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ДВЕ ГОДИНИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ МИЛУТИНОВИЧ ПРЕД ХАГСКИЯ ТРИБУНАЛ:

И БЕЗ КОНСЕНСУС РЕФОРМИ НЕ СЪМ ВИНОВЕНI Реструктурирането
година I * Адвокатът ливингстън поиска временно ос- 

1 вобождаване на Милан Милутинович
Само десетина минути бяха достатъчни при първото си явяване 

пред Хагския трибунал доскорошният президент на Сърбия Милан 
Милутинович да не се признае за виновен по нито една от петте 
точки на обвинението за престъпления против човечеството, 
предявено от трибунала в Хага.

Очевидно в недобро настроение Милутинович повтори пет пъти 
думите: ” Не съм виновен”.

на предприятията и на институциите е приоритет за тая

Започналата 2003 година ще бъде запомнена Това каза републиканският премиер Зоран 
като година на реструктурирането на предприя- Джинджич в речта си за отчетените резултати на 
тията и на институциите, а въз основа на нормал- Правителството, за програмата и приоритетите 
изираните връзки със света и положените основи на сръбското правителство през тази година, каза 
на обществената и стопанска макросистема. Тези републиканският премиер Зоран Джинджич. 
основи са политическата демокрация и пазарната Срещата с журналистите по повод втората годиш- 
икономика, прозрачността и контролираната вла- нина на Правителството беше организирана в 
ст и те ще се допълнят със закони, правила и Музея на революцията в Белград, 
дейности в материалния сектор - в предприятия
та, училищата, болниците, трудовата борса, във

Милутинович влиза в съдебната зала в Хага

За разлика от клиента си, неговият защитник, британският ад
вокат Джон Ливингстън беше доволен от изказването си пред 
Трибунала. След заседанието на съда тон заяви, че е е поискал 
временно освобождаване от името на Милутинович. Решението на 
съда той очаква на статутната конференция на 13 февруари, когато 
тримата най-близки сътрудници на Милошевич - Никола Шаи- 
нович, Драголюб Онданич и Милан Милутинович - заедно ще сед
нат на подсъдимата скамейка.

(На 3 стр.)всички институции, от които зависи животът на 
обикновените хора.

СКУПЩИНИТЕ НА СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА ПРИЕХА 
КОНСТИТУЦИЯТА НА НОВАТА ОБЩНОСТ СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА штшжЮГОСЛАВИЯ СИ ОТИВА

Депутатите на Народната 
скупщина на Сърбия в понедел
ник приеха Конституцията на 
новата общност Сърбия и 
Черна гора и Закона за нейното 
прилагане. От присъстващите 
216 депутати за конституцията 
гласуваха 166 души, 47 бяха 
против, докато трима се въздър
жаха. Закона за прилагане на 
конституцията подкрепиха 130 

родни представители, „про
тив” бяха 83, а грима нак се 
въздържаха.

па

(На 3 стр.)

БШТАЧШ ■:

СЪДЯТ ШЕФА НА 

КИЦ "ЦАРИБРОД"
е

НАШИТЕ КРАИЩА
(На стр. 4);

(На 3 стр.)
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НОК1ЛНИ шИЗЯВЛЕНИЕ НА ЗОРАН ДЖИНДЖИЧ ПО ПО
ВОД ХЪРВАТСКОТО ИСКАНЕ ЗА ВОЕННИ 

РЕПАРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТЪТ ПЪРВАНОВ 
УЧАСТВА В ПРЕДСТАВЯНЕТО НА 

"ГЛОБАЛНИЯТ ДОГОВОР" НА 
ООН У НАС

ОБЩОВАЛИДНИ
ПРИНЦИПИ

ХЪРВАТСКА ТРЯБВА 

ДА ПЛАТИ НА 

СЪРБИЯ!
Сръбският премиер Зорки Джпнджнч смята, че Хърватска 

трябва да плати военни репарации на Сърбия, конто биха могли да 
възлизат и на 150 милиарда евро! Зпщото 200 000 сърби без вина 
бяха изгонени от домовете си в източната и западна част на Сла
вения, а сърбите от Сърбия, които честно построиха къщи па 
хърватското крайбрежие, останаха без имуществото си но вандал
ски начин.

”Ако говорим за това кон на кого е длъжен, мисля, че но този 
въпрос можем да говорим дълго, но смятам, че тази тема не трябва 
да се отваря по този начин”, подчерта Джпнджнч в специалното си 
изявление за ”Независнс новнне” от Банялука, коментирайки 
изявлението на хърватския президент Стнспан Мссич, че Хърват
ска ще нека 15 милиарда евро военни репарации от СР Югославия.

Сръбският премиер смята, че не може да се поправи това, което 
е минало, а още по-малко могат да бъдат върнати човешките 
жертви от последната воина, в която всички воюващи страни са 
правили грешки. Затова е по-добре в бъдеще да не се караме за 
миналото, а да реализираме общите си интереси, каза Джпнджнч и 
добави: Ако някои все пак настоява да разясняваме миналото, ще 
се изненада от аргументите на сръбската страна.

Президентът Георги Пз.рваноп и постоянният 
представител на ООН у нас Марта Руедае участваха 
в представянето па световната инициатива ” Глобал
ният договор” в България, стана ясно в предаването 
”Дарик кафе” па Дарак радио. Инициативата е лан
сирана за първи път от генералния секретар па ООН 
Кофи Анан през 1999 г. и чрез пея се призовават 
фирмите от цял свят да приемат общовалидни прин
ципи в областта па човешките права, трудовите убежището и бежанците, който съответства на евро

пейското законодателство.
” Необходима е първоначално сумата от 37 млн., 

за да може да се осигури подготовката за извънред- 
обстоятелства в региона за 6 страни-съседки на 

Ирак”, добави Луиза Друкс. Средставата се разделят 
пропорционално в зависимост от броя на бежанците.

норми п околната среда.
Домакини па инициативата, нод патронажа 

Георги Пз.рваноп, са българският клон на ПРООН и 
големите бизнес-организации на работодателите. Па 
срещата има много бизнесмени, представители па 
общински администрации, неправителствени орга
низации. Според предварителната програма, в работ
ната среща трябва да се включат и министрите^Дол- 
орес Арсенова и Лидия Шулева. Инициативата ” Гло
бален договор” призовава фирмите да възприемат 9 
общовалидни принципа в областта на човешките 
нрава, трудовите норми и екологията. Сред тях са 
уважението п ненарушаването на прогласените чо
вешки права, отсъствието па дискриминация но ет
ническа плн полова принадлежност, свободата на 
сдружаване н колективно договаряне, премахването 
па насилствения н детския труд. Фирмите трябва да 
работят така, че да не замърсяват но никакъв начин 
околната среда, дори да подпомагат и прилагат 
мерки за опазване на околната среда и насърчава
нето па въвеждането на екологично чисти техноло
гии па производство. Досега в писма до генералния 
секретар па ООН повече от 20 български фирми са 
поискали да се присъединят към ” Глобалния дого
вор” .

Прилагането на ” Глобалният договор” ще свие

на

интс

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА:

БЪЛГАРСКИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ ТРЯБВА 

ДА ИМАТ ЕДИННА 
ПОЗИЦИЯ ЗА ИРАК

МИЛАН МАРТИН:

НЕ СЪМ ВИНОВЕН Българските институции тряба да имат единна 
позиция но такива важни проблеми като кризата в 
Ирак. Това заяви лидерът на СДС Надежда Михай- 

_ предаването ”Блиц” на БТВ и Радио ” Сво
бодна Европа”. Михайлова каза още, че българск
ото общество очаква да бъде информирано от през-

Бнвшият президент Република Сръбска Крайна Милан Мартич 
не се е признал за виновен по пито една от 19-те точки на об
винението за военни престъпления, предявено от трибунала в 
Хага, предаде РТС.

Обвинението е второ по ред, като първото от 24 юли 1995 г. е 
съдържало само 4 точки. Новото обвинение е допълнено и 13 от 
точките са за престъпления срещу човечеството, а останалите - за 
военни престъпления. Обвиняемият се е появил пред трибунала с 
нов адвокат - Предраг Мнланович от Белград.

.зова в

идента и министър-председателя за намеренията па 
властта. Обществото очаква да се проведе дебат за 
вариантите, които стоят пред България по отноше
ние на кризата в Ирак. Михайлова очаква да чуе 
какви начини за развитие па кризата предвижда бъл
гарското правителство. По този начин могат да се 

_ „ ........... .......... ....................... премахнат страховете в обществото, допълни лндс-
НА СЕМИНАР ПОСВЕТЕН НА ОССЕ рътнасдс.

сивия сектор в икономиката, защото този договор 
означава легитимност и прозрачност на бизнеса, зая
ви при откриването на работната среща президентът 
Георги Пз.рванов.

РОМАНО ПРОДИ: РУСКИЯТ МИНИСТЪР НА 
ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 

ИГОР ИВАНОВ ПОСЕТИ 
БЪЛГАРИЯ

СОЛОМАН ПАСИ 
ПРОИЗНЕСЕ

ВСТЪПИТЕЛЕНО СЛОВО
ИНТЕГРАЦИЯТА НА БАЛКАНИТЕ 

В ЕС НЕ Е ДАЛЕЧНА ХИМЕРА
Интеграцията на Балканите в ЕС не е "далечна химера”, 

напротив, перспективата за тяхната интеграция е "реална и става 
приоритет за ЕС”, е заявил председателят на Европейската 
комисия, Романо Проди на среща на министрите на външните 
работи на страните-членки на ЕС, съобщи италианската агенция 
АНСА. ”Не става дума за това, да се фиксират точни дати за 
преимането на балканските държави за членки на съюза, 
до тях да се изпрати ясно послание, че ЕС е техен дом и, че перспек
тивата не е далечна химера, а реална цел, нри положение, че те 
трайно, искрено и конкретно тръгнат по пътя на реформите”, е 
изтъкнал Проди.

Министърът па външните работи Соломон Паси 
произнесе встъпителното слово па семинара посве- По покана па министъра на външните работи 
тен на Организацията за сигурност п сътрудничество Соломон Паси на двудневно посещение в България в 
п Европа. Гова съоощн пресцентърът на външното сряда пристигна министърът на външните работи на 
ведомство, предаде БТВ. Семинарът бе в два панела, Руската федерация Игор Иванов, 
организацията днес и организацията за сигурност и ' Официалната среща между двамата министри се 
сътрудничество в Европа как да я популяризираме състоя вчера на 30 януари от 11 часа в МБнР, след

гарпя на президента на Русия Владимир Путин, об
становката в Югоизточна Европа, сътрудничеството 
между двете страни в рамките на ОССЕ в контекста 
на българското председателство на Организацията 
през 2004 г., положението в Близкия Изотк и кризата 
в Ирак и борбата с международния тероризъм. Днес 
ще бъде подписан Работен

а за това

СТЕФАН ТАФРОВ:
ЩЕ СЕ РЕМОНТИРА 

СОФИЙСКОТО ЛЕТИЩЕ МИРЪТ В ИРАК Е 
ВЪЗМОЖЕН план за консултации 

между министерствата на външните работи па двете
Голямата новина от речта па президента Джордж псгьр Иваиов^це дадат еьв^естпа пмтео^фсрспТн.я 

Ьуш е решението му да изпрати държавния еекретар В програмата „а „осеще щето са щ,едвнде^и още 
в С „вета ™ еигурност за да представи нови дока- срещ„‘с президента „а Републиката Кош н ПървТ

идентът Буш пс каза чо ГА1П ..■« ,,СТРН в Националния дворец на културата ще бъде
!=иГ:т —е™™--ч-рите отново ще докладват „ред Съвета за сигурност Р Р ° Новата Дипломация па Русия .

за хода на инспекциите. Нямаше дата в речта на 
президента Буш, но ясно е, че става за един близък 

от време’ , каза още българският посланик в
ООН.

%№шштт 1 ж Ш.'
зателстпа за

ЗАПОЧНА РАБОТА 
ПРОГРАМНА МИСИЯ НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА 
КОМИСИЯПРИ ВОЙНА В ИРАК

ТРУДНО Е ДА СЕ КАЖЕ
КОЛКО БЕЖАНШ/1 продължи до утре 1 февруари, предаде БНТ. Тя ще

^ и разгледа развитието иа транеграннчното сътрудии-
1У10ЖЕ Л_/У ПРИЕМЕ чество, икономическото и социалното сближаване.

Р . ВРСМС ,,а мисията ще се направи пълен преглед
ЬЪЛГАРИЯ Иа пРоскт,,тс, които България изпълнява йод дру*

гите програми на Европейския съюз и ”ФАР - Траи- 
1 рудно е да се каже колко оежанци може да прие- сгранично сътрудничество”. 

кч,пТС>1?Тг."Н Пр“ свс,,туа-""а войпа в Ирак. Това Различни министерства ще представят общо 16 
Друк0> представител за България на Вър- „«ви програми нред представителите па Комисията. 
"т?Р"аТ 33 ?.СЖТ'"ТС към ООН> " ирс- Те ще залегнат в индикативната програма за периода даването Тази сутрин” иа БТВ. Според ися, Бъл- 2003-2006 г. 1 1

I ария разполага е едни добър закон във връзка с

От сряда в България започна работа програмна 
нв Европейската комисия, която ще

Депутатите в Народното събрание обсъждат промени по договора 
ни с. Европейската инвестиционна банка за реконструкция на Летище 

София , предаде БНР. Договорът предвижда ЕИБ да ни отпусне заем 
от 60 милиона евро за изграждане на нов пътнически терминал и 
прилежащата му инфрастуктура на летището.

Цялата необходима сума по проекта е 192 милиона евро. От тях 
сооствсни средства са 38 милиона, по програмите ФАР и ИСПА 
получаваме 52 милиона евро, а от Кувейтския фонд за арабско ик
ономическо развитие - заем от 42 милиона евро.
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И БЕЗ КОНСЕНСУС 

РЕФОРМИ
БЯЛАТА ЧУМА ОБЕЗЛЮДЯВА НАШИТЕ 

КРАИЩА
БОСИЛЕГРАД

^ (От 1 стр.) РАЖДАЕМОСТТА 

ДВОЙНО ПО-МАЛКА 

ОТ СМЪРТНОСТТА!

квито са Конституцията консти- 
През първата година беше туционната харта 

дадено предимство на стабили- тските избори, 
зацията на отношенията

политически консенсус пре
миерът се съгласи, че за успехът 
на реформите е необходим 
такъв консенсус и политическа 
воля, но при това призна, че за 
съжаление такъв консенсус 
Сърбия няма, за което по не-

или президен-

- Завареното положение, 
световните финансови листи- отчетените резултати и оцен- 
туции, подготовката на донор- ките на компетентните между- 
ската конференция и на Пари- народни организации за оценка 

клуб, за да може през 
рата да се установят макроик- Да бъдем доволни от постигна- 
окомическата система и инстн- тото

със

в

1жкия реформите ни дават правотовто- ,,а говите думи, не с виновен ДОС.
- Известно е кой не иска кон

сенсус, а не очаквам такъв и 
през тази година, каза премие
рът и подчерта, че без оглед на 
това реформите ще продължат. 
Макар че нямаме мнозинство от 
две трети, ние разполагаме с 
необходимото мнозинство, до
статъчно за функционирането 
на правителството, каза Джин- 
джнч.

През 2002 година са родени около 90 деца, а са по
чинали над 180 души

през последните
туциите, както и съпровож- години. Удовлетворението ни не 
дащите ги закони, необходими е пълно, като се имат предвид 
за утвърждаването на нашия па- проблемите пред конто е изпра- 
зар. Въпреки че правителството вено правителството, 
представлява същевременно и миерът Джинджич. 
управляваща коалиция, то не се 
е занимавало с другите теми, 
които не са тясно свързани съз 
законовите й задължения,

две
Селищата в Босилсградска община от година на година все повече 

се обезлюдват. Броят на родените намалява, а смъртността драстично 
се увеличава. Според данните от миналогодишното преброяване на 
населението в общината жипеят 9 931 души, а само преди единадесет 
години тук имаше около 11 600 жители. За 11 години сме по-малко с 
около 1 700 души.

Раждаемостта през последните години е двойно по-малка от смър
тността, а намалява и броят па сключени бракове. Миналата година в 
босилсградска община са сключени едва 35 брака, а са починали 180 
лица.

каза пре-

На въпроса относно писмото 
на Миролюб Лабус и неговото
искане още веднъж да се опи
таме да постигнем националенка- Офицналпп данни за броя на родените в нашата община през 2002 

година все още няма, понеже повечето от децата са се родили в родил
ния дом в Сурдулица или в някой от здравните центрове във вът
решността, на неофициалните данни сочат, че са родени около 90 деца.

Икономическата изостаналост на общината, бялата чума и високата 
смъртност десетилетия наред опустошват селата в пашата община. Там 
живеят все но-малко млади хора. Голям брой жители напуснаха до
мовете си и отидоха да живеят в Босилеград и вътрешността. Селата в 
босплсградския край са населени предимно със стари хора, а млади все 
по-рядко се срещат. Години наред в някои села не са се чували сватбар
ски песни и плач на бебета. Всъщност това сочат и данните, записани в 
гражданските книги в местните канцеларии.

В босплсградската местна канцелария къдсто се водят регистри и за 
12 околни села, миналата година са вписани чак 81 починали, а са 
сключени само 23 брака. В горнолнсинската местна канцелария където 
се запеждат и книгите за Долна Лисина и Горна и Долна Ръжана, през 
2002 са записани 3 венчавкп, а са регистрирани 23 починали. Шефът на 
местната канцелария в Долно Тлъмино ни осведоми, че миналата 
година в тлъминския район са сключени 4 брака, а са починали 19 души. 
В Назърнца, където се водят книгите и за Ярешник и Доганица, в 
графата за сключени бракове не е записано ншцо, а 9 са починали. В 
Горна Любата, където се водят книгите за още три села, през 2002 г е 
имало 3 венчавкп, а в книгата за починалите са вписани 28 души. В 
Долна Любата, къдсто също се водят книгите за още 2 села, броят на 
починалите е 21, а на сключените бракове - 2.

Драстичното намаляване на населението в Босилеградско продъл
жава, по не се предприемат мерки, включително и на общинско равн
ище, трагедията да спре.

ЮГОСЛАВИЯ СИ ОТИВА
(От 1 стр.) късно десет дни от приемането на конституцията 

да приемат закони за избиране на депутати за 
съвместната скупщина. Пет дни след това сегаш
ният президент Воислав Кощуница ще обнародва 
първите преки избори. Първото заседание на 
новия съюзен парламент ще се проведе пет дни 
след избирането на депутатите, които веднага ще 
започнат да действат - да изберат председател на 
Скупщината, да приемат закон за избиране на 
президент на новата държавна общност и за 
бюджета. В член 9 от Закона е предвидено на 
първото заседание на новия парламент да бъде 
избран и президент на държавната общност. Пет 
дни след това президентът трябва да предложи 
състав на Съвета на министрите, т.с. попо 
правителство. Това всъщност означава, че новата 
държавна общност ще започне да функционира.

За конституцията на новата държава гласу
ваха депутатите на ДОС - за реформи на Сърбия, 
Народните социалисти, ДСС и новата депутатска 
гРУпа „Сърбия”, докато против бяха депутатите 
на СПС, Партията на сръбското единство, НС и 
ДХСС, докато тези на СРС не участваха в гласу
ването. Против закона за прилагане на консти
туцията се обявиха депутатите на ДСС, СПС, 
ССЕ и НС, а го подкрепиха депутатската група на 
ДОС- за реформи на Сърбия, Народните социал
исти, „Сърбия” и ДХСС.

След като Конституцията и Закона за нейното 
прилагане се приемат и от депутатите на съю
зния парламент, официално ще станем Сърбия и 
Черна гора, а органите на новата държава би тря
бвало да се сформират до един месец. Предвижда 
се членките на новата държавна общност най- П. Л. Рангелов

ДИМИТРОВГРАДИ ЧЕРНОГОРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ПРИЕ 
ДОКУМЕНТИ ЗА НОВАТА ДЪРЖАВНА 
ОБЩНОСТ
КОМПРОМИСНО РЕШЕНИЕ 
И депутатите в парламента на Черна 

Гора в сряда приеха Конституцията на но
вата общност Сърбия и Черна Гора и 
Законът за нейното прилагане. Подкрепа 
на конституцията дадоха 55 депутата, 
осем бяха против, докато закона 
'завериха'' 44, а 18 се обявиха против. 
Конституцията подкрепиха депутатите на 
демократичната партия на социалистите и 
Коалицията за промени, които смятат, че 
тя е "компромисно решение, което 
обединява и онези които настояват но
вата общност да е федерална държава и 
онези, които изискват да се създаде уния 
от две независими държави, а с която 
изцяло не са доволни нити едните, иито 
другите". ________

В СТАЦИОНАРА Е РОДЕНО САМО 

ЕДНО ДЕТЕ!
1- Родени 106 деца, от които 93 в Пирот, а са починали 200 души

През миналата година служителите от Службата по се води от Службата по регистъра на гражданите към ОС 
регистъра на гражданите към ОС в Димитровград е впие- в Пирот. Следователно може да се каже, че в

13 деца. Едно бебе Димитровградска община са родени общо 106 бебета.
Колко малка е раждаемостта в сравнение със

ала в книгата на новородените
(случайно или не) е родено в местния стационар, едно е 
родено в с. Врабча, а едно в с. Желюша, докато останалите смъртността показват данните, че през миналата година 
деца са вписани в регистъра но ”други причини”, т.е. на територията на общината са починали 200 души. 
родени са в чужбина и пр. В пиротскня родилен дом са се Все по-малък е броят на сключените бркове. Според 
родили 93 деца, чиито родители са димитрош радиани. Тъй сведенията на Службата по регистъра на гражданите през 

територията на Ппротека 2002 г. в Димитровградска община са сключени 52 брака.
Б. Д.

като децата са се родили в 
община, те са регистрирани в книгата па родените, която

ИСТИНАТА ДА СЕ НЕ ФАЛШИФИЦИРАРЕАГИРАНЕ
нитслн (три) в Отбора на гимназията, 
конто Скупщината е назначила със свое 
решение. Що сс отнася до Училищния 
отбор на основното училище, според 
закона, Министерството на просветата 
не определя свои представители в от
борите в основните училища.И т.н.

Самите граждани на Димитровград 
добре знаят истината, 
възможност пряко да следят цялост
ната работа на всички заседания 
Общинската скупщина в Димитровград, 
тъй като те се излъчват по Радио и ТВ 
Цариброд. За съжаление, читателите 

"Братство” и нашите сънародници 
Димитровградска община нямат 

иъзможност. И това е една от 
причините да Ви пиша.

взема ли общи
сата” пише: ”След много перипетии,

пата половината от так-план самопредложения срсдносрочсн 
от отборниците на ДСС бяха нредло- 

седсмнадесст амандмана”. Не е 
истина. Седемнадесет амандмана 
дадоха отборниците на отборническата 
група ДОС за Цариброд.

Пример ошори: В същата 
” С 22 гласа ”за” и 4 ” 
се” отборниците решиха работ-

По повод начина по който вест
ник "Братство” отразява 
дейността на Общинската 
скупщина в Димитровград, 
искам цялостно да публикувате 
тази дописка във вестника .

през юли 2001 год. Съюзното правител
ство взе решение, въз основа па което 

бе върната../’ Не е точно. Так- 
върната през юли 2002 год.

Пример чешоъриии В ” Братство” от 
17 януари 
заглавие ”

жени
но

та ксата
сата е

статия
въздър-

и т.г. на стр. 7, и текста подКато председател на Общинската 
скупщина аз съм дължен според Закона 
да се грижа и за прозрачността 
нейната работа. Досега не съм реаги- 

че почти всеки брой на

пише: понеже иматПроверка на училищните 
бори” авторът пише: ”От Граждан
ския съюз сс съмняват, че съставът на

от-жали
иото време на популярните кафенета да 
бъде ограничено до 23 часа през

един час повече през лятото. Интер- 
е, че миналата година отборниците 

ДСС предложиха същото, но то не 
беше прието”. Цитираното не е вярно. 
ДСС внесе амандман, с койго сс пред- 

продължаванс на работното 
повече

на
назимата

споменатите отбори ис е в съответствие 
с разпоредбите на Закона, понеже в от
борите няма представители на Иросвст- 

министсрстпо”. Ис оспорвайки 
правото на проверка на закоността на 
работата на Скупщината, заради исти
ната и заради читателите, длъжен съм 
да Ви осведомя, че решението па 
Скупщината е в съответствие с раз
поредбите на Закона и че Министер
ството па просветата има свои иредста-

рал,
” Братство” даваше повод за това, като 
имам предвид, че във вестника не сс 
пише реално за работата на Общии- 

Надявах се, че

мака Р н с
сено
на наното

извънската скупщина, 
фалшифицирането на фактите ще пре
стане, но последният брой на вестника

тазилагаше 
време
предложеното. Като такъв амандманът 
бе приет на заседанието.

Пример шреши: В същия брой па 
стр. 4, и текста под название ”(Ще)

отс един час
оповергава това.

Пример йърви: В последния брой на 
” Братство” (от 24 януари 2003) на стр. 
3, под заглавие ” Приет средносрочен 
план иа общината”, пише: ” Към така

Д-р Боян Давитков, 
председател на ОС в Димитровград
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ЕМИЛ СОКОЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИО НА

ОС В ДИМИТРОВГРАД:

СЕГАШНОТО ИЗБИРАНЕ НА 
ЕЛЕКТОРИ НЕ Е 

НАЙ-СПОЛУЧЛИВОТО 
РЕШЕНИЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДСБЮ НА ЕЛЕКТОРСКАТА СКУПЩИНА НА
СЛОВАЦИТЕ

УСТАНОВЕНИ КОНТАКТИ
практика първите контакти е това малцинство, 
което
палата година наброява 56 700 души и има мно- 
гобройнн
скупщината са били определени 127 електори, 
са присъствали 11.1. Те са избрали Национален 
съвет на словашкото малцинство от 29 члена.

На 18 януари т.г. в Нови Сад се проведе засе
дание на Електорската скупщина, на която 
беше избран за избор на Национален съвет на 
словашкото малцинство в Сърбия.

Като гости на заседанието присъстваха и 
представители на ДСБЮ. От името на Главния 
съвет присъства зам.-прсдссдатслят Небойша 
Иванов, а от димитровградската общинска ор
ганизация д-р Ангел Йосифов, председател на 
Общинския съвет. ^

Освен е представители на малцинството , 
представителите на ДСБЮ са установили кон
такт и е посланика на Словакия в Белград.

Според Небойша Иванов, е поканата за 
присъствие на Електорската скупщина па 
словашкото малцинство, са осъществени на

според последното преброяване от ми-

и сдружения. Заведомства
Според него най-добрият 

начин, чрез който могат да се 
определят електори и членове 
на Националния съвет наНа Електорската скупщина на словашкото 

малцинство, освен посланика и представители 
па другите малцинства, са присъствали и пред
седателят па Матицата на Словаците, мин-

Слопакия в

нашето малцинство, е предстви- 
тели на партиите, които дейст
ват в общината ни, да се дого
ворят кои да са тези хора. Това 
трябва да са хора, които знаят, 
умеят и искат да защитават ин
тересите на малцинството.

Соколов обаче допълва, че 
този начин на избиране факти
чески е невъзможен, защото 
представителите на партиите в 
общината ни, поради личната 
нетърпимост помежду си, не 
могат да разговарят не само но 
този, но и по много други 
въпроси.

Същевременно ни инфор
мира, че всичките отборници на 
СГЦ в местния парламент, 
които по произход са българи, 
имат намерение да станат елек
тори.

словаци извъннстърът за 
Правителството на Словакия, както и предста
вители на ОССЕ.

А.Т.

СЪДЯТ ШЕФА НА КИЦ ПО ЧЛЕН
134 ОТ НК

денциозно уточнени факти... и 
опит за морална и политическа 
днекреднтация на Небойша 
Иванов като председател на УС 
на КИЦ и подпредседател на ГС 
на ДСБЮ, както п за заплаш- 

българското малцин-

Небойша Иванов, председа
тел на Управителния съвет на 
КИЦ "Цариброд” и зам.- пред
седател на Главния съвет на 
ДСБЮ, е изправен пред обвине
ние, повдигнато от окръжната 
прокуратура в Пирот. Зорпца 
Милева го обвинява в "предиз
викване на национална, расова и 
религиозна омраза, раздор или 
нетърпимост" по чл. 134, али
нея 1 от Наказателния кодекс на 
СР Югославия.

По време на известните вече 
събития в и около Центъра за 
култура в Димитровград в нача
лото на миналата година, Ива
нов бил в сградата на Общин
ския съд на 8 февруари 2002 г. 
заедно със Зорнца Милева. Как
то е посочено в обвинителния 
акт, "в самата сграда на съда и 
пред нея, докато Милева ми-

Емил Соколов, председаел на 
ИО на ОС в Димитровград в изя
вление за нашия вестник оцени, 
че избирането на електори, и 
сформирането на електорски 
скупщини не е най-сполучли- 
вият начин за определяне на 
представители на националните 
малцинства.

пане на 
ство в Сърбия.

Първото разглеждане на де
лото беше проведено на 28 
януари 2003 г. в Окръжния съд в 
Пирот. На него присъстваха об
виняемият Небойша Иванов, 
потърпевшата Зорица Милева,

Б. Д.

СТАНОВИЩЕ НА ГСС В ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ 

ПРЕДИ
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

а за свидетели са призовати 
Зденка Тодорова и Юлияна Ми- 
хаилова, и двете от Димитров
град. Втората обаче е отказала 
да дойде.

Самото разглеждане на дело
то започна с преводач, тъй като 

кавала покрай него, Иванов без Иванов е изисквал делото да се
води иа майчиния му (българ-

Н. Иванов пред входа на 
Пирошскошо съдилище

"братя българи", които заради 
собствени интереси винаги са ра
ботили против собствения си на
род. Може би някой ще каже, че 
това са странни и невъзможни 
неща, но не е така - това е ставало 
и става тук при нас. И днес като 
Сърбия вече върви по пътя на де
мокрацията, тези изроди на тази 
срамна и обидна за нас българите 
система отново търсят начин да 
рушат и мачкат нашето достой
нство.

Създаването на НАЦИОН
АЛНИЯ СЬВЕТ, чрез който бъл
гарското малцинство(както и вси
чки други малцинства в Сърбия) 
трябва да осъществи своите права, 
предизвика голям интерес сред 
различни политически структури, 
включително и сред такива, които 
не само че никога не са защита
вали правата на българите в Сър
бия, но са и участвали в асимила- 
ционнитс процеси на населението.

Честните българи, които дър
жат на произхода си и винаги са 
били лоялни граждани на Сърбия, 
никога няма да забравят своите 
роднини, приятели и близки, кон
то по времето на комунизма бяха в 
затворите из цялата страна, бяха 
репресирани, тормозени и прогон
вани от бащиния си дом. В най- 
тежкия случай тези хора биваха 
убити, без съд и присъда само за
щото не се страхуваха да се иа- 
рекът българи. В тези срамни 
постъпки участие имаха и наши

какъвто и да е повод я нарекъл, 
сърбоман и добавил: ” Какво ски) език. Взимайки думата по 
търсиш в Димитровград, аз ще обвинението, Иванов веднага 
те изселя в твоя Ниш и в твоята заяви, че настоява за отстраня- 
Сърбия” , което предизвикало в ване на тримата съдии от опре- 
нея, като числяща се към деления по делото съвет, тъй

Интересното в този процес 
е , че това е първото 
обвинително дело към 
лице от българското 
малцинство, което се 
намира на определен 
политически пост 
(п одп ре дсе д ате л 
ка-ДСБЮ) по член 134, 
алинея 1 от Наказателния 
кодекс на СРЮ. Трябва да 
се подчертае също така, че 
като свидетел номер едно 
на Зорица Милева е 
Зденка Тодорова, 
председател на 
Хелзинкския комитет за 
защита правата на
българите в Югославия.•

сръбската националност, а и у като и тримата са сърби по на- 
другите присъстващи граждани ционалност, а той като обвиня- 
видимо обезпокоение. По посо- ем е българин и затова се съмня- 
чения начин той е предизвикал ва в обективността на съда.

Председателят на съдебниянационална омраза и нетърпи
мост между народите и национ- съвет Милорад Пейчнч каза, че 
алиите малцинства, които живе- съдът може да обезпечи съдин- 
ят в Димитровград.”

Обвинителния акт е внесен алност, но едва ли и председател 
на 16 юли 2002 г., а на 16 октом- на съдебния съвет. Но поради 
ври Небойша Иванов изпраща това делото е отсрочено на иео- 
възражение до Окръжния съд в пределено време.
Пирот поради "неточно и тен-

В момента в Цариброд на власт 
е едно странно политическо тво
рение, което върна комунистите в 
управлението на нашия град по
ради което не можем да допуснем 
отново те да решават проблемите 
на малцинството защото имаме 
оправдани страхове, че те няма да 
са добронамереш! и няма да бъдат 
в наша полза.

Затова ОО ГСС - Димитров
град отправи молба до Съюзното 
министерство на националните и 
етнически общности, както и до 
ОЕБС, да прекрати създаването 
на Националния съвет на българ
ското малцинство, докато не се 
проведат предсрочни местни из
бори. Освен това, всички членове 
на Националния съвет и техните 
електори трябва да бъдат провер
ени дали се самоопределят като 
българи и да бъдат открити 
техните досиета за да се провери 
дали са участвали в аснмилацно-

поротннци българи по национ-

А.Т.

ПисмаМИЗАНТРОПИЯ БЕЗ 
ГРАНИЦИ на 

читатели_____у > -
'7

АЗ СЪМ ЕВРОПЕЕЦПиша ви във връзка с ” Бюлетина”, който се издава от КИЦ 
"Цариброд” в Босилеград. Прочетох няколко броя и въз ос
нова на това мога да кажа, че става дума за едно мизантропичсско издание, 
насочено против всички, които не ръкопляскат и не пеят оди за Трспсрската 
фамилия. Очевидно е, че основният принцип на автора на ” Бюлетина” е 
старият болшевишки принцип: който не е с нас, той е против нас.

Последният декемврийски брой на ” Бюлетина” (29) надминава всички 
граници. Почти всички статии в него са написани от Иван Николов, макар и 
с различни псевдоними. 1

Аз съм револтнран от това, че ” Бюлетинът” се отклони от първоначал- 
идея и цел - да бъде информатор на босилеградчани, а етапа семеен 

бюлетин на Трспсрцитс, подготвян от Иван Николов, който 
служи на личните им интереси.

Мисля, че възхваляването па рода на Треперцитс е подигравка с боенле- 
градчанн. Очевидно е, че ” Бюлетинът” е 
България, конто, нзхождяйкн от някакво

В миналия брой на в. ” Братство” прочетох за национ
алния състав на населението в Босилеградска община 
според преброяването от началото на април миналата 
година. Според публикуваните в "Братство” данни, освен 
българи, в Босилеградска община има и сърби, и хора от 
други националности, включително и по един румънец, 
руснак, словенец и влах. Изненадах се, че не е уважено 
моето определение. По време на преброяването аз се дек
ларирах като ” европеец” и очаквах това да се посочи и в 
официалните данни.

Фактът, че това не е направено, ме

пата си ннтс процеси на малцинството, 
като тезн данни не трябва да сс 
обявяват, а да бъдат на разполо
жение само на

се впрегна да

мннис-ресорното 
тсрство. В случай, че тези наиш 
предложения не бъдат приети, 
като политическа партия ще от
теглим

, „ „ - кара да си мисля, че
някои наи-оезцеремонно се е подиграл с моето самооопре- 
деление и е фалшифицирал документите от преброява- 
нето, което е недопустимо. Защото свободното деклари
ране на националната идентичност на всеки човек е негово 
неприкосновено конституционно право.

предназначен и за отделни хора в 
свое родолюбис дават пари,

за да подкрепят истинския пи живот и български дух. Такава омраза 
да донесе благоденствие. Напротив.

За съжаление "Бюлетинът”

а не 
не може

кандннат-елск-венчки
тори, които подкрепяме и в чинте 
качества и намерения вярваме с 
открито сърце.

ОО Граждански съюз на 
Сърбия, Димитровград

е огледало на цялата дейност на КИЦ-а и 
на изолацията, в която се оказа по собствена вина.

С уважение и пожелания за по-нататъшни успехи на Вашия вестник
Драган Цветкович 

юрист от БосилеградЗахарие Илиев 
Радишани, Скопие
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ИО НА ОС В БОСИЛЕГРАД ПРЕДЛАГА

ВИСШИСТИТЕ ДА 
ПРОВЕДАТ

ЕДНОГОДИШЕН СТАЖ

ДЕЛЕГАЦИЯТА НА НЕСЕБЪР ПРИ ГОРАН ЧИРИЧ

ШИРОКИ възможности
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО Изпълнителният съвет на 

ОС в Босилеград взе решение 
всичките 18 безработни висши
сти в общината да бъдат ан
гажирани в тукашните колек
тиви и в тях да проведат едно
годишен трудов стаж. Смята се,

Що се касае до' ,
безработните е полувйсшеаж?,,кса
погрижи те да проведат . 
деветомесечен трудов

че по този начин младите висок- стаж. Обаче те няма ДО,, 
«образовани хора „яма да получават пари по Врв»е 
напускат неразвитата община.

- Обществените и частни

Нишкият градоначалник Горан Чирич прие 
миналия петък делегацията от българския град 
Несеоър, водена от кмета Николай Трифонов.

Като посочи, че Несебър е едно от най-кра
сивите летовища иа черноморското крайбрежие с 
материална база от 120 хиляди легла с широки 
възможности за 
броят на

почивка, Трифонов подчерта, че 
от западната съседка е 

сравнително малък. От над 440 хиляди туристи 
през миналата година само 27 хиляди са били от 
Югославия,

предприятия, кпкто и ведоемт- от средната републиканска 
вата, които проявяват интесс, заплата. Това означава, че пред- 
трябва да прсставят искане в 
местния отдел на трудова борса 
- казва Горан Стоянов, предсе
дател на ИО. Той добави, че 
всички висшисти, които постъ
пят на

гостите
приятията няма да поемат ни
какви разноски за стажантите. 

Стоянов подчерта, че във
което, според Трифонов, е 

достатъчно. Той изрази надежда, че с реконструк
цията на нишкото летище, която трябва да прцк- 
лючн до началото на май тази година, ще се съз- 
дадат възможности за чувствително облекчаване 
на туристическия оборот между Сърбия и Бъл- Ш 
гарня.

- За да привлечем повече гости от Сърбия, ние ' 
сме готови през главния сезон да открием и спе- 
циален информационен център, каза Трифонов и 
покани делегация от град Ниш , в която да бъдат у?

връзка с това ще се проведат 
разговори с представителите на 

стаж въз основа на босилсградските колективи и се 
Решението па Републиканската надява скоро в списъците на 
трудова борса, ще получават по босислградската трудова борса 
3 000 динара на месец. Средства вече да няма безработни с 
ще подсигурява и Общинската виеше образование, 
скупщина, така че младите спе
циалисти ще получават 80 на сто

не-

П. Л. Рангелов

МЛАДИТЕ В ДИМИТРОВГРАД И 
ОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ

влючени и представители на туристическите аг
енции, да посети Несебър.

Приемайки с удоволствие поканата, градон
ачалникът Чирич подчерта, че за развитието на

ДЕКАДЕНТСКА
ФИНАНСОВА
ГИМНАСТИКА

рия с множество запазени културно-исторически 
паметници, които несъмнено ще са интересни и за 
гости от България. Нишка баня е също така 

съвкупните икономически връзки между' двете важен курорт за балнеолечение, а съвсем наблизо 
страни от съществено значение е учредяването на е и най-красивата планина у нас - Копаоник - с 
еврорегиона Ниш-Софня Скопие, както и стре- огромни възможности за зимен туризъм, 
межът възможно по-скоро да започне изграж- Чирич. 
дането на автомагистралата Ниш-Софня. Както 
Несебър, така и град Ниш има хилядолетна нсто-

каза

В.С.Б.
Освен с граничния си пункт ”Градина”, Димитровград е известен и 

с културните, спортни и много други постижения. Но той е известен 
навред из страната и многото царибродски "институции” с научнофан- 
тастичси клеветнически характер, и с ” най-печелившата несъщс- 

фабрика за цигари”, която в момента работи изключителноДИМИТРОВГРАД: ствуваща 
добре.

На една от последните сесии на Общинската скупщина бе обсъден 
проблемът за асоциалното поведение на младите. Стигна се до 
заключението, че трябва да се предприемат конкретни мерки, спо
менати бяха различни начини и средства за това, но акцентът все пак 
падна върху включването на младите в различни организации, които се 
занимават със спорт, култура и др. Добре, но какво се случи на 
следващото заседание на скупщината, на което бе приет общинският 
бюджет. Тогава всички организации, които се занимават с определени 
спортни дейности (предназначени за младите), не бяха включени в 
бюджета с аргумента, че това са сдружения на граждани, към които ОС 

Делегация от българския черноморски град годишно за инвестиции в областта на туризма. „Яма никакви задължения. Съгласен съм с факта ,чс ОС не е основател 
Несебър, която посети миналата седмица посети През миналата година в този град са летували на тези организации и сдружения, но тя не е основател и на спортните 
Нпш и Белград, в петък се отби и в Димитровград към 28 хиляди туристи от нашата страна, според
където проведе разговор с председателя на ОС изявлението „а кмета иа града, това не е тар»т |ш спорт|шя с1,](0, Ссга паричен "администратор”, конто 
д-р Боян Давитков, а след това посети и местния достатъчно и затова тези дни е проведена мани- получава заплата, а няма дори офис, пито пък звание, още по-малко 
Център за култура. фестацията ”Дни на Несебър в Сърбия”. умения. На това място в бюджета сега се появяват средства за

Председателят Давитков запозна кмета иа Не- Нссебърчани посетиха в Белград асоциацията неправителствени организации. Питам се кон са тези организации,
д л ____„ Шглрпдпиа лгптлъ работят ли те и кон раб от н там. Ман никои няма да изненада, ако в

себър Николай Трифонов и сътрудниците му УР Р Р Р ‘ __ бюджета се намерят пари за някой "администратор” или * г-
основните характеристики на Димитровградска и информационната агенция 1АНЮ1. Ниш те ,1СТ , който "продава мъгла”! Но за да си на такова работно място, 
община. Трифонов пък от своя. страна инфор- бяха приети от градоначалника Драган Чирич, необходимо е да изпълняваш определени условия, а преди всичко да сн 
мира домакините че през последните години град след това в младежкия клуб ” Коломбо” оргяниз- в близки връзки с ръководството на общината или да тежиш поне сто 
Несебър представлява една от най-значителните ираха мултимедийна промоция на историческите к"л»^.”"|1111.|к]| спомс1шт11тс сдружения и организации от бюджета,

България. Ле- и културни забележителност и на тур- „егоп„тс създатели са направил кълбо напред, а финансирайки неп-
120 и етическите възможности на Несъбър. Гостите равителствсннте организации те направиха кълбо назад. Но същеврс-

мено те направиха и фннансово-гимнастичната фигура "челна 
стойка”, предвиждайки в бюджета средства за свои бивши работници, 
конто бяха изгонени и сега със съдебни решения трябва да се върнат на 
работа. В това положение май ще останат, докато не колабират. Оче
видно е, че е необходимо лечение, тъй като превенцията е закъсняла.

От друга страна, заседанията на Общинската скупщина 
твърде привлекателни за зрителите на ТВ ’ Цариброд ’. Там можете да 
чуете предложения за организиране на срещи но бокс на ’ Заринс 
воденице", при което някои от ръководителите в общината проявяват 
добри способности на мснъджсри. Но все нак споменатият боксов мач 
не се проведе поради технически причини, тъй като въжетата 
ринга не бяха монтирани (Петър Мацан беше за вързал стях сеното за 
колата, а кметът Ганчо псе още изучаваше правилата).

Освен с всичко посочено, Димитровград става известен и с музикал
ните си постижения. Има много академично образовани музиканти. Но 
освен тях има и "самоуки” музиканти, конто дни наред биеха бара
бани пред сградата на общината и оповестяваха зрелищнн пред
ставления под звуците иа "финансовия Интернационал . И така : 
”■тъпан бис насред село, дум-дум-дум...” п

Но Димитровград има големият шанс да се "прочуе още повече. 
Той е между най-сериозните кандидати за организиране на световно 
1Гьрвенстпо но джазов-концерт за чучулиги, който ще се проведе във 
"великолепната спортна зала” през 2004 г. Тя ще бъде готова дотогава 
и това потвърждават и данните за икономическата мощ на общината, 
и от демографските движения. Община Димитровград се намира па 
"първо ” място по заплати, стига да вземете Служебен вестник и да го 
гледате наопаки. Ако пък обърнем внимание на топа колко хорп уми
рат, със сигурност най-големн капиталовложения ще са необходими за 
разширяване нп гробището.

И така, месец по месец, Димитровград се превръща в една старческа 
паланка. Но положението сигурно ще стане още по-лошо, ако се зат
вори "Тютюневата фабрика* иа границата между С1Ч0 и България.

Небойша Йотов, сокротар на Соколското дружество в
Димитровград

КМЕТОВЕТЕ РАЗГОВАРЯХА ЗА 

ТУРИЗМА - ОЧАКВАТ ПОВЕЧЕ 

ТУРИСТИ ОТ СЪРБИЯ

специал-

туристически дестинации 
товището Несебър днес разполага 
хиляди легла. През последните няколко години посетиха и нашето издателство, 

около 100 милиона лева

в
с около

Б. Д.градчето е отделяло

В БОСИЛЕГРАД ДЕЙСТВАТ ДВЕ БАНКИ

НАСКОРО ЩЕ ИМА ОЩЕ ЕДНА 
ЕКСПОЗИТУРА

станаха

па

мента има над 60 депоиенти. Става въпрос самоВ откритата в Босилеград през декември 
палата година експозитура на Комерциална ба- за обществени и частни предприятия, а поради 

в момента има 130 депоиенти - обществени технически причини банката псе още не работи
с физически лица. Наскоро се очаква и този

се номешава в

ми-

нка 
и частни фирми, от които са регистрирани 30

тази година. Служителите в бан- въпрос да бъде решен. Банката
50 бившия ЗОП, а според служителите й при 

начин на работа няма проблеми , тъй

в
началото иа
ката заявиха, че при тях в момента имат 
пенсионери като клиенти на банката, като и 
тово че чрез този банки македонски леисиои- като всичките те са бивши служители в ЗОП и 
ери могат да получават своите пенсии. Банката могат да ее справят с новите изисквания в рабо-
също така работи и с валутни сметки и ила- 
тежни оборот с чужбина, а в нея работи и едно Очаква се тези дни да бъде открита и експоз-
чейидж бюро (обмяна «а валута). Банкерите итура на Службата за плащания, която ще об- 
заявиха че засега Комерциална та банка функ- служва организациите и институциите които се 
1 яви* ’ 1 финансират от републиканския и общинския

бюджет.

новия

тата си.

ционира нормално, а клиентите й са доволни и 
вече свикват с новия начин на разплитания.

банка ”МБ АД К. В.Другата експозитура е на 
Ниш , която работи от 1 януари и която в мо-
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НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТЗАЩО ДИРЕКТОРЪТ НА "СТОЧАР" ИВИЦА МАТОВ СЕ ОТТЕГЛИ ОТ

ПОСТА НЯМА ВЕЧЕ 

СЕНОКОШКИ 

КАШКАВАЛ!

/#18^ 

I

НЯМА НАПРЕДЪК БЕЗ ПРОМЯНА 

В АГРАРНАТА ПОЛИТИКА
Скупщината ,на Зсмсде 

та кооперация ” Сточар” в Ди
митровград прие оставката иа 
дългогодишния директор Иви
ца Матов и на негово място

лска- В навечерието иа Новата го
дина ми наложи се да купя опре
делено
Сделката бе договорена бързо и 
безпроблемно. Остана само да 
се набави необходимото коли
чество кашкавал в магазина на 
самообслужване в Димитров
град. Минаха няколко дни, сед
мица, а от кашкавала няма и 
следа. Поразпитах се и за свое 
огромно учудване разбрах, че 
вината
фирма, а просто във факта, че 
никой вече Димитровградска 
община не произвежда каш
кавал!

Можете ли да си представите 
такова нещо- в общината, от 
която навремето сенокошкият 
кашкавал е стигнал и на трапез
ите в Канада и Америка, не се 
произвежда кашкавал!?

Ами как да се произвежда, 
когато най-старата земеделска 
кооперация ” Сточар” от ме
сеци не изкупува мляко от малк
ото останали по селата сел- 

производители, а 
кооперацията ” Стара планина” 
произвежда повече сирене и 
съвсем едвам малки количества 
кашкавал само за своя магазин.

количество кашкавал.

избра дипломирания юрист в 
кооперацията Венко Владими
ров.

Защо Матов стана песимист и 
си подаде оставка? Не съм опти
мист, когато става дума не само 
за бъдещето на ”Сточар”, но и 
за всички земеделски коопер
ации в републиката, отговори 
той и подчерта:

” Ние лесно можем да кажем, 
че селското стопанство е хра
нило нашите родители, нашите 
предци, така че и ние сега тряб
ва да се обърнем към него, да го 
развиваме... Можем да говорим 
много подобни неща, но най- 
важното е да кажем, че без про
мяна на държаваната политика 
в областта на селското стопан-

не е в 'търговската
От прочутия сенокошки 
кашкавал остана само 

етикета за спомен

В обцефермата на " Сточар" в Бачевско поле в момента има 
само около 700 овце

Казват, че няма сметка изкупу
ването на мляко. Въпрос е дали 
това е вярно ако всяка сутрин 
малкото ” комби” на млекоза
вода от гр. Зайчар купува по 
улиците и по околните села 
мляко от животновъдите. Как 
за тях това има сметка?

Трудно е да дадем отговор на 
въпроса до къде стигнахме? По- 
тежко е мисълта, че селскЬт.о 
стопанство, по-точно живот
новъдството е една от опорните 
точки в развитието.

направи. Ние можем да говорим, 
че технологическата дисципли
на, например, в ” Сточар” тря
бва да се подобри за да можем да 
тръгнем напред, но това са 
голословни приказки. Нека да 
опростим, да представим фигу
ративно нещата: когато хората 
по чаршнята започнат да ви
ждат луксозни автомобили, кои
то са собственост на хора, зани
маващи се със селскостопанска 
дейност, ние ще се оправим. 
Следвателно трябва да се 
създадат условия да може да се 
заработи и добре да се живее от 
земеделие и животновъдство. 
Решението за създаване на

Матов, смята, че в предстоя
щия процес на транзиция, почти 
всичките земеделски коопер
ации в републиката ще фалират. 
Държавата засега няма време да 
се запмава с проблема на прива
тизирането на земеделските ко
операции. Този процес е стопи- 
ран.

ство трудно може да се направи 
нещо. През 2002 г. се опитахме 
да дадем под наем фермите на 
” Сточар” в селата Борово и 
Моинци, но се оказа, че никой не 
е не е заинтересован да ги вземе. 
В овцефермата в Бачево сега 
имаме около 700 овце, но през 
последните години имаме проб
лем къде да продадем агнетата. 
От 1994 година не сме взели 
нито един кредит. Оттогава фа- 

” ядем” собствената

” Преди десетилетия ” Сто
чар” е отглеждал около 12 на 
сто от общия брой овце в об
щината. Сега кооперацията от
глежда почти 50 на сто. Сле-

стостопански

А.Т.

дователно, през изминалите 
няколко десетилетия индивиду
алния сектор е съсипан повече 
от обществения.

Как може да се възстанови такива условия, за жалост, не е в 
животновъдният фонд в об- наши ръце, в ръцете на дър

жавата”, заключи сега вече 
”Още веднъж ще кажа, че бившият директор 

без промяна на държавната но- ската кооперация ”Сточар”. 
литика в областта на селското

СЛЕД СТАЧКАТА НА ТЮТЮНОПРОИЗ
ВОДИТЕЛИТЕ ОТ ПИРОТСКОктическн 

си субстанция”.
По думите на Матов, ” Сто

чар” има имущество на стой
ност между 400 и 500 милилиона 
динари. Задълженията на фир
мата възлизат на около 10- мил-

МАГИСТРАЛАТА Е 

ДЕБЛОКИРАНА 

ВРЕМЕННО

щината ни:
на земе:дел-

Б. Д
стопанство нищо не може да сейона.

В понеделник, след деветчасова блокада, беше отворена за 
движение автомагистралата от Пирот към югославско-българската 
граница, която около 600 тютюнопроизводители от Пиротско бяха 
блокирали с трактори край село Велики Йовановац. Те бяха спрели 
движението, понеже не могат да си вземат 65-те милиона динара за 
тютюн, който са предали през 2001 и 2002 година. Движението беше 
възстановено след договаряне с председателя на Общинската 
скупщина Александър Манойлович и началника на Пиротски окръг 
Драган Милосавлевнч, които им обещаха някой да ги приеме на разго
вор в Правителството на Сърбия. Доколкото не се постигне договор с 
компетентните органи в Белград, блокадата на пътя ще продължи, 
предупредиха селяните, които не могат да продадат още 600 тона 
тютюн.

ИНИЦИАТИВА НА ИО 
НА ОС В БОСИЛЕГРАД

КРЕДИТИ ЗА 
ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ

НА МИТНИЦИТЕ

ЗАСИЛЕНИЯТ 
КОНТРОЛ КАТО - 

СТАЧКА!?
От няколко дни на ГКПП ” Градина” 

останали гранични пунктове митничарите прилагат заси
лен контрол на пътниците минаващи границата в двете 
посоки. Засиленият контрол не е необичайно нещо на мит
ниците, обаче ако времето за контрол същевременно се 
увеличава двойно, тогава става дума за нещо друго.

”Това е вид стачка!”, казват митничарите, които поради 
на службата си нямат право на класическа 

стачка. Целта па засиления контрол е да се обезпечат 
повече средства за държавната хазна и оттам да има повече 
пари за заплати на митничарите.

Ще се търсят възможности и 
някои селскостопански произ
водители от нашата

и на всички

община през 
2003 година да получат кредити при 
изгодни условия, заяви Горан 
Стоянов, председател на ИО на ОС 
в Босилеград. Основната цел на

Тютюнопроизводителите от Пиротско са предали през 2001 година 
пазарния излишък на предприятието за изкупуване и обработка на 
тютюн ”Нишавска долина”. Те са съдили фирмата и съдебните 
решения са влезли в сила. От фирмата отговарят, че на тютюнопроиз
водителите дължат около 20 милиона динара, но предприятието няма 
пари. Джнро-сметката му е блокирана, а работниците му от една 
година не получават заплати.
п Пиротчанци няма кому да продадат около 600 тона тютюн 

бърлей” от миналогодишната реколта, понеже цигарените фабрики 
в Ниш и Враня не желаят да го закупят. Затова тютюнопроиз
водителите смятат, че за решаването на проблема трябва да съдейства 
и държавата, която навремето им обещала, че продукцията им ще бъде 
изкупена.

естеството
тази акция е да се създадат по-добри 
условия за работа на селяните.

Той подчерта, че ОС планира да 
подсигури фииансопи средства от 

'бюджета си които да депозита 
съответна банка, а тя въз основа на

А.Т.

в

ПАК ЗАЛОВЕНА ДРОГА НА "ГРАДИНА"

КОНТРАБАНДИСТИТЕ 
ПАК БЪЛГАРИ

това да осигури кредити. Селскос
топанските Исканията на тютюнопроизводителите не са изпълнени, и в сряда 

те отново са блокирали магистралата. А.Л.производители трябва 
да изготвят програми, с които ще 
кандидатстват за получаване на 
кредит. Всеки производител, който 
получи средства по този начин ще 
трябва да върне кредита на вноски, 
докато общината ще изплати ли
хвата. г

Стоянов каза, че за получаване 
на кредити ще кандидатстват хора, 
конто вече се занимават със селско 
стопанство - животновъди, земе
делци, пчелари, овощари и всички 
други селкостопански произво
дители.

ЗДРАВНИЯ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД 
ТВЪРДЯТ

НЯМА ГРИП
Митничарите от ГКПП ” Градина” край Димитровград 

зачестиха бая със залавянето на контрабандисти на 
отици.

След заловените преди почти един месец рекордни 44 кг , 
след това още около 4 кг хероин и няколко десетки бланки за 
паспорти, в неделя те отново спипаха 5 кг. хероин в един 

Мерцедес” с петима българи от гр. Кърджали. Освен дро
гата, която е била скрита във въздушния филтъра 
ииците, в колата са намерени и 50 бланки за шенгенски визи. 
Пътниците са били на път за Западна Европа, на чинто паз
ари дрогата е трябвало да бъде пласирана. Стойноста на 
заловеното количество на свободния пазар струва 250 хиляди 
евро..

иарк-

В някои среди в републиката има, но в Димитровград все още 
няма грип. Гова казаха в местния Здравен дом, като подчертаха, че 
има отделни случаи на проблеми с дихателните органи, но те са 
съвсем нормални за този сезон. Преди месеци в Здравния дом бяха 
ваксинирани срещу грип наши съграждани, които пожелаха това, 
и тази правантивна мярка очевидни е дала резултати.

Лекарите все пак предупреджават, че зимата още не с изминала 
и случай, че да забележим симптоми иа грипно заболяване, трябва 
навреме да се обърнем към тях.

и в кал-

А.Т.
П. Л. Рангелов Б. Д.
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БОСИЛЕГРАД
ПРИКЛЮЧИ РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА УЧЕНИЧЕСКОТО ОБЩЕЖИТИЕ

В ДОЛНА ЛЮБАТАОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯТ 

НА СВЕТИ САВА ОБЕКТЪТ ЩЕ СЕ ПОЛЗВА И ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ
В босилеградското Започналата през номври ми- ; р,

палата година реконструкция па • 
ученическото общежитие в До- 
лна Любата приключи тези дни.
Освен покрива, са ремонтирани 
водоводната, канализационна и 
електромрежа, като пари са К“*** 
дадени и за боядисването па сг- I 
радата. Иззидани са и нови ко- Р 
мини като алтернативно реше- Щ 
ние в случай на евентуална ава- В 
рия на парното отопление. Боя- 
дисана е дограмата, обновен е 
паркетът и след това е лакиран.

За целта са похарчени около 
3,1 милиона динара, 67 на сто от 
които с обезпечила американ
ската неправителствена органи
зация ЦХФ, докато останалите 
33 процента са от Общинската 
скупщина. Реконструкцията на 
обекта, чиято площ е около 1 
100 квадратни метра и който ■

ОСНОВНО 
училище н гимназията беше 
ознаменуван Денят на- Свети 
Сава,
сръбската просвета и култура. 

По този

основоположника на

повод в Голямата 
на Центъра за 

учителите и учениците 
новното училище се

зала култура, 
от ос-

предста- 
виха с тържествена културно- 
художествена програма. Под 
ръководство на учителките 
Снежана Апостолова и Снежа
на Станчева учениците изпъл-

хорови песни, танци и 
скечове. На тържеството бе 
изнесено и слово за живота и де
лото на великия сърбски ппос- _____ ^ 1 1 паралелки на основното учили-
™;^ЙС,'СТВ,,С МОР,ат, ‘' 11 ч Учебни пома-
Г":Г „ ПР°ГР:,М:,ТЯ оказа " гала - тетрадки, моливи, химн- 
местният Център за култура. калки, триъгълници и др.

Общинската скупщина ор- в тукашната Гимназия един 
ганизира коктейл за } тениците, час бе посветен на живота и де- изграден преди три десетилетия 
а оосиелградският клон на лото на великия сърбски прос- е извършило частното предпри- 

Коцич корпорация даринабб вет„тел. ятие ” Градинг” от Лесковац.
отлични ученици от всички

ниха

За провеждането на строите- ско общежитие, в което поради 
х лните и другите видове ремон- малкия брой деца има свободни 
с тни дейности, ” Градинг” е ан- помещения, които ще могат да 

гажирал голям брой местните се използват за престой на
различни спортни групи.

П. Л. Рангелов
жители.

В долнолюбатското ученнче-
П. Л. Рангелов

ЖЕЖКА БЕЛЕЖКА

ЗАЯДЛИВИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И 

НЕТОЧНИ СВЕДЕНИЯ
щшттжт

!ЦЩ НИ
Вене Велинов ни е известен като някогашен По-нататък той твърди, че ” войната през 

журналист на в. ”Братство” и ”ТВ Журнал”. 1941 година принудила младата учителка” да 
Днес той е сътрудник на ” Политика” от напусне едно село край Кичево, където учител- 
Босилеград. Напоследък често публикува ствувала, и да замине за Крагуевац? Фактите 
малки очерци от родния си кран в този известен говорят, има документи, а и живи свидетели, че 
и престижен ежедневник. За това напредване в всички учители (нашенци, македонци и други) 
журналистиката ншцо лошо не може да се от бивша Югославия са приети, на служоа след 
каже. Понякога той открива интересни босиле- кратьк опреснителен курс. Значи, въпросната 
градски истории. учителка е изорала Крагуевац, а не е оила

Споменатият журналист обаче заслужава принудена. Имала е възможност да работи в 
критически забележки поради стремежа си да Босилеградско, ако беше поискала това. 
отправя в своите текстове хапливи, язвителни и И друго нещо: журналистът премълчава фа- 
обидни заключения по адрес на българщината, милното име на ” младата учителка през 1937 
Той прави това, макар и да знае, че текстовете година. Просто пс е за вярване, че тя тогава е 
му се четат и от тукашните българи, при конто могла да бъде Стоисва ! Още по-малко е мо- 
редица негови информации, заключения и гла да бъде ” първа от българското малцнн- 

минат! ство”, защото ” българско малцинство тогава

В ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА В 
СЪРБИЯ

намерения не могат да
В своята ” прича” (история, повест, разказ) официално не е съществувало.

учителка от Босилеград” Каго журцалист В. Велинов трябва да про-ЗАПОЧНА ЗИМНАТА 

ВАКАНЦИЯ
за ” най-старата
(” Политика”, 22.01.’03, стр. А14) нашиятжур- всрява фактите, за конто ни говори в своето 
налист си позволява да каже, че въпросната съчинение, трябва да има сигурни знания за 
учителка през петдесетте години се прибрала в историческите периоди и за страните, които 
родния си край, ”за да възобнови просветното споменава (още са живи свидетелите па това 
дело,,!? Пресилено и неточно казано поради време, дори и някои съвременници на Дока 
простия факт, че през този период Босилеград- Стоева!) Длъжен е и заради самата Поли- 
ско и Царибродско имат най-широка просветна тика”, и заради тукашните българи, конто са

села имаше минали по тези исторически пътеки.

Днес завърши първото полугодие на учебната 
2002/2003 година и учениците от основните и средни 
училища в Сърбия излязоха в зимна ваканция, която 
ще продължи до 14 февруари.
Първият учебен ден на второто полугодие е на 17 
февруари.

Във всички по-големимрежа.
прогимназия, т.е. осмокласно основно училище 
(според по-новата терминология)!

Марин Младенов

ОТЛИЧЕН ФУТБОЛИСТ И 

ДОБЪР ПРИЯТЕЛ
СРЕЩИ С 
НАШЕНЦИБОСИЛЕГРАД

ФОРМИРАН СЪВЕТ ЗА 

БОРБА СРЕЩУ 
НАРКОМАНИЯТА

физкултура в Ниш. Добрите транс-•га сръбска лига, както и в мла- 
дежкита рсирезситация на Сърбия, портни връзки между Куманово н 
к ъдето се проявих е добра игра. От Ниш му дават възможност да отива

във факултета си винаги, когато с

Нашенецът, където и да се на
мира, винаги е сред най-добрите и 
своята професия и специалност.

—"ггг—гпг." г— ~
Гуоетяишкообщина Рангелов е ми да играя отново в кумановскин д„„а, в сод това планира да открие 
„Г „„е , 1969 Година пъп Прана, футболен отбор се сбъдна през 2000 частна Пионерска футболна школаи ....-
телите му, п понастоящем е шрлч до ддм години. . „ . г

I е Рангелов с модерен футболист някои футболен отоор..хг=г-да?В Куманово има голям брои

опна -

Към Общинската Скупщина н Босилеград с сформиран 
Координационен съвет за превантивна защита отпетчленен

наркомания, алкохолизъм и тютюнопушене.
За членове на съвета са назначени д-р Васил Захариев, 

- епидемиолог, прим д-р Крум Накев, Наташа Дими- 
тукашиото основно училище, Стоян 

гимназия и Весна
лекар
тровя - социолог в
Анастасов - педагог в босилеградската 
Йорданова - педагог в Центъра за социални грижи в Босиле-

Р В С() казват, че членовете на съвета ще имат задача чрез 
лекции, публикации и посредством медиите да запознават и • 

населението за тежките и непоправими
. Особено

донска дивизия.
- Заобичях футбола още

Ронгслов. - Играех за задачите му са
отбор па ос- със защитата, той участва в

граатакнте и нападателните акции 
от които се отбелязват голове.

ляв полузащитник, но въпреки че
свързани предимно привърженици н приятели, коию 

го обичат и уважават. Той обича 
родното село на баща си Сгрезими- 

И ровци като свой роден край, обича 
от негопнте хора. И не се срамува да 

каже, че о българин но народност.

като
дете - казва коп-прсдставитслиия
новното, а след топа н па сродното 

Като талантлив играчпредупреждават
последици от употребата на ряличии наркотици

дейността му ще заеме работата е учениците ог
станахме.'. .... футбол...... клуб смият той ...ползва пиков от
”Динамо” от Враня, и по-късно головите положения, тока че 
играх в отборите пя ”10мко” от досега о вкарал 34 гола.
Враня „ ” Чукаричкн” от Белград. <>. ра.гоп.... . с Деян 1 .....елов
Бях включен ИВ селекцията....Тре- разбрахме, че задочно следва

МЯСТО Й
основното и средно училище. Богослов Янев

П. /I. Роиголов



КУЛТУРА СЧ ПРОСВЕТА 31 януари 2003 г.О ШйшШ
НА 13 ФЕВРУАРИ ПО СЛУЧАЙ 5-ТА ГОДИШНИНА НА КИЦ "ЦАРИ

БРОД" В ДИМИТРОВГРАД

КОНЦЕРТ НА НЕВРОКОПСКИЯ 

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ
В рамките на заплануван

ите тържества по повод 5—та 
годишнина от откриването 

КИЦ "Цариброд", на 13 
февруари т.г. в залата на 
общинския център за кул
тура в Димитровград ще гос
тува Неврокопският фолк
лорен ансамбъл от гр. Гоце 
Делчев, България.

Ансамбълът е основан 
през 1946 г. и е първият по 
рода си в България. Дълги 
години носи името "Яне Сан
дански", с което е известен.
Наречен е Неврокопски по 
старото име на град Гоце 
Делчев — Неврокоп.

През половинвековния си 
творчески път неврокопският ансамбъл 
издирва, съхранява и пресъздава сценично 
народните песни, игри и обичаи—фолклор
ното и етнографско богатство на българския

на

ПИСАТЕЛЯТ МЛАДЕН МАРКОВ Е ЛАУРЕАТ 
НА ПРЕСТИЖНАТА НАГРАДА НА НИН ЗА 

2002 ГОД.

"БАЩИНОТО 

ПОГРЕБЕНИЕ" 

РОМАН НА 

ГОДИНАТА

Концерта ще бъде изнесен от 19 часа под 
покровителство на кмета на гр. Гоце Делчев 
г—н Владимир Москов. В рамките на годиш
нината в Димитровград ще дойдат и дирек
торът на историческия музей , главният биб
лиотекар на Народната библиотека, както и 
главният секретар на читалището в гр. Гоце 
Делчев Лилия Герова. По време на

народ.
В досегашната си творческа кариера ан

самбълът има актив от 3000 концерта, изне
сени пред повече от 3,5 милиона зрители.
Осъществил е задгранични турнета в Полша, посещението си по повод годишнината на

КИЦ споменатите представители на гр. Гоце 
Делчев ще установят контакти с предста-

Най-новият роман на известния писател Младен 
Марков "Бащиното погребение" е най-добрият роман, 
който е издаден на сръбски език през 2002 година. Така 
гласи решението на журито на белградския седмичник 
НИН, който ежегодно присъжда награда за роман на годи
ната.

Унгария, Югославия, Македония, Ру
сия,Латвия, Украйна, Гърция, Италия, Кана
да и Холандия. Носител е на Орден "Кирил и 
Методий" - I степен и много други приз-

вители на съответните институции в 
Димитровград.В петчленното жури бяха Светозар Колевич (предсе

дател), Андрияна Марчетич, Петър Пиянович, Иван Не- 
гришорац и Александър Йерков. Романът на Марков 
спечели престижната награда благодарение на гласовете 
на Колевич, Пиянович и Негришорац. По един глас 
спечелиха романите "Княз Мишкин в Бело Валево" от 
Радован Бели Маркович и "Клиентът на Шекспир" от 
Милош Латинович.

Издател на романа " Бащиното погребение" е " Народна 
книга" от Белград.

А.Т.нания.

ВЧЕРА В НАШЕТО ИЗДАТЕЛСТВО мЕЗстПРЕДСТАВЕНА БЕ 

НАЙ-НОВАТА 

КНИЖКА НА "МОСТ
ЛИТЕРАТУРА • ИЗКУСТВО. НАУКА • ОБЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ

173
•?!

По повод излизането на 173 книжка
’ вчера в НИУ ” Братство” бе организирана рът 

пресконференция. За съдържанието на новия брой ” Братство” 
говориха директорът Велимир Костов, главният ре- пред присъства- 
дактор на списанието Денко Рангелов и Перица 
Донков, член на редакцията.

- Първата книжка на списанието през тази година 
излиза през февруари с нова редакция, ново графи- книжка на спи-

;тПрРесДа"аВЛеНИе Н° —Р Бран™ Нушич" Гсв^” 6
от гесавица, постановка на Борис Лазаров го доближим до читателите от Сърбия и България -

Детската сцена при самодейния театър "Бранислав 
Нушич" от Ресавица гостува на 24
димитровградската сцена с представлението "Чиполино" от 
Дж. Рода ри, което всъщност

ТЕАТРАЛНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ на списание каза директо- 
на НИУ” Мост'

"ЧИПОЛИНО" ПЛЕНИ 

МАЛКИТЕ ЗРИТЕЛИ
щнте журнали
сти.

Най-новата

преди всичко на 
изключителния успех на изложбата на Перица 
Донков в Културния център в Белград, предизви
кала огромен интерес сред специалистите, медиите 
и почитателите на неговата живопис. За творческия 
опус на Перица Донков пишат Горан Станкович от 
Ниш и белградският изкуствовед Иеша Денегри.

На вниманието на читателите са предложени и 
наи-новите творби на литературните творци Стойне 
Янков, Деница Илиева Николич и Николинка Гю
лова. Включен е и разказът на Симеон Костов 

Върху крилете на совата”.
В рубриката ” Наука” ще прочетете студията на 

д-р Слободан Василев ” Научния и дидактично-рек- 
реационния характер на училището сред приро
дата , а в своя текст Илия Конев е изследвал първия 
превод на Негошевия ” Горски венец” в България. 
Видно място в броя заема и драмата ”Флобер” на 
ЕлшНРахнев, съвременен автор и драматург в теа- 
тгьр Иван Вазов” в София, поезията на Борис 
Христов и мистичната новела на Дейвис Граб.

В новия брой на ” Мост” е включена и библиог
рафията на последните десет броя 
(161-171), съставена приживе

ПОЕТИЧЕСКО КЪТЧЕ

В НОВАТА 

ГОЛИНА

януари тази година на

е сценична адаптация на ед- 
пи-

е на вече все
ноименния роман за деца от световноизвестния детски 
сател. Постановката и сценичното оформление 
повече утвърждаащия се млад димитровградски 
тановчик и режисьор Борис Лазаров.

Двадесетината млади театрални изпълнители на Детскат 
аецъена от Ресавица оставяха впечатление

пос-

Ще бъдем ли мъдри и добри 
Ще носим ли ведрина в душата 
За нас ще цъфнат ли полята 
Ще имаме ли сигурен живот

Лано отидат трудностите 
мата
Спим ли с вяра през нощта 
Да няма в нас злини 
Да няма беднотия в следващите дни

Ела с тишината бяла 
В Новата година ■
С еленов впряг 
С любов в очите засияла 
На съфналия сняг

Ела с мечти в сърцето 
С усмивка чиста на лицето 
Влей светлина в душите млади 
Аано отново цъфнат ниви и ливади

..................... .... .... Петър Геров

за един моно
литен театрален колектив, чиято игра зрителите в 
препълнената голям азала на културния дом приветстваха 
няколко пъти с бурни ръкопляскания.

Самата пиеса, по-точно сценичната игра, е изградена от 
олицетворените образи на зеленчуци, пренесени в атмос- 
ферата на дворянството и придобива характер на народна 
приказка, в която се противопоставят доброто и злото, ре
спективно лошите и добрите хора. С голямо майсторство 
малките артисти от Ресавица пресъздадоха тази атмосфера и 
както става в приказките, накрая възтържествуваха добрите 
зеленчуци, предвождани от Чиполино (лукът), което предиз
вика истински възторг сред най-младите димитровградски 
зрители. *

Детската сцена при самодейния театър "Бранислав Ну
шич от Ресавица работи вече четвърта година и неведнаж 
успешно се е изявявала на различни сцени в страната. Харак
терното за това представление е, че го играят деца 
до осми клас, а потановчикът Борис Лазаров показа, че 
познава детската психика - решаващ фактор за изграждане 
на хубаво и вълнуващо детско представление.

със зи

на списанието
от починалия неот- 

; дав,,а дългогодишен сътрудник Момчило Ан- 
■ дреевич.

Го От 28 януари до 4 февруари в 
димитровградската галерия се 
провежда изложба-продажба на 
книги. Организатор на проявата е 
Център за култура. 
Димитровградчани ще могат да си 
купят на изгодни цени книги на 20 
издателски къщи от страната.

•. _

пто трети

. шIСт. Николов ____&
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И ТОВА Е ЕКОЛОГИЯ;'ч’.

, ,? Гоин дол, а също така и включване на 
граничния преход "Градина” 
лизацията”.

Имайки предвид, че

л намира в непосредствена близост до Ни
шава, макар че водата в нея се влива от 
други извори. Тогава бяха устроени и тъ- ВЩ 

димитровградс- ржества по повод започването на рабо- НЯ 
тите по главния колектор от базата на Шт

1:

към кана-..... у*.

ката канализация е включена към мод
ерна пречиствателна система, намираща "Комуналац” до границата участваха то кдм !.у ' и. 
се наблизо до складовете на ”Сточар” и гавашните министри на екологията на 

Я Търгокоп” в местната общност на Бе- Югославия и България. Първата тръба Така нареченият"биоднек!' кран граничния 
3 леш, не същата работи функционира но- бе положена п набързо след това ...из-

рмално и пуска пречистени отпадъчни вадена. И до ден днешен нищо не е напра- граничния пункт? При това от пункта 
канализациони во- вено, въпреки дого- ''Калотина' мръсотията, отива в Нишава"

;&НЯ вориге за съвмест-
*1'>‘ но инвестиране.

Същевременно,
9 когато бе приет сре- 
я дносрочният план 
| за развитие на об

щина
_ ___ - град, беше приет и

напомним, че преди отчетът за работа-
няколко години бе- Дай та на Изпълнител-
ше направен съвме- мия отбор. В него в
стен проект за вк- отдела за комунал-
лючване и на бъл- ' ~г -» - на дейност се казва,,. Прочутата вада край спортния център „ ’
гарския 1 К1111 Ка- "Парк!' все още е пълна с боклук вместо с. ||е реализацията 
лотина" към пречи- вода" на проекта за вкл-
ствателната систе- ючване на гранич- разумно оправдание, но какво е оправданието,
ма в Димитровгра, тъй като в противен ния преход към канализационата сис- ме работите не са реализирани според дого- 
случай канализационните води отново тема на града се отсрочва за неопреде- воРа* те- вреди около пет години, когато и тт II. двете /гьржави имаха доброто желание да под-

» -ГЩТ------------ 1-1Ш1---П III I III II Ще С° влнват в Нии,ава " тя °™ово “«.е леио вРвме поради недостиг на средства сигурят вредства ,а реализацията на проекта.
Щ' минава замърсена през Димитровград, и поради запланувания през 2002 и от- Някои от сегашните управляващи и тогава

Трябва да се има предвид, че водоснаб- срочен за 2003 г. ремонт на железопът- Аосшатъчно е да се тръгне по които и да е 1 „ 1 „ 1
път извън /цшитробград, за да се види че, Дителната система Ивкови воденици се ната линия.

мини депонии има навсякъде Можем да приемем посоченото

V. Й ц V-ш Р81
Част от съоръженията на 

пречиствателната система в Белей/

ди в река Нишава, 
естествено е къмВ приетия неотдавна от отборииците 

на Общинската скупщина средосрочен тази система да бъ- 
развоен план на Димитровградска общи- дат включени всич- 
на в третия раздел, отнасящ се до кому- ки канализационни 
палната инфраструктура, като една от води, включително 
приоритетните задачи е посочсноГСгро- и тези от границата, 
еж на канализационна мрежа в селата При това трябва да 
Градиие. Лукавица. Белещ. Желюша и

шШшт а
Димитров-

ЙйМ

Част от с. Тони дол има собствена 
канализация. Както се вижда на 

снимката, тя завършва направо в реката

Шш
имаха възможността да решават дали проек
тът ще се реализира или не.

А.Т.като

ЩоттюНАШ М1
»|Ь &

от Кратово и ученик на видния воляно, даскал Васил от Само- I 
тогава кратовски учител Хаджи ков и най-после Трайко Петров, 1 
Яким. По време на неговото Иван Попгенов, Илия Петров и | 
учителстване броят на ученици- Зинови Попстоичков ог Извор. | 
те достигнал 25 - 30. След него
учител бил Димитрпя Стоянов ното дело започнало да се раз- 
от кюстендилското село Ваксе- ширява от Извор към други села 
во. Той завършил училище в в този край - най-рано в Божица, 
Кюстендил и станал млад учи- където започнало да работи 

Извор, където учителст- училище през 1860 г., а пръв уми
вал цели 13 години. Сетне се въ- тел бил Найден Станоев от Рай- 
рнал в Кюстендил и основал гра- чиловци, след това в Босиле- 
дско училище, което по-късно град, Долна Любата, Бресница, ВКв 
било наречено "Даскал Димит- Църнощица, Г. Уйно, Г. Кори- № 
рИ” тен, Трекляно и др. Тогава учи-

Така от Извор светнали пър- лищата работили но следния на- 
вите искри на просветата в Кра- чин: по7-8ученика,обикновено 
ището. При даскалите Трифон и момчета, се събират в къщата

даскала, който, освен че бил

Когато започнало изгражда
нето на черквата "Св. Троица” в 
с. Извор, недалеч от нейните ос
нови била построена барака (за- 
вана, както я наричали тогава) и 
хамбар за работниците. И тък
мо в тази завана през септември 
1833 година започнало да работи 
първото килийно училище в 
Краището. Разбира се, учили
щето започнало да работи без 
знанието на турската власт, а 
главен инициатор за неговото 
откриване бил поп Новко от Го
рни Коритен, един от най-буд- 
ните организатори за изгражда
нето на черквата. Със съгласие
то на няколко по-заможни селя
ни в заванага били събрани де
сетина момчета, за да се учат на 
четмо, писмо и рекам (църковно

гтс.

ЩШ
След известно време просвет-

II )4.\щтел в

|зиаиШШШ щш
Г : г ;

КРШдЙНОТО УЧИЛИЩЕ В ИЗВОР: Зародишът на просветното дело в 
Босилеградскои аДимитрия са завършили учили

ще почти всички краищки све
щеници и учители, които попу- 

учителствали в този край 
непосредствено преди и след ос
вобождението от турциге.

Следващите учители в Майор 
са били ученици на даскал Ди- 

Това са: поп Гено и пои

учител, се занимавал и с няка
къв занаят. За да дойдат на учи-

П ци, Барйе и Плоча!
, | По повод 165-годншнината от

откриването на килийното учи- 
лпще в Извор, през 1998 година 

1' в "Братство” беше публикувана 
поредица от статии на Алексан- 
дър-Сашо Младенов. Сега ще 
повторим и подчертаем само ня
колко неща. Младенов узнал от 
двама жители на град Владнчнн 
хан, чс в изворското училище са 
учили деца не само от този край, 
но и от Лесковац, Гърделица,

вали ипение).
Пръв учител на "гяците бил 

Георги Старио. През след
ващата година в килийното учи
лище започнал да учителства да- 

Тривун (Трифон), който

поп

митрия.
Тодор от Извор, пол Златан от 

от Со-
скал
тук учил децата в продължение 

седем години. Той бил родом Груинци, Велин Станков
на

които саЕто и имената на още няколко изворчани, ьто и имената « по 1941 година: Методия
^ПТеанХродеико Пояконсхан= Хри-В

Хоралампиев Захариев. Педагогическото си обра- 
зование те получили в Кюстендил. световна

воина било Р У била закрито по-Р.„г„6::г тЛ X™»»г —ро"—* -■—»гд™ г.“ у»-».-рито през 1977 година пор и иа духоввН/ кул-
Първото училище ■ Извор ^ националната само- 

турен и просветен подем, д4КОТО краище и
битност, откри пред света света. Те е гордост

погазва? за "воя ро де н край и неговото минало. От Из- ляш роля „ р11:шитисто ни този
разказва вга ОКОло стотина просветители Край, въпреки чс до освобождс- критите училища и иа ученици-
вор изляз н професори, асистенти, доктори на ние,,()оттурцИТе грамотните хо- те се увеличавал с бързи тем-
(учители, со в различни университети) и още ^ с(| били само един процент от попе. До 1912 година са били от-

о други високообразовани и знаменити личности. мъжкото население, а броят па крити училища във всички боси-
МН° Александър Младвноо грамотните жени и девойки с леградски села, освен в Радичсв-

ГТредеяне, Враня, Ниш и Други 
През 1901 година в Извор 

с построена нова училищна сг
рада с 9 класни стаи, канцеларии 
и други помещения. Скоро след 
това училището станало прогн- 

и в Бо-

места.

Новото училище в Извор от <901 години (снимката е ни Й. Захариев миазми, каквато имало 
силеград. Новопостроената учи
лищна сграда с изпълнявала пъ
рвоначалната си функция до 
1951/52 година, когато е преда
дена на ЮНА, а училището е 
Преместено в нова малка сграда 
в самия център

бил поместен и Мест-

и е
но и то е зак-

бил съвсем малък. Засятото влище (при учителя), някои от 
учениците са изминавали и по 
10-15 км.

Изворското килийно учили- благодатни плодове още през 
ще е изиграло изключително го- първите следосвобожденски го

дини, когато броят иа новоот-

Извор семе на просве тата е за
почнало да избуява и да дава

йе

на селото.
където 
пият о тбор.

- Следва -
Евтим РАИГЕЛОВ
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ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА МВР И БИА В 

ДИМИТРОВГРАД

СЪСТЕЗАНИЯ ПО ШАХМАТ 
И СПОРТНА СТРЕЛБА

"ИМПЕРАТОРИТЕ"
СТАРТИРАХА

голямата зала ма Центъра за кул
тура в Димитровград от 17 часа.

На награждаването се очаква да 
много свързани с

СПОРТ ®
присъстват 
областта на спорта от Пирот и 
Ниш. Очаква се да пристигне и 
председателят на Спортния съюз 

Македония г-н Велко Ан-

Футболистите на "Балкан- 
” - "императорите”, както 

да ги наричат,
ДИМИТРОВГТРАД

УТРЕ СЕ ИЗБИРАТ 
НАЙ ДОБРИТЕ

СКИ
започнаха 
започнаха подготовките си за 
новия полусезон. Едва ли може 
да се каже че, плановете на 
треньора Новица Алексов ще 
се реализират напълно тъй 
като не достигат средства.

Състават на отбора е почти 
същият (двама футболисти го 

дойдоха). 
ДС.

на
I * по случай Деня на сигурността миналия петък бяха
I проведени състезания по шахмат и спортна стрелба.

В димитровградското ОВР се проведе турнир по шахмат, на който 
участваха отборите на ОВР в Димитровград, ОВР в Бабушница, 
крайграничната полиция, ОУ ”Моша Пияде” в Димитровград и ШК 
"Цариброд”, Първото място зае отборът на ШК Цариброд (Владан 
Игич Анатоли Пецев и Бора Андрич) с 11 точки. Втори бе отборът на 
основното училище (за който игра и изгряващата димитровградска 
шахматна звезда Анита Накова) с 6 точки. На трето място се класира 
отборът на ОВР в Димитровград, който също спечели 6 точки. Най- 
успешни шахматисти бяха Анатоли Пецев - 4 точки от 4 партии на 
втората дъска, и Бора Андрич, който отбеляза същия резултат, ио на 
третата дъска.

В стрелбището в СП "Парк” се проведе и състезание по спортна 
стрелба. Участие взеха 6 отбора: ОВР в Димитровград, ОВР в 
Бабушница, противопожарната станция към ОВР в Димитровград, 
крайграничната полиция, митницата и СК "Граничар’.

Първо място убедително спечели отборът на крайграничната 
полиция с 474 точки. Втори бе отборът на СК "Граничар (433 точки), 
трети отборът па пожарникарите (420 точки) и т.н. Най-успешен 

бе Братислав Чирич с 174 точки, след това Драган Манчич 
с 171 точки, Любиша Гюров с 157 точки и т.н.

дреевски.
В културно-забавната програма 

трябва да вземат участие и Младжа 
Неделкович, актьор от Ниш, както 
и Владанка Бйелогърлич, актриса 
и певица от Пирот, станала

на Кощана п 
Лиротския

Инициативата "Избираме най- 
добрите в областта на спорта през 
2002" вече приключи край. 
Съответната комисия определи на 
трите си заседания кандидатите за 
отличия, а кои ще бъдат наградени, 
ще се реши на 1 февруари т.г. в

из
вестна в ролята 
постановката дваманапуснаха,па
театър.

* 2 жълтъка;
* 4 супени лъжици сметана 
или кондензирано мляко;
* сол на вкус.

Сокът от целината, лимоно
вият сок и солта сс разбъркват. 
Прибавят сс отделно разбитите 
жълтъци и сметаната и накрая - 
студеното и сварено 
Сместа се разбърква, налива сс 
в чаши и веднага сс поднася.

ПОРТОКАЛОВ СОК И 
ЯЙЦА

* 1 л горещо прясно 
мляко;
* 5 жълтъка;
* 5 супени лъжици захар;
41 2 чаени чаши 
портокалов сок.

Жълтъците и захарта се раз
биват добре н се разреждат най- 
напред с горещото мляко, което 
се прибавя на тънка струя при 
непрекъснато разбъркване, а 
след това и с портокаловия сок. 
Коктейлът се налива в чаши и се 
поднася.

мляко.
състезател

С КОМПОТ ОТ КАЙСИИ

* 1 л прясно мляко;
* буркан компот от
кайсии;
* 1 ванилия;
* 4 супени лъжици захар.

Кайсиите се разбиват с мик
сер на пюре заедно със сока от 
компота. Прибавят се ванилия
та, захарта и нредваритлено сва
реното и охладено мляко. Сме
ста се разбърква и се налива в 
чашите за поднасяне.

СЕДМИЧЕН ХОРОСКОПСЪС СОК ОТ вишни коктейл се разпределя в чаши и 
веднага се поднася. ВЕЗНИ - Все още пролетта еОВЕН - Предстоящата седми

ца ще е отново изключително ус- далеч, но за представителите на 
пешна за представителите на зо- зодия Везни тя е вече реална, 
дия Овен. В началото й ще имате Любовта ще е основното, което 
липса на късмет, но това няма да ще ви вълнува и през тази сед- 
ви засегне особено, защото ще се мица. Романтиката ще е като във 
отнася за дребни несполуки, филм, а любимият ще създава 
През уикенда ще се появи въз- прекрасна атмосфера около вас. 
можност за пътуване и за вас ще През следващите дни идилията 
е добре да се възползвате, за- ще се засили и ще се появи въз- 
щото ще ви донесе интересни можност за пътешествие с поло

винката.
СКОРПИОН - Предстоящата 

ставителите на зодия Телец не седмица ще е от голямо значение 
са отминали, но през тази сед- за представителите на зодия 
мица ще се проявят по-слабо. Скорпион. За тях трудностите ще 
Опитвате се да налучкате вер- са свързани най-вече с близките, 
ния път за развитието на живота Възможно е да направят нещо, 
и кариерата си и затова ви е още което ще ви навреди. За щастие 
по-трудно. Ще се наложи да се последиците няма да са фатал- 
преборите с множество спънки, ни. През следващите дни благо- 
но ако сте настойчиви и целена- приятно влияние на планетите

* 1 чаена чаша прясно 
мляко;
* 1 чаена чаша сок от 
вишни (подсладен).

Млякото и сокът от вишни се 
разбиват ръчно или с миксер ня
колко секунди. Приготвеният

СЪС СОК ОТ ЦЕЛИНА

41 1 чаена чаша прясно 
мляко;
* 1 чаена чаша сок от 
целина;
* 1 лимон;

Съставил: 
Драган ПетровКРЪСТОСЛОВИЦА 141 придобивки.

ТЕЛЕЦ - Трудностите за пред-

Водоравно: 1. Обезправен човек. 4. Маяк 
(син.). 6. Производител на вино. 10. Успоредна 
черта. 12. Химически елемент, газ. 13. Град в 
Хърватия. 14. Мъжки певчески глас. 15. Тежко 
разстройство на функциите в организма; 
удар. 17. Материал от иглолистни дървета. 18. 
Наказателен удар във футбола. 19. Кантон в 
Швейцария. 20. Част от каруца. 22. Черномор
ски град в България. 24. Строителен материал. 
25. Пойна птица. 27. Известна марка козме
тични препарати. 28. Лично местоимение. 29. 
Отсъствие на война. 31. Петата нота. 32. Авто
мобил за състезание във "Формула 1". 34. Село 
в Димитровградско. 36. Ястие от зърнени хра
ни. 37. Известна марка ски. 38. Колар, талигар 
(син.). 39. Златарска мярка. 40. Администра
тивна единица в САЩ. 41. Белградски седмич
ник.

Отвесно: 1. Течение в съвременната муз
ика. 2. Който оре земя. 3. Град в България. 4. 
Вълшебница. 5. Името на актьора Пачино. 6. 
Марка италиански мотоциклети. 7. Модел 
руски самолети. 8. Град в Сърбия. 9. Щат в 
САЩ. 10. Малка рекичка, бара. 11. Солено 
езеро до море. 12. Държавна каса. 14. Област в 
Димитровградско. 16. Дълго и тясно поме
щение в жилище. 18. Град в Швейцария. 21. 
Опашата звезда. 23. Област в Димитровград
ско. 24. Прибор за хранене (мн.ч.). 26. Слог, 
межда (син.). 28. Град в Полша. 30. Италиан
ски футболен отбор. 32. Нощно питейно за
ведение. 33. Името на писателя Вазов. 34. Спо
ртна чанта. 35. Най—големият морски бозай
ник. 36. Мярка за електрическа мощност. 38. 
Модел руски въртолети.

сочени ще успеете в начинанията ще ви помага за развитието на
плановете ви.си.

БЛИЗНАЦИ - Представители- СТРЕЛЕЦ - Развлеченията от- 
те на зодия Близнаци ще се рад- ново ще са единственото, което 
ват на множество щастливи съ- ще занимава представителите на 
бития през тази седмица. Нача- зодия Стрелец през тази седми- 
лото на годината е свързано с ца. Загърбили сте неприятности- 
много шансове за вас и само вие те и проблемите в службата и ве- 
можете да ги развиете и полз- роятно ще се намери кой да се 
вате по най-добрия начин. През справи с тях. Вие наистина успя- 
следващите дни разногласията вате да намерите подходящия 
ви ще се изгладят и през уикенда човек, който да свърши работата 
ще можете да се насладите на най-добре. През следващите дни 
прекрасни часове с любимия.

РАК - Финансовите сполуки за Не я изпускайте, 
представителите на зодия Рак са 
неотменна част от всекидневие- те представителите на зодия Ко- 
то им от началото на годината, зирог са принудени да се справят 
През тази седмица няма да е по- с множество задължения през 
различно. През следващите дни тази седмица. За вас това ще оз- 
нещата ще се развиват по-най- начава да утвърдите позициите 
добрия начин. В петък ще полу- си и да осъществите професион

алните си амбиции. През следва-
ЛЪВ - Тази година започна щите дни проблемите с любимия 

много обещаващо за предста- ще се уталожат. Ще имате въз- 
вителите на зодия Лъв. Въпреки можност да му обърнете повече 
че трябва да внимавате повече 
от останалите слънчеви знаци, 
ще имате много възможности, 
особено през тази седмица. През

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ще срещнете голямата си любов.

КОЗИРОГ - Подобно на Деви-11 12 13

14 15 16 17 18

20 21 чите и чаканата възможност.

22 23 24 25
внимание.

ВОДОЛЕЙ - Предстоящата се
дмица отново ще е най-успешна
та за представителите на зодия 

следващите дни ви очаква рома- Водолей. Събитията ще ви поз- 
нтично преживяване с любимия волят да постигнете всичко, кое- 
или с някой нов човек. В петък то желаете и в професионален, и 
чувствата ще се засилят и у два- в личен план. Изявите ви ще са 
Ма псо а блестящи, особено ако професи-

ДЕВА - Представителите на ята ви е свързана с изкуство или 
зодия Дева през тази седмица от- политика. В петък ви очаква ва- 
ново ще са претоварени от анга- жна среща, 
жименти в службата. За щастие РИБИ - Летаргията обхванала 
всичко ще върви безпроблемно и представителите на зодия Риби 
въпреки липсата на разнообра- скоро няма да се разсее. Затова 
зие ще сте спокойни и удовлет- оставете за по-късен момент 
ворени. През следващите дни се плановете за действие, засега се 
съсредоточете върху финансови- задоволете да подготвяте почва
те печалби, защото има голяма та за бъдещи прояви. През слеД’ 
вероятност да са големи. През ващите дни ще имате възможно- 
уикенда обърнете повече внима
ние на близките си.

26 27 28

30 31 32 33

35 36

38 39 40 41

43 44

13.?='Ж”г
ст да поправите последиците от 
несполуките си, а през уикенда 
да се забавлявате.
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СПОРТ ® СПОРТ ГОДИШНО СЪБРА-
--------------------------- ---------------------------------„------- НИЕ НА ООСР

"НИШАВА" ШЩЬ-

ЗА РИБОЛОВ В ЗАБРЪДСКИТЕ
ЕЗЕРА- 1000 ДИНАРА Ж

(| за миналата година, ксжто и програмата за работа за тази година

На 15 февруари 2003 г. се навърш
ва ЕДНА ГОДИНА от смъртта на моята 
непрежалима съпруга

ПЕТРИЯ СТОЙЧЕВА 
от Димитровград

Поклонението ще е на 8 февруари 
2003 год.

Времето минава, но болката ми по 
теб не намалява. Никога няма да заб- 

I твоята доброта и благородното 
сърце, в което имаше място за всич

ки нас.

От нейния съпруг Петър
През 2002 г. "Нишава” 

орала от членски онос 324 хиляди 
динара, а разходите и са възлезли 

316 хиляди динара. За зарибява
нето на „езерата ”Сават 1” и 

Сапат 2” в Забърднето през ми
налата година са изразходвани ок
оло

е съ-

па На 15 февруари 2003 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА, 
откакто загубихме нашата скъпа майка

ПЕТРИЯ СТОЙЧЕВА 
от Димитровград100 хиляди динара. В 

посочените езера са хвърлени: 540 
кг. двегодишни шарани, 40 кг 
хайвер от шаран, 706 кг. хайвер от 
бабушки и 100 кг. хайвер от амурн.

На 8 февруари ние, нейните най- 
близки, ще посетим вечния й дом в 
димитровградските гробища, за да го 
обсипем с цветя и облеем със сълзи на 
непреходна признателност и благода-

Що се отнася до ” Сапат 1”, в 
средата па 2002 г. рибата 
езеро е прехвърлена в съседното 
езеро ” Сават 2”, тъй като поради 
рухване на един от бентовете во
дата от ” Сават 1” рязко е 
започнала да намалява. Между-

рност.
Твоята смърт, мила майчице, ни ос

тави дълбока болка и тъга, но в на-
от това

шите сърца вечно ще живее споменът 
за твоя ведър лик, благородство и без
пределна майчинска любов.

От неутешимите й дъщери Нада и Дана и 
техните семействаДимитровградските рибари могат да бъдат доволни от риб

ния фонд 6 забръдските езера, бе казано на годиитото събра
ние на Тяхната организация

временно е установено, че водата в 
"Сават 1” бактериологически е 
замърсена. Дъното на езерото е 
трябвало да бъде изчистено, а 
бентът да бъде поправен. Това ганизация. Според все още неофи

циални информации, тази цена ще 
е 2000 динара, но за рибарите от 
Димитровградско това почти не е

На 1 февруари 2003 година се навършват ПЕТ ГОДИНИ 
от смъртта на нашия мил съпруг, татко и дядо

Събранието на димитровгра
дските рибари протече в нетолер- 
аитна атмосфера. В продължение 
на 4 часа рибарите фактически се 
караха и се обвиняваха кой е 
почтен, а кой непочтен рибар. 
Оказа се, че някои членове на ор
ганизацията не са имали 

]болов в езе-

обаче не е направено поради не
благоприятните клпхматпчпи ус
ловия през 2002 г.

На събранието бе решено цс- 11 важно, защото малцина от тях се 
пата на разрешителните за ри- интересуват от реката, която от 
болов за езерата в Забърднето години не е зарибявана.
(които миналата година бяха про- И през 2002 г. ” Нишава” 
възгласени за "затворени води”) 
да е 1000 динара. Жените-рибари и ръжиата рибарската организация 
пионерите ще могат да ловят риба 33 Пиротски окръг Горно 
в посочените езера срещу 200 ди- Понншавие (оощо 38 500 дппа-

СТОЙНЕ ЦВЕТКОВ 
СТАНЧЕВ 

от с. Груинци, 
Босилеградско

е пла
тила членския си внос на ок- Времето откакто не си с нас не за

личава спомените за твоя благ
резренштелни за р| 
рата. Някои рибари наричаха 
крадци!!!

Накрая все пак бе гласувано 
доверие на председателя на "Ни
шава” Георги Йорданов и сътруд
ниците му.

ороден

Поклон пред светлата ти памет!
лик. Гордееме се, че те имахме!

Твоите: съпруга Павлинка, синове Иван и 
Никола със семействата

ра), но окръжната организация за 
кой знае коя поредна година ие е 
нзнлъиила задължението си да

нара.
Цената на разрешенията за ри

болов в река Нишава не се опре
деля от организацията ” Нишава”, зарпбн Нишава Димитровградска 
а от републиканската рибарска ор- община.

Б. Д.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 8 февруари тази година се на

вършват ПЕТ ГОДИНИ от смъртта на 
нашия съпруг, баща, тъст, дядо и пра
дядо

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ години 
без брат ми

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ години 
без баща ми

ТЪЖЕН ПОМЕН 
ШЕСТ ГОДИНИ 

без майка ми

ЗАРЕ ИВАНОВ 
от с. Г. Лгобата

1Де останеш вечно в сърцата ни, 
обичан и непрежалим.

Почивай в мир! Поклон пред свет
лата ти памет!

От семейството

ВЛАЙКО МАРИНКОВ 
починал на 21 август 

1977 година
ТОДОР МАРИНКОВ 

починал на 12 април 
1977 година

ДЕНА МАРИНКОВА 
починала на 4 януари 

1997 година

Поклон пред 
С много обич и тъга: дъщеря

На 8 февруари тази година се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА 
от смъртта на нашия баща, дядо и свекър

ЛЮБЕН РАНГЕЛОВ КИТАНОВ 
от с. Долна Лисина, 

Босилеградско

светлата им памет!
и сестра Анастасия със семейството си

На 31 януари 2003 година се навършват 40 ДНИ от 
непрежалима майка, тъща, Много ни липсваш, скъпи татко! 

Почивай в мир! Поклон пред светлата 
ти памет!

ШЕСТМЕСЕЧНИЯТ ПОМЕН ще се със- 
2 ФЕВРУАРИ 2003 година

ПЕТ ГОДИНИ 
НЕ СИ С НАС!

на нашата скъпа исмъртта 
свекърва и баба

СТОЙНА ИВАНОВА 
(1928 - 2002)

от Долно Тлъмино, Босилеград- 
скол той на

(неделя) в 10 часа в долнолисинското 
гробище.

Каним близки и приятели да при-
Панихидата ще бъде отслужена на 

31 януари от 11 часа на долнотлъмин- 
гробища. Каним близки и

състват на панихидата.
От скръбящия син Борко и семейството му

ските
приятели да присъстват.

С много обич, безкрайна болка и 
ти винаги ще живееш в нашитетъга 

сърца.
Ог децата й Милияна и Драган и техните 

семейства

На 13 февруари 2003 г. се навърш
ва ЕДНА ГОДИНА от смъртта на

От твоите близки, които 
ти обичаше миого и които 
ще те 
живи.

СТОЙНА СТАНЧЕВА 
от Долна Любата

СКРЪБНА ВЕСТ
На 22 януари 2003 година почина 

нашата мила и непрежалима съпруга, 
майка, тъща и баба

обичат, докато са Каним роднини, съседи и приятели 
панихидата, която ще бъде отслу- 

9 февруари 2003 год. (неделя) 
11 часа на долнолюбатските гро-

жена на

Към
сътрудниците ни

Молим сътрудниците нв 
изданията на издателство 
” Ьратст во” веднага да ни

С-ЬОбЩЯТ чрет ПИСМО ИЛИ 110
I телефона <018/352-751) банк

овите си сметки, за да им
| преведем хонорарите.

Комерчвското служба

ОТ

ДУШАНКА ПАНАЙОТОВА 
(1937- 2003) 

от с. Смиловци, 
Димитровградско

бища.
С непреходна болка и почит тъжим 

по нашата обичана и незабравима 
майка, свекърва, тъща, баба и пра
баба.

Дълбок поклон пред светлата й памет!

От опечалените: син Станча, снаха Надка, дъщери Надка, Живка, 
Анка, Цветанка и Пенка, зотьоие Драгомир и Митко, внучки 
Миряна, Биляна, Цана, Биляна и Деяна, внуци Симеон, Драган, 
Слапчо, Допи, БоСан и Сашо, правнуци и ммогобройни роднини

Нашата болка не стихва, а вре- 
/ мето никога няма да заличи скъпите

ни спомени за теб. Обичаме те! 
Почивай в мир!

А МУ& От опечалените: съпруг Сотир, дъщеря 
Емилия, зет Димитър и внучка Изабелашт
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РЕТИШЛЯЦИКарикатурен екран
- Утънул сьм бре, бай Манчо, у ре- 

тишляци! - пожали мй се онядън Мирон
Одоровскьи.

- От подаръците ли за Нову годин?
- Море кви ти подаръци, кой дънъска 

подарък?! От сметкьете, бай Ма-
нчо! Купиш леб - те ти ретиш1са! Купиш 
млеко - те ти пай ретишка. Кво и да 

- за све ти даваго ретишкье. На-

ти носи
- те ти глоба, и това дебела!

- Е-е, ама бай Сенча им напгьл калъч-
давницуту

куту: измерил от продавницуту двестакупиш
пълни джепове със сметкьс, от ньи па- меТрЯ> а 0но се пада у Козарицу. Купи ли 
ретс не могу да си намерим.

- Трсбе да имаш млого паре, щом не Козарицу и там върля белешкьете. А па
може да п.и найдеш?! бай Денча се досетил, па иде та пазаруйе

- Млого-малко - толкова су, колко що Желюшу. Дотам има не двеста метра, а
су! - ядоса се бай Мирон. два КЬИЛОметра. Дойде ли до Лукавичкьи

- Ама дома йс голема бъркотия. Нали 
бабата йс слабо грамотна, щом види ро

нещо, а он не си иде дома, а право у

мое, а он пущи ретишкуту низ рекуту... 
- А пази ли се?

тишку, она по дидза и тура у чекмеджето.
Напълни свата чекмеджетия, па съга ако .д двеста метра! 
потраясим сметкуту за токат или за тел-

- Ещо да се пази, до мосат има триста,

- Па може некой да га види и да га 
наклевети, а после да плача глобе оти 
замърсуйе рекуту!

- Нема кво тъгай, събирай ретишкьеге, 
ама само на йедно место, па после си

ивонът, за водуту или от данъците, ок
озим се. Цел дън превърчам ретишкье.

- Па ти гьи върляй успут, защо гьи 
носиш дома?

- Че върльим, ама требе дебело да пла- подкладжуй ОГьнь! 
тим. Среча ли те винансискьият или тт,р-Моля, без докачение - убаво би било, ама само ретишкьете 

да су ми проблем. А мене ме триста на-жишният, пита кво си купувал и куде си 
купувал и одма: "Дай белешкуту!" Ако си 
по върльил, а нема двеста метра от про-

легли...
БЕЗУЧАСТНА ИСТОРИЯ

И по време на миналогодишното преброяване на насе
лението няколко хиляди българи в Сърбия се писаха сърби.

От аспект на безучастната история - нищо особено: това 
не е първият, нито ще е последният български принос за 
увеличението па сръбската нация.

мдаш Д^НКОВИЦАИ

САДДАМ ХЮСЕИН
А

ПРОГНОЗА
Ако и при следващото преброяване на населението в Ди

митровградска община преброителната комисия се огла
вява от Емил Соколов, броят на българите в тази община 
ще спадне под 5 процента.

Преди повече от две десе- света имало и такава държа- се собственикът на препека, 
тилетия двама майстори-ст- ва! - казал другият майстор, 
роители от едно босилеград- 
ско село решили да отидат Каджавият не разбира що го се и пронизал нашенците със 
заедно на печалба в най-раз- питаме - обяснил му първи- страхотно остър поглед. Те 
витата тогавашна югорепуб- ят. 
лика Словения. Събрали си

- Саддам Хюсеин! - повто- 
- Това не е държава, бе! рил иракчанинът, намръщилПРИЧИНА

Прочетохте ли в миналия брой на ” Братство” изявле
нието на председателя на ОС в Босилеград Владимир За
хариев във връзка с причините за по-нататъшното изчез
ване на българите в Сърбия? Ако не сте, прочетете го и ще 
разберете защо именно тоя посредствен човек е кмет на 
общината.

изтръпнали, защото в този 
След много мимики, маха- момент си спомнили за ” три 

чукалата е торбите, понесли не с ръце и комуникационни синджира роби и черния ара- 
си малко храна и по един мъки нашенците разбрали, пин” от ученическите си го

дини. За да смекчи напреже
нието и да намали собстве-

литър джанков препек и в че арабинът е от Ирак.
Когато навлезли по-дъл-уговорения ден тръгнали за 

Белград с автобус на босиле- боко в територията на Хър- ния си страх, нашенецът се 
градския ” Автотранспорт”. ватска, нашите майстори ре- усмихнал насила и започнал 
Там се качили в международ- шили да си хапнат.

- Ама първо да се прекръ-

ЖЕСТОКО НАКАЗАНИЕ
Още преди повече от 10 години ДСБЮ

случва с българското малцинство, защо се случва 
това и какво ще се случи с него в близкото бъдеще. Някои 
нашенци, които обичат да казват за себе си, че били 

видни , тогава побързаха да се харесат на режима на 
Милошевич и гръмогласно осъдиха становищата на ДСБЮ 
като великобългарски национализъм”, ”вражеска дейно
ст срещу Сърбия” и ”сепаратизъм”. След 2000 година и 
особено сега, след катастрофалните резултати от пре
брояването, същите тия "видни” нашенци повтарят 
гашните становища на ДСБЮ и ги происвояват като соб
ствени мъдрости.

Господи, защо ги наказа толкова жестоко?

ясно и гласно каза
какво се да обяснява на иракчанина:

- Знаеш, брат ми, уискитония влак и влезли в купе, в 
което вече се бил настанил стиме! - предложил единият, е за големите глави като

Извадили едната бутилка с Тито и Садам Хусеин, а за та- 
раст от приятелските ни нео- джанковия препек и както кива като мене и тебе си е 
свързани страни от Близкия повелява нашето традицион- арна и джанковицата!
Изток. След като сместили 
багажа си и се разположили

мургав мъж на средна въз-

- А-а, Тито - Саддам Хю
сеин! Гуд френдс! - възклик
нал иракчанинът и протег
нал ръка към бутилката с 
джанковия препек. Глътнал

но гостоприемство, първо я
подали на иракчанина.

- Уиски, мистер! - ”обяс- 
шенците решили да задово- нил” му нашинецът 
лят любопитството си и

на едната от седалките, на-няко-
със зна- 

да нията по английски език. 
Иракчанинът огледалразберат от коя държава е 

спътникът им.
- Откъде си, мистер? - 

питал чужденеца единият от

по- харна глътка и казал:
- Гуд! Гуд уиски!
И така - разказва единият 

нил да опита съдържанието от нашенците - гуд, гуд, гуд, 
дюлгерите, който работил му. Пийнал и се "устресъл” 
няколко месеца в чужбина и както овца изтръсва главата 
научил десетина английски

к. г. дозрително простото шише 
без етикет, но все пак скло-по-

НЕПРОМЕНЛИВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Някои политически партии в Димитровград предлагат

отварянето на досиетата, за да се рабере кои са 
били сътруднищи на ДБ, а след това да се сформира Национ
ален съвет на малцинството.

Предложението им е "неприемливо” - 
достатъчно хора за Съвета!

мамихме свине докато има
ше в шишетата, после и са
мите ние почнахме да гър

дасе изчака
и руното си след дъжд.

- Нот уиски! - отсякъл тойДуми.
- Донт андестен! - отгово

рил арабинът.
- Ако не се бях качил

дим, а накрая ревахме като 
с отвращение и им върнал магарета в клозета на желе- 
бутилката.няма да има

зопътната гара в Любляна.
■ У-у, Да го е..м, па и ти не 

влак, нямаше да зная, че на си Садам Хусеин! -
В тоя

А.Т.
засегнал к. г.
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