, завърнал се в родното си 
рича Милева "сърбоманка" и осъжда Иванов за накърнява- село Лукавица край Димитровград и започ-
т.н., и за това углавно дело за нето на честта, авторитета, нал нов бизнес. Освен в Лукавашко, лечебпи-

нов.

национална, расова и верска достойноството и национал- 
омраза получава три месеца ния итегритет с обща сума от 
затвор, обаче с акт на прези- 150 хиляди динара плюс сь- 
дента на републиката наказа- дебните разноски от 58 хиля- 
нието е отменено. ди динара, както и принадле-

Милева след това завежда жащата им лихва, 
съдебно дело срещу Иванов 
за накърняване честта, авто-

Бобан и Ирена в природата

мата част от тях са за лечение на кожни 
ч болести. За меда, който произвежда, каз

ва, че е чисто природен, а в комбинация с 
< определени чайове и мехлеми се превръ-
| ■ ’' Л ща в чудесно лекарство за астма, брон

хит, магарешка кашлица и др.
На въпроса как се печели от този "за

наят" Бобан отговоря: "Колко работим, 
толкова печелим". Казва, че Димитров
градският край е сравнително малък и 
затова предприема крачки да разгърне 
пазара, сиреч изделията си да пласира

___________________________________във вътрешността на Сърбия. Неговият
Предстоящата седмица в ство" на Европейския съюз, а Б‘ш сер;1Ш„а „„ д,1Лштров;р1,дт1Я „азар адрес може да се намери и в Интернет. 

Димитровград ще носи наз- се реализира от общините г г I г г ^ За лечебните билки най-много научил
вание Седмица на култура- Димитровград и Драгоман. от баба си и дядо си. Учил и от други хо-
та. В града ще бъдат органи- Б. Д. те билки бере и в мерите на селата Борово, ра, а има и литература за тази област.

Драговита, Погапово... Отива и на Стара пла- "Всяка година научавам за по 5-6 нови билки, 
нина, Гребен планина и къде ли още не. Зная в кой район расте определена билка. За 
Изминава по десетки километра пеш и не му някои съм идвал и по няколко пъти в един ра- 
е трудно, защото това обича и защото това е йон", казва лукавашкият билкар, 
"професията" му. Жена му Ирена също изпитва увлечение от

Билкарят разказва, че има около 150 вида т. тази работа. Помага му във всяко едно отно- 
нар. еднокомпонентни чанове, а смесени - шение. А от билкарството се интересува и си

нът им Кристиян. Просто то е станало техен 
семеен бизнес!

Седмица на 

културата
зирани редица културни 
прояви. Откриването на ме
роприятието е насрочено за 
понеделник в 20 часа, когато 
театърът "Христо Ботев" ще 
изпълни представлението„ л „ г> * л оп димитровградчанинаД-р . Във вторник от 20 часа Андреевич долу има плодове, а 
ще бъде изпълнен музикал- горе цъфти. След справка с мес- около 30-ина. Те са предназначени за лекува- 
но-сценичният перформанс тния агроспециалист Ангел Басов не на най-различни болести. На всеки чай Бо- 

ритуали". разбрахме, че не става дума за бог бан е написал и как трябва да се консумира.
знае какъв куриоз, но все пак та- Мехлемите ги има около 10 вида. По-голя- 
кова явление не се случва често.

Цъфтене
Тази малка круша в двора на 

Раде

Б.Д."Бурелските 
Следващия ден от 14 часа в 
библиотеката "Детко Пет
ров" ще бъде организирана 
етнографска изложба, а от 17 Екотуризмът - шанс на общината (3)часа зрителите ще могат да 
се любуват на кукленото 
представление, което съв
местно са подготвили дет
ските градини от Димитров
град и Драгоман. В четвър
тък ще се редуват: от 19 часа 
изложба на детски рисунки, 
от 19,30 изложба на детски 
фотографии, а от 20 часа те
атралното 
"Женско царство". В петък 
от 21 часа в СЦ "Парк" ет- 
нопоп концерт ще изнесе пе
вицата Биляна Кръстич с 
групата си "Бистрик", дока
то вечерите в събота и неде
ля са резервирани за фол
клорната проява "Нишавски 
хоровод".

Седмицата на културата в 
Димитровград е част от про
екта "Нашата култура като 
трансграничен 
който се финансира от прог
рамата ФАР "Добросъсед-

Районизиранои възможности
Като туристическа дести- ЮНЕСКО е и Погановски ма- културно-историческото нас- 

нация, нашата община пред- пастир. Рядката природна за- ледство: единствения по рода 
ставлява голям потенциал, бележнтелност - Петърлаш- си Паметникът на Нешково, 
Възможностите са многос- ката пещера, е поел Институ- обща костница на загиналите 
транни: в самото селскосто- тът за защита на природата в безсмислената братоубий- 
панско производство, в стро- от Белград с изготвен елабо- ствена война, многобройните 
ителството на туристически рат за статус на паметник на манастири, черкви и парак- 
обекти, в представянето на природата първа категория, лиси, оброчни кръстове и пр. 
природните забележител- Поречието на Ерма с прочу- са неща, които могат да пре- 
ности и своеобразно култур- тите Влашко и Одоровско дизвикат интерес у туристи- 
но-историческо наследство. ждрело, както и ендемичните те.

Условно територията мо- растения по него, също са 
же да се раздели на два ту- обект на елаборат за защита, 
ристически, взаимно допъл- Наред с това, специално 
ващи се, района. Северна част място трябва да се даде на 
- Забърдие и Висок, и южна 
част - Бурел и Дерекул.
Истинския шанс на северна
та част е трансграничният 
проект, обхващащ четири об
щини от Сърбия и седем от 
България. Въпреки големия 
интерес на двете държави, 
необходимостта от самоорга- 
низиране и активно включ
ване в проектите е належаща 
задача.

Благоприятства фактът, че 
територията на общината 
има не малко защитени обек
ти и зони. Паркът "Стара 
планина", територия канди
датстваща за резерват на 
ЮНЕСКО "Човек и биосфе
ра". Под

представление

Ст. Николов

(В следващия брой : Сега 
е нашият ред)

приятел",

Нови прозорци на 

Старческия дом
Дървените прозорци и входната врата на Старческия 

дом са подменени с РУС дограма. След като проектът бил 
одобрен, средства за целта на стойност около 25 милиона 
динара били отпуснати от Националната инвестиционна 
програма на правителството на Сърбия. Б. Д.

защитата на
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В Ниш се проведе “Екополис фест 2007"

Съвместно сръбско-българско 
домакинство

Сурдулица

Почит към 

жертвите на НАТОсГДиМиналия уикенд град Ниш бе домакин 
на Четвъртия международен фестивал 
филми с екологическа и археологическа 
тематика "Екополис фест 2007", а по повод 
Световния ден на околната

Делегации на община Сурдулица и на общинските от
бори на политическите партии поднесоха цветя пред па
метника на жертвите на НАТО бомбардировките. В съв
местната гробница в масуришките гробища са положени 
тленните останки на 20 бежанци от Босна и Хърватия, нас
танени временно в Специалната болница за белодробни 
заболявания в Сурдулица, сред които и всичките петима 
членове на семейство Малобабич, пострадали в бомбарди
ровките от страна на НАТО алианса в нощта между 30 и 31 
май 1999 година.

па

и 1
среда - пети ■- : 

юни. На фестивала бяха прожектирани Г 
десетина филми от няколко страни, сред Гн 
които и от Великобритания, Австрия,
Швеция, Швейцария и Русия.

Домакини на тазгодишния "Екополис 1. 1 1
фест" бяха нишката градска община Па- 
лилула и българската Своге, чиито кмето-

\ ! „I
„ , ......

ве Мирослав Джорджевнч и Емил Атана- Кмсшовш'Мирослав Лжордшвич и Емю, 
сов откриха мероприятието. Лишшвв (в средата) откриват панаира

Д.М.,

Димитровград
Същевременно в спортната зала "Ча- 

пр" в Ниш се проведе и поредният 8-ми 
панаир па туризма и екологията, на който 
двете общини-домакини представиха 
съвместен шанд туристическите си потен
циали и природни забележителности.

Сред 40-ината туристически организа
ции и агенции от Югоизточна Сърбия, 
Черна гора и България, се представи и Ту
ристическата организация в Димитров
град.

'■0 0--.П

Учреден Общински 

съвет на ЛДП
на

В Димитровград тези дни ние присъстваха проф. д-р 
бе учреден Общински съвет Небойша Ранджелович, под- 
на Диберално-демократичес- председател на ДДП и депу- 
ката партия (ЛДП). За об- тат в Скупщината на Сърбия, 
щински мениджър (предсе- и Зоран Станчев, мениджър 
дател) на съвета бе избран на партията за Пиротска об- 
30-годишният гимназиален щина и Пиротски окръг, 
учител по английски език и
литература от с. Желюша Де- вета ще бъде в търговския 
ян Цолев. Общинският съвет център до сградата на поща- 
наброява 7 члена и освен Цо- та, в помещението на турис- 
лев в състава му са: Саша Ге- тическата агенция "Малбъ- 
оргиев, гимназиален учител ри", 
по английски език и литера
тура, Горяна Андреева, инж. Деян Цолев между другото 
по пейзажна архитектура, сподели, че амбицията на ОС 
д-р Симеон Басов, пенсиони- на ЛДП е на предстоящите 
ран лекар, Тамара Георгиева, местни избори да получи по- 
икономист, Саша Манчев, аб- не толкова гласове, колкото

Представители на повече неправителстве- махвапе на всички видове дискриминация па солвент по маркетинг, и Деян партията бе получила на пар
ни ромски организации, обединени в Лига за ромите и на тяхното интегриране в общество- Радивоев, аосолвент по пра- ламентарните избори през
десетилетие на ромите, в Ниш организираха то. во- , януари,
първа конференция, посветена на десетиле- Според преброяването от 2002 г. в Сърбия ‘~*а учредителното съора- В. Д.
тието на ромите 2005 - 2015 година. Именно и в Черна гора живеят около 11 000 роми, по 
през 2005 г. правителството на Сърбия прие основателно се смята, че техният брой е 
акционни планове за образованието, здраве- много по-голям. 
опазването, трудоустрояването и жилищни-
те въпроси на ромите. Доклад във връзка сто- представители па ОЕБС, па Хабитат и други 
ва наскоро ще бъде представен на междуна- международни организации, както и пред- 
родна среща в София. ставители на местни ромски общности от 60

По думите на координатора на Лигата града.
Осман Балич преди две години е започнала 
европейска стратегическа акция с цел пре-

Представителите на ТОД Зоран Димит
ров и Мария Ставрова изразиха удовлет
ворение от броя на установените контакти 
с радетелите в областта на туризма и спор
та. Контакти са осъществени и с предста
вителите на българската община Своге, 
водени от кмета Емил Атанасов.

Временно седалище на съ-

Зораи Димитров па панаира в Нит
В.С.Б./Б. Д.

В изявление за вестника ни

Конференция, посветена на 

десетилетието на ромите

Сурдулица
На конференцията в Ниш присъстваха

Сформиран е сафари 

клуо "Чемерник'Р. Вучкович
Тези дни в Сурдулица беше сформирано обществе

но-спортно сдружение - сафари клуб "Чемерник", в което се 
очаква да се зачленят мнозинството от почти 300 собственици 
па джипове и любители на природните красоти в общината. 
На учредителното събрание бяха сформирани управителен 
и надзорен съвет на сдружението. За пръв председател на 
клуба е избран Радосав Иованович, гостилничар от Сурдули
ца. Тон оповести, че първата самостоятелна проява ма сафа
ри клуба "Чемерник" ще бъде "Джппнада 2007", която ще се 
проведе в началото на следващия месец в рамките на тради
ционното културно-туристическо мероприятие "Власинско 
лято”.

В Общинския съд в Сурдулица ОсМОКЛаСНИЦИТе

Условно 

наказание за 

кондуктора

завършиха 

основното си 

образование
Д.М.Бившият шофьор и лица и платили билети 

кондуктор в Босилеград- до Белград, но Тасев им лаеш 1 ' Р
Баш т'АКХшХа‘Т" ИЗЛГ ГГалГшГхам училища в Горна ^исш миналия уикенд бяха „а 
[фшо 1асев (1946) о> I и- само до Блади , У |'орна и долна Лю- двудневна екскурзия, в
чарци преди няколко го- докато 1010 ЛинаРа с" бата ИРБисгьр'на 1 юни рамките на която посе
ви злоупотребил слу- присвоил Заловил ю основното тиха Кра.уевац, Топо-
жеония си кондукторски обаче “ *гРе “° , си образование. Пове- ла, Смедерево, Ковин,
"ОСТ, котато от двама път- трол на предприя шега, а ^ ^ тях са 0МИЧ1Ш. Панчево и Белград. Раз-
ници присвоил 1010 ди- след това го заиод р _ 37< зц за|П,рШИха носките за екскурзията На 3 юни във Враня се проведе Осмият междурегионадеи
1тегр,?,„!а 43 "РИКРие "Р°*ура ла/а па класа с много добър, 22 изцяло са поели учени- преглед на кавалджиите от Югоизточна Сърбия, като квади-
вил оше &!алши- съд ’ с добър, а 6 със задово- ците, като ще платя! ио фикацИОШ10 съревнование за участие в предстоящия 20-и
фицирал служебни доку- Потвърждавайки при- отелен^асництГот вноскИЛИ"ара 'Р" Събор па кавалджиите в Сърбия. Във Враня се състезаваха 
менти. За тези две прес- смаза на първоначална- ‘ ск не в края на миналата двадесетина майстори на този древен музикален инструмент
Iимения Общинският та инстанция, Окръжни- оС|а|1еи на 1|оправите- седмица на еднодневна и то в три дисциплини - фолклорна музика, дует и естрадно 
«д в Сурдулица-съдия ят съд във Браня преди изпита нямв и нов- екскурзия в Ниш и изпълнение, придружено от оркестър.
= ЯнеВ'МУНМОЖ^ десе?!!"а А!Х поления тарящи класа. Нишка баня бяха и 74 Честта да представят Сурдулишка община на това мероп-
месим татвтп*‘Г егл ^йпГбил убеден’че на- Сред 37-те отлични- третокласници от цен- риятие имаха Милица Раигелова от Сурдулица и Радован

казанието е^нГрекалеио «и, Ъ са носители на и .юдведом- &ом„ович от Мачкатица, който спечели трето място и се
43 не направи друго уг- строго", ниго па проку- ,Р?3?'']1®Хттл1ю- дата Родителите им класира за юбилейния ст.бор на кавалджиите в Сърбия, кой- 
43ВНО дело. ратурата, която смятала, у,,Илшце и един от платиха по 1300 динара, то ще се проведе от 21 до 26 юли в Прислоница, недалеч от

л»ама пъпшни се ка- чето е прекадено меко . /7.Л.Р. град Чачак.

132-ма ученици от 7 
и 8 клас от Босилеград

Враня

Преглед на кавалджии

Д.М.
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Художникът на Забърдието Музикантите от основното училище 
в Димитровград

(От стр. 1) то преведе творбите му от сръбски на бт>лгар- 
ски език. Под заглавие "Книгите на брат ми"

В първия том под заглавие Тихите залези за творбите на Петров пише по-възрастният 
на Забърдието са публикувани 28 разказа, Му брат, поетът Благой Димитров. В същия 
подбрани от 4 Деткови сборника разкази том е поместен и разговор с автора, който во- 
' Границата , Тихите залези па Забърдие- дил литературният критик Зилхад Клуча-
то , Усмивката на чичо Радован и Да жи- мин, както и стихотворението "Сън за светов- преглед на хорове и оркес- помним само, че преди го
вееш почтено"). Предговора е написал писа- на литература", което на Петров е посветил ТРИ кьм основните и музи- дини, когато негов ръково- 
телят Ранко Рисойевич. поетът Абдулах Сидран. кални училища в Сърбия. В дител беше покойният Ге-

Вторият том "Тайните на слънчогледа" съ- Това, което Детко Петров е изживял през прегледа участваха общо 19 орги Шукарев, оркестърът 
държа 16 разказа за деца и снимки от семей- краткия си, но богат живот, е отразено и в оркестъра от цялата страна, също печелеше награди, 
нмя албум на автора, докато в третия е помес- произведенията му. Роден е в Забърдието, в с. между които и духовият ор- И макар че за сравнител- 
тен романът му ' Изстрел в Мали Вакуф". Пъртопопипци, гимназия учил в Димитров- кестьр при основното учи- но кратко време от възобно- 

За това как се срещнала с произведенията град и Пирот, а живял в Саиски Мост и Сара- лище в Димитровград. вяването си печели само
на, както го нарича 'художника на Забърдие- ево. Тези места, свидните детски спомени и 
то , в третия том пише Жела Георгиева, коя-

Най-добри в Сърбия
На 28 май т.г. във Вършац която духовият оркестър в 

се проведе традиционният Димитровград има. Да на-

мапталитетът на хората от Забърдието и па 
тези от Босна и Херцеговина се преплитат в 

яв литературното му творчество, създадено па 
I сръбски език, а превеждано па български, та- 

ЦИ ка че той е истински балкански автор.
' Д "Струва ми се, че писателят с име па дете е 
’ | сред избраниците, които са дошли па този 

; свят със своя мисия - да разкрие скритите ськ- 
-ж ровища на своя затънтен и непознат роден 
ЯВ край и на неговите хора. И той е изпълнил та- 

, зи мисия, създавайки шедъовъра "Тихите за- 
ЩВ | лези на Забърдието", който, не се съмнявам, 

ще завладява със своята магия, ще бъде опора 
и упование сред заобикалящата ни грубост, 
ще буди светли чувства и помисли, ще ни 
прави по-човечни, пише за автора Жела Ге
оргиева.

Трябва още да се отбележи, че изданието 
на избраните творби на Детко Петров е наис
тина репрезентативно, такова каквото заслу- 
жава един малцинствен автор от такъв ма- 

. щаб.
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След като преди около първи места, трябва да се ка- 
месец Димитровград- же, че основен проблем на 

музиканти
/ един

ските ояха оркестъра представлява не- 
най-добри на окръжния достигът на определени, не 
преглед в Пирот, оставяйки толкова големи финансови 

М. Тодоров заД себе си и оркестри от му- средства за поправка на ня- 
зикални школи, същото кои инструменти. Те са дос- 
направиха и на републикан- та стари и изхабени и труд- 
ския преглед във Вършац - но се намират части за под- 
отново най-добри, и то убе- мяна, а новите инструменти 
дително! Зад тях останаха са страшно скъпи.

Иначе духовата музика в

1 |

КИЦ ознаменува годишнината от гибелта на Ботев

Рецитал за великия поет 

и революционер
няколко оркестъра от музи
кални училища. Ръководи- Цариброд е с традиция още 
телят Александър Аца Ран- от 1942 година, когато за 
чев споделя, че успехът се пръв път се представя по 
дължи на упоритата работа повод 24 май - Деня на све- 
на младите музиканти, на тите братя Кирил и Мето- 
таланта им и на традицията, дий. А.Т.

По повод 131-та годишнина от гибелта на които под ръководството на преподавателка- 
Христо Ботев босилеградският КИЦ в края на та си Анета Иванова изнесоха рецитал, посве- 
миналата седмица организира културна тен на живота и делото на Ботев. В продълже- 
програма. Гости на проявата бяха ученици нието на програмата, те изпълниха няколко 
от Гимназията за древни езици и култура български родолюбиви и народни песни. 
"Св. Константин Кирил философ" от София, П.Л.Р. ГНа детски фестивал в Берковица .

"Бъбрица"обра 

няколко награди
Изложба на Мича 

Митич в Димитровград [Йр2
В Градската галерия в Ди- В каталога, отпечатан по щ <-

митровград в присъствието случай изложбата, журна- I ?
на голям брой посетители бе листът Слободан Алексич ;!ч
открита изложба на картини между другото оценява, че 
на местния художник Мича "картините на Митич могат 
Митич. Това бе юбилейната да се гледат само по два начи- 
му 10-а изложба и 4-а в Ди- на - те или въобще не допа- 
митровград. Експонирани са дат, или пък пленяват. Може- 
30-ина творби - натюрморти, те да влезете в реалната магия 
портрети, драперии и пане- на неговия израз, или ще ви 
лис образи. отблъсне прекалено необик-

За творческия път на Ми- новеният ред на нещата, по- 
тич говори журналистката нятията и емоциите. С други 
Зорица Милева. думи, не очаквайте от човека,

На международния детски То получи специална награда за 
фестивал на изкуствата "Лачени спектакъл, изпълнен на българ- 
обувки" в българския град Берко- ски език; Саня Лекова и Драгана 
вица Детският ансамбъл към ди- Ангелова разделиха наградата за 
митровградския театър "Христо най-добра женска роля, докато 
Ботев" грабна три награди за Ивица Глигоров и Деян Тодоров 
представлението си "Приключе- бяха наградени като атвори на 

;Ж1 нията на Бъбрица Бърборкова". музиката. Ь. Д.

Щ

"Не може ли 

без мене?"
който не е пробвал компро- ча Неотдавна под това заглавие от пе-
миси в живота, да направи умотвортниТТде^кулскиТкрай 
компромис в изобразително- (Бабушнишко), чийто автор е пенсио- 
то изкуство. То е предназна- нираният учител Йордан Миланов.

Л| чено за вертебратите", под- Книгата предлага около 60 увлекател- 
^ чертава Алексич. ни творби в духа на народните при-

я Митич е роден преди 51 го- ка~ки и няколко оригинални статии 
Л дини в Димитровград. Завър- ПреДИ Г°ДНИ
Л шил е полувисше изобрази- В кратките хумористични

телно училище, а се е дипло- рийки, пропити с народен дух, се раз- 
мирал в Академията на СПЦ казва за мъжаги, воденичари, миньо-

___ - специалност иконопис през Ри< печалбари, вражалици, кумове и
5-м* 2000 г. при професор Драго- КУМИЧИ- податливи вдовици, но и за

л У* Щ мир Яшович. Магистрирал е някогашните комунистически "мъ-
Ш "”“СвВГоХА°ЖеСТВеота в Осооенатастойносг на сборника е в документалния му характер^

академия в София през 2003 бита на нашенеца, за тежките времена в икономическо и политическ 
г’ ПРИ професор Олег Гочев, отношение, за неизчерпаемата енергия и смисъл за хумор.

7 «ЯРрЩЩ.Ц?■- • *. Член е на УЛУС. Трябва да се отбележи, че книгата е печатана двуезично - на бългзр
М1Г;-С ~ ■■■’...Б. Д. ски и на сръбски език. М. Т.
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1-Ш1№иг1- 90 години от кървавия 15 май
в Босилеградско (5)

1Ш.ЧМ «];■!?.

Цар Симеон създава 

Българската империя Босилеград в пламъци
^Топлинките четници убили трима старци и 11-годиш- 
но момче, ограбили къщите, магазините и кръчмите и 
запалили почти цялото градче *Вилнеенето им било 
прекратено от пукота на кмета на Църнощица и него
вата дружина. *"Уншцожих всичко, а Босилеград опо
жарих до основи" - похвалил се Коста Печанац в докла
да си до Върховното командване.

Когато четата ма Коста Печа- нашите хора. Целият град бе- 
нац пристигнала в местността ше запален, след това се вър- 
Воденици на 1 км западно от нахме от друга посока и също 
Босилеград, това било около 13 опожар) 
часа на 15 май 1917 година, за- писал П 
белязало я овчарче, чието ста
до пасло наблизо. След като напуснали домовете си преди 
видяло как брадясалите "вой- нападението, четниците и тук 
ници" в сръбски и български окървавили ръцете си. Зверски 
униформи обезчестяват иякол- убили Стоян Гергинов, 73-го- 
ко жени, овчарчето се изпла- дишен земеделец, 70-годиш- 
шило и избягало към Босилег- ния Цветко Миладинов, също 
рад. Веднага разказало какво е земеделец, 11-годишното мом- 
видяло на Воденици и за крат- че Никола Стоименов и земе- 
ко време босилеградското на- делеца Митре Пейчов на 70 го- 
селение разбрало каква опас- дини. Техните имена се нами- 
ност наближава. Босилеградча- рат в запазените и днес смър- 
ни имали страшни спомени от тни актове от 1917 година. Ня- 
сръбската войска, която напад- кои твърдят, че убитите били 
нала градчето им през Втората повече, но техните имена не 
балканска война 1913 година, и били вписани в смъртните ак- 
затова сега избухнала обща па- тове. В подкрепа на това твър- 
ника. Изплашените хора на- дение се привежда случаят с 
пускали домовете си и бягали две деца, които се скрили в къ- 
вън от градчето, най-много към щата си и изгорели заедно с 
село Извор. Босилеград запус- нея, след като тя била запалена 
тял и такъв го заварили четни- от брадатите престъпници, 
ците, които нахлули в него, 
разделени на три групи: едната четници по Босилеград било 
нападнала откъм градините на прекратено от неочаквана 
десния бряг на реката, другата стрелба от Бойчин дел. Това 
откъм гробищата, а третата, бил кметът на Църнощица с 11 
най-голямата група влезла въоръжени съселяни. Както бе- 
през Гуйчак. ше споменато в предишното

Тъй като не срещнали ни- продължение на този сериал, в 
каква съпротива, безмилостни- местността Две реки четници
те нападатели от Топлица се те хванали коня на църнощич- 
пръснали по напуснатото град- кия кмет и той събрал малка 
че, разбивали къщи, магазини група смели хора с пушки от 
и кръчми, ограбвали всичко, селото си и тръгнал след четата 
каквото харесали, пили и яли на Печанац. Ненадейният пу
ма произвол, а след това започ- кот внесъл смут сред четници- 
нали да палят редом къщите и те и те побързали да се изтег- 
обществените сгради. Почти лят от Босилеград. От Водени- 
целият Босилеград бил в пла- ци тръгнали по долината на 
мъци - до 5 часа след обед зло- Лисинска река. Когато прис- 
деите запалили три четвърти тигнали в Долна Лисина, запа- 
от общия брой постройки!?

"Унищожих всичко, а Боси- към центъра на Горна Лисина, 
леград опожарих до основи!" - където нощували. В това село 
похвалил се с "големия си под- убили учителя Стоимен Бош- 
виг" самият Коста Печанац в ков и на тръгване сутринта на 
своя доклад до Върховното ко- 16 май запалили къщите в сел- 
мапдване от 19 декември 1918 г. ския център. След това се запъ- 
"Нападнахме Босилеград око- тил и към Долна Ръжана. 
ло 3 часа след обед. По пътя до 
Босилеград постъпихме така, 
както българите постъпваха с

*До смъртта си през 927 г. великият владе
тел нееднократно громи враговете си и из
гражда огромна държава, поставяйки Ви
зантия в унизително положение.

Управлението на Симеон пратеници. Досега са 
(893 - 927) се приема като открити и две огромни 
най-великото време на сред- катедрали с базилика- 
новековна България. През 893 лен план. Всички зали 
г. се взема решение за пре- са облицовани с красив 
местването на столицата във мрамор, а подовете пок- 
Велики Преслав, намиращ се рити с пъстри мозайки, 
на 40 км от Плиска. Този акт е Симеон Велики пред- 
подготвян дълго от Бо- приема крайно агреси- 
рис-Михаил с различни стро- вен курс към Византия, 
ежи, които неговите наслед- Както при страшната 
ници продължават активно, арабска опасност от VIII 
Трябва да се съгради център, в., империята се оказва 
подобаващ на новата роля на на ръба на уншцожени- 
България в средновековна ето. През 894 - 896 г. 
Европа.

Главната цел на 
Велики Преслав е 
да съперничи на 
Константинопол,

ихме всички села", на-
ечанац в доклада си. 

Въпреки че босилеградчани

столицата на вели- ... 
ката Римска импе- а 
рия. Той има трой- Д 

укрепителна 1 
система с каменни А
на

стени от огромни 
блокове, като само Вилнеенето на топлинките

външната крепост е
с площ от 5 кв. км. п-т- 11.ЮЧ11 от о.ипаона преграда с г/зоорала1ам и в околности- • ./ 1 1пие па лъв, Стара Загора, А 6. Цар Симеон

(художник Димитър Г/одженов)те се намират об-

нагза.
През 913 г. Симе

он опитва да грабне 
императорската ко
рона, ставайки ре
гент на малолетния 
Константин VII Баг- 
ренородии. В пос
ледния момент ви
зантийците анули
рат договора и оста
ва само един път - 
войната. На 20 август 
917 г. край Ахелой 
българите нанасят 

; едно от най-тежките 
в и сго

дили 2 къщи и продължили

поражения 
! рията на Византия. 

Симеон се самопро- 
възгласява за васи- 
левс (император) па 
римляните, а бъл
гарският архиепис
коп приема патри
аршески сап. До 
смъртта си през 927 

с*/ -5 г- великият владетел 
нееднократно громи 

Н Шк врага. Както и Карл

- Следва -
Александър Младенов

Интересно

65 години в брак
Останки от царския дворец 
във велики Преслав, IX в.

ширните имения на висшите заитийците са 
аристократи и многобройни- разгромени и

Симеон се озо- Желюшаниге Никола и Костадинка Ненови 65 години живеят в 
брак. Оженили се през 1942 г. Дядото е роден през 1910, а бабата 
през 1917 година. Той бил дърводелец, а тя домакиня. Казват, че 
кавги по време на съвместния живот е имало, но не били "с голям 

магнитуд". На въпроса разкайва- 
$ ли ли са се заради избора на 

I брачния си съдружник, отговор 
<! даде дядото: "Не, никога, тъй ка- 
| то нито аз за нея сьм се женил от

те манастири, всички строе
ни от камък, мрамор и мозай- вава пред стени- 
ки. Във вътрешната зона са те ма Коисганти- 
адмипистративните сгради, 
казармите за охраняващите му пее да ликии- 
гвардейски чаеги, различни дира съседа си, а 
обслужващи помещения, да бъде признат 
Най-сетне в самия център е за

велики, Симеон не 
успява да се легити
мира като едноличен 
римски император. 
Той обаче изгражда 

държава, 
Визап-

попол. Но целта
[V , •

■*огромна 
поставяйки 
тия в унизително по
ложение.

Европа от първата 
половина па X в. се

т]г.едноличен
зор, нито пък тя за мен се е 
омъжвала от зор. Изборът си е 
бил наш."

Старецът казва, че си спомня, 
не само за Втората, но и за Пър
вата световна война. На въпроса 

време е било най-добро за 
живеене - времето на монархпя-

укрепепият дворец на бъл- император, 
«реките владетели. Той Според старата 
представлява град в града и се римска доктри- 
о-стои от десетки монумеп- па империята 
талии корпуси, където еже- може да бъде са- 
часно са изпълнявани неверо- мо една. През 
ят*!о сложните церемонии, 800 г. владетелят 
заимствани от византийския па франките 
императорски двор. Това са Карл Велики ве- 
'иреките апартаменти, отде- че се е провъз- 
теи дворец за българския гласил в Рим, по 
патриарх, различни сгради за Копстантипо- 
сретци, пирове, приемане па пол не го приз-

поделя между хрис
тиянските империи 
па българите, фран
ките и византийци
те, и от арабите, зае
ли Пирипейския по
луостров.

кос

|а, Титовото социалистическото 
5Щ,, ' устройство, Ммлошевичевият 

режим или сега в демокрацията, 
; дядото отговори: "По време на 

Тито сякаш имахме най-много 
пари."

А > -
Релефни изображения 
ни светци, X и.

Ь. А.е
- Продължпвп -
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Исторически успех на “Младост” в състезанията 
__________ за Купата на Сърбия

ЮФД - 28 кръг: “Младост” - “Леминд” 5:1

"Зелените" разгромиха
И Дубочица" П0КЛ6КНИ гостите от Лесковац

в Босилеград След "Дубочица", която 75 минута бе автор на чет- 
босилеградчани отстраниха въртото попадение за "Мла- 
ог състезанията за Купата, дост". За 5:0 се разписа Ми
на 3 юни на "Пескара" пок- хайло Иоич в 80 минута, а в 
лекна още един отбор от 88 минута Никола Янкович 
Лесковац. В рамките на 28 отбеляза почетния гол за 
крт,г от тазгодишното пър- гостите, 
венство в Южноморавска "Младост"-. Г. Величкович, 
футболна дивизия "Зелени- П. Зарев, Марко Николич, 
те" завоюваха убедителна Милорад Николич (от 81 
победа от 5:1 срещу "Ле- мин. Б. Воинович), Д. Ди- 
минд". митров, И. Василев, М. Ста-

През целия мач футбо- нимирович, Б. Арсич, В. Та- 
листите на "Младост" бяха сич (от 76 мин. М. Йоич), С. 
по-убедителни и напълно Дамнянович и М. Васев (от 
заслужено спечелиха нови 46 мин. М. Георгиев).

И три точки. Първия гол за "зе-
Н лените" отбеляза централ- вич, И. Джорджевич, Д. Ди- 

-У^/<1ДШ1ЯЕДЖДР ПИЯТ нападател Владика Та- митриевич, Д. Живкович, М.
сич, а на 2:0 повиши Синиша Анджелович, Ж. Миленко- 
Дамнянович в 36-та минута, вич, И. Величкович, Н. Ми- 

Ута нападателят , " ч През второто полувреме бо- тич, М. Джорджевич, Н.
"Дубочица" откри резултата г ■ у ' „ ' силеградчани отбелягаха Янкович и 3. Павлович (от65

след грешка в защитата па боси- * ‘ още три попадения, мин. М, Стоянович).
леградчани. До края на първото футболистите па "Младост" след мача срещу "Лубочица Най-добрият футболист на В предпоследния кръг от
полувреме и двата отбора си мача Марян Станимирович тазгодишното първенство
размениха по няколко добре момент всичко на терена корен- Победителят трябваше да в 60-та минута отбеляза тре- босилеградчани гостуват на
организирани атаки, обаче ре- "° се промени в тяхна полза, бъде излъчен чрез изпълнение Т0Т0/ а Мирослав Георгиев в "Ястребац" в Блаце. ПУ1.Р
зултагът остана непроменен. Слце в 61-та минута ветеранът на дузпи. Изключителният вра- 

Въпреки че след подновява- Блажа Воинович засече с глава 
нето на играта "зелените" заси- Центрирането от ъглов удар и в 
лиха атаките си, в 60-та минута английкеки стил" заби топка- 
защитата отново сгреши и гос-
тите отбелязаха втория си гол. минута съдията ДанилоМихай- казателен удар. Сигурни реали- 1У/Т 1 7 ТЧ/ТТ/ТТТЛТПРТ/Г
Автор на това попадение беше аович напълно оправдано отсъ- затори за "зелените" бяха и Бо- Тт ч-г X X / 1.тХ XXX ХЛ» X XX
влезналият като резерва Сречко Ди дузпа в полза на "Младост", рис Чипев и Игор Василев, до- п „ „ ш, \ гтлтс «п „
Цветкович. След това футбо- Сигурен реализатор „а наказа- като голмайстори за "Дубочи- рК Омладинац (Малошище) - ФК Балкански"
листите на "Младост" като че телния удаР беше самият Вла- ца" бяха Предраг Цекич и Лю- (мачът прекратен в 17 минута при резултат 0 : 1)
ли получиха криле и от този

В редовното време мачът на "Пескара" завърши наравно - 2:2, а боси
леградчани бяха по-успешни в изпълняването на дузпи и триумфира
ха с общ резултат 5:4. 1 г

"Младост" изигра най-доб- I 
рия си мач през този сезон и на
пълно заслужено завоюва побе
да срещу реномирания отбор 
на "Дубочица", член на Сръб- | 

футболна дивизия. Въпреки ; 
че десковчани, които са победи- I 
тели в

'у-шмвЦШска

състезанието за Купата <■ 
ма Ябланишки окръг, важеха за та 
абсолютен фаворит преди на-

срещата, "зелените" Ц, 
за пореден път доказаха, че мо-

"Леминд": М. Милоше-
чалото на

гат да спечелят срещу всеки 
един съперник на своя стадион. 

В 25-та мин
на

тар на "зелените" сурдуличани- 
нът Горан Величкович Тате ус
пя да спре две дузпи и сам бе то

та във вратата на гостите. В 75-та чен в изпълняването на един на-
НФЗ - 23 кръг от първенството

димиров и резултатът беше из- биша Цветанович. 
равнен - 2:2.

Мачът в Малошище завърши безславно. Димитровградчани 
тръгнаха фуриозно и в 5 минута чрез Саша Васов откриха ре
зултата. В 17 минута реферът отсъди дузпа за "Балкански", кое
то бе повод играчите на "Омладинац" да го нападнат физичес-

ПА.Р.

Първи кръг от “ЛАВ” купата на Сърбия на ФС на РИС ки.
"Балкански" ще спечели мача със служебен резултат, а 

"Омладинац" ще бъде наказан.
"Балкански" в неделя от 17,30 часа домакинства на отбора 

"Пърчевац" от Пирот. Очаква се тържество по повод спечлва- 
нето на титлата и влизането на димитровградския отбор в 
Сръбска лига.

^Балкански” - ^Бор” 

1:1, на дузпи 4 :2
ДС.

30 май 2007 г., СЦ "Парк", зри- кипите бяха по-добри през це- "Балкански", 
тели 1000. Съдия Милан Кръстим лия мач и заслужено се класира- ве.
от Пирот - 8. ха в следващия кръг. При изпълняването на дузпи

Голмайстори: Нацков в 6 ми- Стадионът се взриви вече в юнак стана вратарят на "Балкан- 
путаза,"Балкански", а Ристовски шестата минута, когато след ски" Петрович, който запази ТТШТТТ ЪТ^ОТ/Г лтцлттп
в 19 за Бор . Жълти картони: С. бърза акция ма Алексов отляво, вратата си при три дузпи (не ус- -/Х\*С^ ХХОХХХс! X &С5 XI С.1У1С^ 114 
Васов и Гюров от "Балкански", Нацков от няколко метра из- пя да попречи само на една на
Додич и Николич от "Бор". прати топката под гредата. Николич). Голмайстори от 11 ФК "Желюша" - ФК "Младост" (Мали СуВО-

Ьалкански : Петрович 8, Чи- "Балкански" игра следващите 15 метра за домакините бяха Саша лг> л! 8 ■ П СУ • П1 ’’
рич 7.5, С. Васов 7, Георгиев 7, минути може би най-добре през Васов, Миомир Пейчев и Ми- яил1 ° Ш
Пешев 7, (Глигориевич 7) Пей- сезона. В 19 минута студен душ рослав Чирич. По този начин Юнак на мача между "Же- ров в 63 минута. Жълти кар- 

' 7 р,?л 5 (3е; за домакините - след грешка в 'Балкански" се класира в следва- люта" и "Младост" бе Гигов, топи: Митев от "Желгоша" и
АлеТсов7?и Йенич 7 5 НОВ_)' ™ Г,“! Г ^релясъс щиякръгна ЛАВ" купата. Пуб- който отбеляза четири гола! Манич от "Младост". Червенллексов/.а и цеиич/.о. силен удар, вратарят Петрович ликата, особено агитката Бал- \,1„________ г тг , г

Играч на мача Бранислав Пет- отбива топката, която пак идва кан бойси", своите любимци Можеше да вкара още някол- картон - Нешич от Младост
рович 8 от Балкански". Бивши- до Ристовски и той с повторен награди с истински овации. ко' 110 не Достатъчно съоб- в 55 минута,
ят първолигаш "Бор" падна в удар изравнява 1:1. До края на разителем.
Димитровград на дузпи. Дома- мача, въпреки нападенията на ДС. Димитровград, 2 юни 2006 Гогов (9).

г. СЦ "Парк", зрители - около
100, рефер - Далибор Велко- люша" играе решаващ мач за 
вич от Пирот (8). Голмайсто- оцеляване в лигата срещу от
ри: Гигов в 24,32, 80 и 88, Дон- бора на "Младост" в Полска 
чев в 61 и 81, Митов в 62 и Пет-

нямаше пови голо-
ПОЛ ■ 20 кръг

Играч на срещата - Ненад

В неделя от 17,30 часа "Же-

Боксьорският клуб “Сърбия” в Сурдулица

Разсадник на таланти д.с.ръжана.

АтлетикаНа турнира в Крагуевац лови и на предстоящия Коментирайки успеха на 
миналия уикенд сурдулича- международнен турнир във възпитаниците си, треньорът 
нинът Александар Костич по- Виена. на БК "Сърбия" от Сурдули-
беди противника си в катего- Миналия уикенд се прояви ца Саша Радосавлевич каза 
рията до 75 кг Беслими Бечир още един боксьор от Сурду- че това е доказателство за со- 
от боксьорския клуо Рад- лица - Милош Н. Цветкович. лидната работа в сурдулиш-
нички от Крагуевац. Благо- Под флага на новия си клуб кия отбор. В потвърящение п , „ _
дарение на двойната си ре- Мачва" той победи съпер- на това той добави че теимт В квалификациите за финала на купата на Сърбия за пио- 
гистрация за "Сърбия" от пика си Милутин Станкович млади състезатели на този нери' които се проведоха в Сремска Митровица, състезател- 
Сурдулица и "Каблови" от от Панчево, актуален вице- клуб са поканени в национал- ките от Димитровградския АК "Балкан" Александра Андон°' 
Ягодина, Костич спомогна за шампион на Европа, с което мия отбор за предстоящия ва и Саня Станкович регистрираха добри резултати. В дис- 
тържеството на "Каблови" БК "Мачва" потвърди титла- турнир в Белград като увод в циплината Дълъг скок Андонова зае трето място с резултат 
над "Раднички" . та си отборен държавен пър- тазгодишното^ Европейско 4,95 М' докато Станкович в хвърляне на копие зае четвърт0

След този успех Костич е венец на Сърбия за тази годи- първенство през юди в Сом- мястос резултат 26,30 м. И двете се класираха за финала, кои- 
поканен да боксира за "Каб- на. бор р

Андонова трета, 

Станкович четвърта

то ще се проведе на 20 юни в Белград.Д-М. Я С-
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________1ен на предизвикателството Ограбен Йован Стоянович 
в с. Каменица________

&

Осмо участие - осма победа
Овчарят му бил 

душманин
В световната акция Ден на предиз

викателството Димитровград участва 
осми път. Тази година град Арилье му 
бе домашен конкурент, а Кагошима 
от Япония международен.

И този път Димитровград спечели 
и срещу Арилье, и

В димитровградското село Каменица неотдавна бе обран Йован 
Стоянович, който се занимава със скотовъдство. Основателно се 
предполага, че плячкосването организирал дългогодишният му 
овчар Шандор Балинт от Кикинда, по-известен с прозвището си 
Шани.

срещу японците.

По думите на Стоянович, след като в кафето му сложили няка
къв опиат, от къщата му взели около 80 хиляди динара и избягали. 
Заключили го вътре, от където той, след като се събудил, успял да 
се измъкне и да се обади в полицията. Стоянович казва, че с Шани 
били още две жени и един мъж. Полицията издирва крадците.

Между другото Шани беше известен и с това, че стопанинът му
1 , сателитна чиния,чл .4 : с^пил най-съвремена марка мобилен телефонбе к

РУ Б.Д.
Съотношението е 60,43% срещу 32%, 
респективно срещу 37% в Кагошима. 

Денят на предизвикателството се Тъжен помен
На 13 юни тази година се навършват 40 ДНИ от смъртта 

на нашия баща и дядопроведе под мотото "Физическа актив-
за собственото здравемост и за своя

МАКСИМ СТОЯНОВ 
(1941 -2007) 
от с. Доганица

град".
' А.Т.

Панихидата ще отслужим на 13 юни (сряда) 
от 11 часа на гробищата в Доганица. Каним 
роднини и приятели да ни придружат.

Вечно ще пазим от забрава хубавите спомени за теб и 
дибрините ти. Благодарим ти за всичко.

Почивай в мир!

Първа купа по спортен риболов
На празника Св. Троица ', които като патронен празник чества Сдружението на спортни

те рибари "КАРП Димитровград", на езерото "Сават 2" за пръв път се проведе състезание по 
спортен риболов "Купа на Димитровград". Участваха четири отбора: "Риболовац" от Зай
чар, '"Южна Морава" от Враня, "Сидро" от Пирот и "КАРП" от Димитровград.

Отборно най-добри бяха рибарите от Враня с 4 точки, пред тези от Зайчар със 7 и домаки
ните с 9. Последни са пнротчани с 10 точки.

Поотделно най-много риба хвана Васнлие Дечич от Враня - 1750 гр. След него е Милан 
Ицич от Пирот със 670 гр, а трети Драголюб Димитрневич от Враня със 635 гр.

При жените най-добра бе МиняНнколнч с355 гр, втора еЯсмина Соколова от Димитров
град с 325, а трета ‘'

Опечалени: син Зоран, дъщери Снежана, 
Ленче и Славица, зетове и внуци

, ..... . ^ Дълбок поклон пред светлата памет на скъ-
пия ни роднина

Примариус д-р НИКОЛА ЦВЕТКОВ

Кръстословица 332 Богдан Костов със съпругата и децата си
Съставил: Драган Петров

ВОДОРАВНО: 1. Пари 
дадени като гаранция з. 
предстояща покупка. /
Името на шахматисткат;
Марич. 12. Град в Хърва 
тия. 13. Надслов. 15. Шах 
матно равенство. 16. Мо 
ряк в армията. 17. Нацио 
нален комитет (съкр.). 18 
Гръцка буква. 19. Бои. 20 
Карта на игра. 22. Дв( 
букви. 23. Елементи о' 
дърво в стая. 25. Река \
БиХ и Хърватия. 27 
Английско мъжко име
29. Част от денонощието. слъицето. 6. Вид смола. 7. Маслодайно растение. 23.
30. Планинска верига. 32. Телефонен повик. 8. Сто- Парцел до къща, сграда и 
Голям плавателен съд. 34. ЛИцата на Тибет. 9. Ини- пр. 24. Модел италиански 
Държава в Централна циалите на велик българ- цигулки. 26. Повреда на 
Америка. 35. Подземна ски писател. 10. Дума, ко- машина, автомобил и пр. 
част на растение. 36. Герб ято се пише различно от 28. Изображение на. све- 
с изображение на живот- друга дума, но със също тец (мн.ч.). 31. Женско 
но. 37. Марка германски значение. 11. Гръцки фут- име. 33. Порядък. 34. По- 
автобуси и камиони. 38. болен отбор. 13. Столица- рода малки коне. 35. Раз- 
Къща, жилище. 40. Ме- та на Хърватия. 14. Козме- мекната пръст. 37. Ново- 
тална свръзка. 41. Лично ТИЧни препарати за лице. садска бира. 39. Третата 
местоимение. 42. Бел- 15. Част от жп линия. 16. нота. 41. Лично местоиме- 
градски ежедневник. 43. Подправка в някои ястия. ние.
Годишен сезон (мн.ч.). 44. -\с) Бойчо Огнянов. 21.
Пътека в парк.
ОТВЕСНО: 2. Желание за ^ Лаб 4 Газ 7 Полк. 10.Оборот. 12.Харем. 14.Кошер, 
хранене. 3. Северноаме- ^ Водач 16 Ин. 17. Ан 18. Николай. 20. Яма. 21. Лак. 
рикански хищник. 4. ^ в н_ 24. Атол. 25. Топалов. 27. Сват. 29. Ре. 30. 
Известен боксьор от 0 32. Езиковед. 35. Араби. 37. Катинар. 38.

5. Египетски бог па Дн'^ 39 Иран. 40. Тиара. 41. Или.

и 2007 година се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА от 
нашия мил съпруг, баща, свекър, дядо и прадя-

- ТАЦА

;а в пенсия
на 16 юни (събота) в 11 часа 
ада на гробището в Димит- 
юднини, близки м приятели

Опечалени: семейство Стоянови

на нашия скъп и 
,ядо и прадядо

ВЛАДА НАЙДАНОВ 
(1928-2006) 
от Божица

Панихидата ще отслужим на 16 юни 2007 г. в 
11 часа в семейното гробище в Божица - маха
ла Бързини. Каним роднини и приятели да ни 
придружат

Почивай в мир! Времето няма да заличи спомените за

Т-

теб.
От най-близките: съпругата Анка, 

дъщерята Милка и сина Нака със семействата

Тъжен помен
На 17 юни 2007 година се навършват 10 ГОДИНИ от 

смъртта па
ЛЕПОСАВА СТАНОЕВА 
от Димитровград'ШШт:Решение на кръстословица 331 - В<

С много обич и признателност ще си 
пя ме за нея.

спом-

Благодарии: съпруг Никола, син Петър и дъ- 
Ивайка със семействата сищеря
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Манчин рабуш
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Живот и митология

йПан
% ЦърНС! 0ПЦС1Когато се родил Пан, майка му Дриопа го 

погледнала и... хукнала да бяга. Детето се 
родило с кози крака, рога и дълга брада.
Всички богове се зарадвали от раждането на 
Пан, но му се присмивали кришом. И 
боговете умеят да бъдат лицемери. От 
всички най-много се зарадвал неговият баща 
бог Хермес, който го взел на ръце и го 
отнесъл на Олимп.

Пан не искал да живее на Олимп между 
боговете, които се подигравали с него заради 
чудния му изглед. Затова отишъл в 
сенчестите планински гори, за да пасе стада и 
да свири на чудесни свирки. А звуковете от 
неговите свирки били толкова омайващи, че 
нимфите на тълпи тичали към него и го 
обкръжавали, хващайки се в радостен танец.
След нимфите пристигали и сатирите.

Често пъти Пан участвал във веселбите и 
танците на бесните менади и бил чест 
спътник на бога на виното Дионис. Могат ли 
боговете без вино, веселие, разпуснати жени 
и лудуване!

Но щом дойде жаркото пладне, 
козлокракият Пан се оттеглял в най-гъстата 
гора или в студена пещера и си почивал.
Горко на този, който го обезпокои. Тогава 
Пан се ядосвал много страшно и му 
напращал панически страх, от който той 
бягал без да гледа, че това бягане всеки миг 
може да му донесе гибел. Такива са боговете: 
докато свирят, ще играеш, когато почиват, че 
мълчиш, инак сам си виновен за собствената 
си гибел.

Макар че Пан е покровител на горите и ги и чудесните звукове от свирката на Пан. 
стадата и защитник на цялата природа, Остана само папическия страх за бъдещето 
макар че е бог, той не успя да запази нито на човека, 
горите, нито стадата, нито природата. Няма

- Све ми йе съглам. “Нейе самоуправно, 
ясно, ама не могу да разбе- нейе по законат за самоуп- 
рем защо ме окаю Църната равление, нейе, нейеее..." 
овца? - жали ми се побратим - Па некой приятель не ти 
Стайко Правдицата.

- Може да си се родил у 
църни торник?

- Не съм се родил ни у цър- одека да знам откуде ветъ- 
ни торник, ни у църни петак, рат дува. Ужкьим йе източан, 
ниу църнусуботу, анасреду- а оно западай, ужкьим йе 
ту на неделюту и кико що ви- южан, а оно северан! А иначе 
диш от рус сам, по-рус, а пак за работу ме валеоше...
ме окаю Църната овца. - И са додека га докара?

- А да не влачиш тия прекор - Докара га до улицуту! Кико
дойде демокрацията и поче-

- Па влачим га! И бъш това ше да отпущаю, я първ изле- 
ме чуди: цел живот гледам зо “вишак” и ме скратише за 
да згодим и угодим, а пай си целу плату! Са идем от врата

до врата, тражим работу, а
- Айде кажи ако се сечаш, газдете ме погледаю, погле-

даю, па тикье одрежу: ”На нас
- Кико ли? Йоще деда ми църне овце не ни требу, тре

беше жив и йедън дън ми ре- бу ни работници що че рабо- 
че: “У сваку вамилию има по те, че кьуту и търпу...” 
йедна църна овца, у нашуту - Па ти що не закьутиш? 
че будеш ти!’’... - Да закьутим нейе тежко.

- “Защо бре дедо, нали съм Тежкото йе да се търпи, кига 
рус...”

ли помогну?
- Ма йок! Най-млого че ми 

каже: “Не мочай уз ветар!" Ая

от дете?

остаям гърбав!

кико йе почело.
Т.'.

&............

Симеон Костов

видим дека оче да ни истис-
- “Рус си, ама све нещо за- каю кико лимон! Я ми ти кажи 

питкуйеш и тражиш поди бика това демокрация ли йе - да си 
теле! Све сакаш нещо да из- кьутиш и на све да климаш с 
праяш, да будеш капа на све! главу кико конь за зоб?
А тека не може, освен ако не - Знам ли, я се млого у де- 
си църна овца!...” мокрацию не разбирам, ама

- Те тека поче. После и на ми се чини дека това не йе 
училище, сви виде дека дас- правата демокрация!... 
калът по-обича некоя деца, - Епа бъш тека и започи- 
зарад майкьете ли им, зарад ням: ”Ако, газдо, зачиташ де- 
бащетели, свиваюсе у чино- мокрациюту, от работуту не- 
вете и си кьуту. А я йок! “Он ма да се пожалиш, ама за све 
по-малко знайе от оногова, има мерка...”
на овога даде йедва четвор- - “Мерката сам ти я! Това 
ку, а на оногова залепи пети- що кажем йе закон!...”

- Е, а я па бъш и не сакам
- От Църну овцу съвет не теквия ишници да ми узимаю 

узимам!”-отсече даскалът, а меркуту...
децата сва у глас: “А-а-а, - Саглам си бре, побрати-
Църна овца! Църна овцаа- ме, чепат!... 
аа...”

Ученически
* Един път седнахме да бягаме (по повод бяг

ство от учебен час)
* Кирил и Методи са двама братя близна

ци, единият от които е кръгъл сирак, (учени
ческо съчинение, III клас)

* Алеко чул приближаващия се водопад (из 
ученическо съчинение)

* Големият град направил Павел ненорма
лен, благодарение на това умряла жена му. 
(съчинение)

* Смирненски с юмрук в ръка. (съчинение)
* Дон Кихот бил 50 годишен младеж с пле

шив кон. (Из класна работа по литература)
* Реката извира от дупката и тече до билото 

на Черно море.
■* Наташа Ростова искала да каже нещо, но 

отварящата се врата й затворила устата, (уче
ник) цу!”

* Славяните ловили риба и други горски 
животни

* Бай Марко бил генерален спонсор на 
Априлското въстание. (Из ученическа тема)

* Ахил е с големи и силни ръце, космати 
гърди и атлетично тяло. Хектор е обратен... 
(Из съчинение)

* На луната живеят лунатици. (Из съчине
ние по литература в III клас)

- Може и да съм чепат и 
грапав кико габровица, ама- Па що ти требе?

- Требе ми, тражим под би- докига су у мене тия десет 
ка теле! Ее, после на работу- пърста и тея якье рукье, не- 
ту дибидуз га закукульи! На ма да им се давам. А ти ако 
свакога директора найдео можеш, само на йедно да ми 
ману, при свакога изпраяо отговориш: защо се влачи 
криве Дрине, све се борео за Църната овца по мене кико 
некикву правду, па ми лепну- опашка?
ше и прекор Правдицата. А я - Па кико гледам требе нег- 
да ти кажем не могу на цър- де Белият овън да йе запи
лото да кажем бело, кико що сал дека правдата те жули и 
они сакаоше! Елем това са- не ти дава мирку! 
моуправление ме докусури

-Скъпа, кажи ми трите популярни думи, 
които свръзват хората завинаги!

-Скъпи, бременна съм.***
-Скъпа! Знаеш ли, какво си мисля? Мисля, 

че с времето ставаш по-нежна и добричка с 
мен!

II ДРУГИ•••
Хванал един златна рибка:
-Искам, значи, малък бизнес, къща, кола. 
Рибката:
-Хубаво, но избери - на кредит или на ли

зинг?

- Кви ги плещеш, бе глупако? ***
Дон Кихот:
-Санчо, приятел ли си ми? 
Санчо Панса:

Мъжът:
-Добре, избирай, в тигана или във фрипор- *** 

ника?
-Вече не! Хайде да намерим някакви жени!

-Почнахме да живеем по-добре! - казало 
правителството.

-Радваме се за вас! - казал народът.
Ши““
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