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СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ ЗА ИЗБИРАНЕТО НА ДЕПУТАТИ В 

ПАРЛАМЕНТА НА СЦГ

СПОРЕН Е КЛЮЧЪТ1: ДСС7 СПС, СРС и ССЕ смятат, че 
воля на гражданите предложението на ДОС не изразява изборната Гербът на Кралство Сърбия от 1882 година

В съзвучие с Конституцион- Сърбия ще избере 91 депутати 
ната харта депутатите от двете парламента 
републики се избират косвено
парламентите, а според Закона ндат от две години

с броя на депутатите на 
на новата държавна отделните парламентарни групи 

общност. Те ще се изберат с ма-

в ствие
УТРЕ Е ДЕН НА ДЪРЖАВНОСТТА НА СЪРБИЯ

в в Скупщината на Сърбия. Кан- 
в съответ- дидатите могат да бъдат както 

от републиканския, така и от се- НА СРЕТЕНИЕ СЪС 

СТАРИТЕ СИМВОЛИгашния състав на съюзния пар
ламент.

Това предложение беше от
хвърлено от парламентарните 
групи на ДСС, СПС, СРС , ССЕ 
и НС, смятайки го за опит да се 
прекрои избирателната воля на 
гражданите, понеже предложе
нието, което изнесе Чедомир 
Йованович от името на парла
ментарната група ”ДОС - рефо
рми в Сърбия”, изхожда от се
гашния състав, като не уважава 
съотношението веднага след из
борите през 2000 година.

Към предложения Закон за 
избиране на депутати в новия 
съвместен парламент са внесени 
70 амадмана, а Законът трябва 
да бъде гласуван най-късно 
днес.

Утре , 15 февруари, Сърбия Ден на държавността и за дър- 
за втори път ще ознаменува жавен празник. Първата сръб- 
Сретение Господнеас - Ден на ска конституция е приета на 
държавността си. На тоя ден в Сретение, което Сръбската пра- 
Орашъц през далечната 1804 го- вославна църква чества на 2 фе- 
дина Джордже Петрович, изве- вруари по стария или на 15 фев- 
стен като Караджордже, е из- руари по новия календар, 
бран за вожд на първото сръб
ско въстание. Народната скуп
щина на Сърбия на своя сесия 
през 2001 година реши денят, ко- 
гато е приета първата консти
туция на Сърбия -Сретенската 
конституция, да провъзгласи за

Денят на държавността Съ
рбия ще ознаменува с досегаш
ните си символи. Въпросът за 
новите държавни символи - гер
ба, знамето и химна - ще бъде 
решен когато се приеме нова ко
нституция.

ИНТЕРВЮ НА ОСМАН БАЛИЧ, СЪВЕТНИК В 
СЪЮЗНОТО МИНИСТЕРСТВО НА НАЦИОНАЛ
НИТЕ И ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ И ПОДПРЕД

СЕДАТЕЛ НА ИО НА ОС В НИШ

Наташа Мичич:
- Ще успеем ли да се догобориме ?

РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ПРЕМИЕР И МИНИСТРИ В 
ПАРЛАМЕНТА НА АПВ НЕОБХОДИМ Е 

РЕПУБЛИКАНСКИ 

ЗАКОН ЗА 

МАЛЦИНСТВАТА

ВОЙВОДИНА ЩЕ СЕ РАЗВИВА 

САМО В РАМКИТЕ НА СЪРБИЯ
^ (На 3 стр.)

* Противоречията на град Ниш: образец за толер
антност и пример за небрежност * Интелектуалци 
и полуграмотни електориПЕТ ГОДИНИ КИЦ ЦАРИБРОД : РАЗГОВОР С НЕБОЙША ИВАНОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КИЦ * Г■п Балич, десетина дни не- нование да се съмнявам, че до- 
че живеем в нова държавна об- кументът ще внесе повече ясно- 
щност - Сърбия и Черна гора. та в тази област, отколкото гла- 
Новата конституция и Зако- сувакият преди една година 
нът за нейното прилагане бяла Съюзен закон за правата на 
Приети без оповестената Хар- малцинствата и 
та за Правата на малцинства- групи. А както е известно, той е 
ша в новата държава. Защо се една декларация, от която мал- 
сшигна до това и какво Вие ка- цинствата нямат почти никаква 
то съветник в министрството конкретна полза. Единственото 
знаете за този документ?

ИНСТИТУЦИЯ В СЛУЖБА НА ХОРАТА етническите

години, но поради много недоразумения и много 
препятствия тя бе реализирана през 1998 г. Това 

реалност едва когато в България дойде на 
власт една нова гарнитура политици от Съюза на 

сили, на чело с Иван Костов и

На 13 февруари, се навършиха пет години от 
откриването иа Културно-информациония цен
тър на българското малцинство Цариброд - Ди
митровград. Преди пет сигурност демократичните

политиците и хората от дър коУйРтода Петър Стоянов, които започнаха да прилагат
за отношенията

стана
положително нещо е това, че 

на на-т „ ромите. получиха статута
- Трябва да си призная, че ционалномалциНствоичсвЗак- 

много по-добре съм осведомен она за мест„ото самоуправление 
за Конституцията и Закона за с;> „ няколко разпоред-
прилагането й, отколкото за би касаещ„праватанамалцнн- 
Хартата за правата на малцин- ствата на локално равнище, 
ствата. Учудва ме също така *рова „ никакъв случай не ме 
защо в подготовянето на най-ва- удовлетворява, защото става 
жиия документ, с който се рег- дума за разминаване между думи 
ламентират малцинствните и иа 
човешки нрава не са включени 
представители на малцинстве
ните общности. Това ми дава ос-

само
, а днес едва ли има димитровградчанин европейски и световни критерии
не знае за КИЦ, едва ли има и ня , между майката родина и малцинствата. Тогава се

че само по пътя напомещенията му.веднъж да не е влизал в културнотоосъзна,
Небойша Иванов е един от нпй-заслужилитс сътрудничество нашите две съседни страни, толк- 

КИЦ, председател на Управи- ова близки но език, с една и съща православна
съдбовно свързани държави на Бал-за създаването на 

телния съвет от самото начало, вяра, две 
каните, могат да влязат в 21 век.стигна до идеята заI - Г-« Иванов, как се 

създаване и откриване на КИЦ<
^ (На стр. 4)(На 8 стр.)

- Идеята беше на неколцина интелектуалци от 
Димитровград и София още в началото на 90-те



та светът 14 февруари 2003 г.СЪСЕЛИТЕ БАЛКАНИТЕ
НОВИНИ ОТ ВЬЛ1ГАВИЯ

5? "рнос™ & =
ПЕЛИЯ РЕГИОН =.-: "луЗТедиа «т ЙпатеН». посланици продължават консултациите
ЦЕЛ V171 ГС1 Г1V/ 1П ,ц1ът-пува заплаха за сигурността иа държавата »т . с искането на.Турция да й бъдат из-
^ Алианса. Това стана по време на излгьиред ' засе ’ сти "Луакс , ракети Петриът „

даиие на съвета и.......типизацията, специализирани звена за химическа и биологична за-
пия, Германия и Белгия нарушиха процедурата на е Д Д гарантират сигурността и. Малко ве-

блокираха началото на планира и ит , ^ „ра1Шге-членки да постигнат кои-
гарантирането на сигурността на р я „роса, зашито Германия, Франция и Ее-

СА.Ц. Междувременно в шао- да 'твърдят, че взимането „а но-
доби» решение би било знак, че военните действия в 
Инак са неизбежни. Американският представител 
Никълъс Върне окачестви поведението на 3-те дър
жави като "изправящо пред сериозна криза довер- 
ието в ИАТО”. От своя страна геиерелиият секре
тар лорд Робъртсъп призна сложната ситуация, в 
която се намира организацията, но допълни, че се 
надява да бъде постигнат консенсус.

О М1
МИЧУНОВИЧ В САЩ

Американският конгресмен и един от вносителите на резолю
цията за независимост на Косово в Камарата на представителите 
Хенри Хайд заяви, че въпреки кризата около Ирак не е грешен 

нтъ^ за разговори за независимост на Косово, но не трябва да 
се бърза, предаде агенция БЕТА.

мълчание и така
пето на мерки за 
Турция, поискани от 
квартирата на организацията завършиха преговор 

па България към пакта.
преговорите за нрисъед- 

рз.коподителят на бч»л- 
П'ЬН- 
Това

моме

те за присъединяване 
” Завършихме успе! 

шишане към НА'1 <)” -
гарската делегация, заместник-министър'1»т на 

работи Любомир Иванов и допълни: 
ми дава възможност да се движим напред, по не озна
чава край на подготовката ни. Па най-новия кръг 

преговорите етана ясно, че Бч.лгария ще плаща в

нно
заявиВ разговорите на заместник-председателя на Съвета 

гражданите в Съюзната скупщина Борис Тадич в 
Пентагона, Държавния департамент и в Конгреса на 
САЩ, той е получил уверенията, че след като се установи 
цялостно сътрудничество с Хагския трибунал и постигне 
пълен граждански контрол над армията и структурите за 
сигурност, на Сърбия и Черна гора ще бъде оказана 
всестранна помощ и подкрепа. По време на разговорите 
за отношенията между САЩ и Сърбия и Черна гора и 
политическото напрежение в региона, преди всичко в 
Косово, е било посочено, че във Вашингтон не е приета с 
одобрение нито инициативата на Прищина за 
независимо Косово, нито писмото на сръбския премиер 
Зоран Джинджич, в което се искат разговори за статута 
на Косово.

шиите

на

ПРЕЗИДЕНТЪТ ПЪРВАНОВ

МЕДИЙНИЯТ ЗАКОН Е НЕДООБМИСЛЕН
ментьт за такъв закон, трябва ли той да следва евро- 
стандартите,
бъдат ли управлявани по-добре националните медии 
и дали предвидените управленски органи няма да са 
просто функция на управляващото мнозинство. Дър
жавният глава зададе и въпросът дали националните 
медии не са част от националната сигурност, та из
борът на ръководните им органи да не подлежи на 
съдебен контрол. Що се отнася до гражданската кво
та, според Първанов чрез нея се нарушава балансът 

опасност идеята за нея да бъде 
опорочена, а те да се превърнат в апепдикс на парла
ментарната медийна комисия, която пък се превръ
ща в нов комитет за радио и телевизия.

Всички изказали се в дискусията се обавиха срещу 
повия Закоп за радио и телевизия.

Според президента Георги П ърванов няма 
ссн начин да се изхаби парламентарният характер на 
републиката от внасянето на нсдообмислсни законо
проекти, като този за радиото и телевизията, предаде 
МВР. С тези думи, казани в началото на дискусията 
но повод промените в медийното законодателство, 
държавният глава визира предложения механизъм, 
по който да се излъчват представителите на граж
данската квота в новия Съвет за електронни медии.

Георги IIърванов репликира казаното от предсе
дателя на парламентарната медийна комисия Ми
лена Мнлотинопа, че предложеното съотношение на 
квотите в НСЕМ отразява парламентарния характер 
на републиката. Задочни останаха въпросите на дър
жавния глава към вносителите, никой от които не 
дойде на срещата. Президентът попита сега ли с мо-

но-лс- отстоява ли свободата на словото, ще

- Винаги е удачен момент да ее разговаря за независимостта 
хората. Тези дни светът е много разтревожен заради ситуацията 
във връзка с Ирак и Северна Корея, но мисля, че сега е моментът 
да се разговаря за Косово, казал Хайд, след срещата си с предсе
дателя на Съвета на гражданите в Съюзната скупщина Драголюб 
Мичунович. За Радио "Гласът на Америка” Хайд с заявил, чер 
Мичунович не го е убедил, че е грешен моментът да се дискутира 
за това. В разговора си с Хайд Мичунович с подчертал, че трябва 
да има резолюция на Съвета за сигурност, трябва да се мисли за 
сигурността на целия регион и преди всичко за необходимостта от 
диалог, тъй като не бива да се случи нищо, което би изненадало 
всички останали.

на

на властите и има

АМЕРИКАНСКИ САМОЛЕТИ НА ЛЕТИЩЕ
БУРГАСЮЖНА СЪРБИЯ

АЛБАНСКИ ДЕЦА СЕ 
ОБУЧАВАТ ДА БОРАВЯТ С 

ЕКСПЛОЗИВИ

Летището в Бургас може да обслужва, както ци
вилни, така и военни самолети, е заявил неговият 
изпълнителен директор Димитър Калоянов.

Българският парламент е дал разрешение за ка
цането на летището на повече от 18 американски 
самолета за поддръжка, както и на съответен пер
сонал и оборудване.

Летището в Бургас може да приема до 20 само
лета, от които само 5 могат да бъдат големи. Според 
Калоянов, възможно било ограничаване на полети
те, поради липса на петолонровод от рафинерията в 
Бургас до летището. Зареждането ставало с цист
ерни, което изисквало много време.

Изпълнителният директор на летището е подчер
тал, че за сега не са предприемани специални мерки 
за сигурност в района на летището и е изразил ста
новище, че американските сили ще осгурят собст
вена охрана.

До днес (петък-14 февруари) приключва набира
на кандидати за химическата рота, която трябва 

да бъде изпратела в близка на Ирак страна, казал 
министър Свинаров. Две седмици ротата ще се под
готвя преди да бъде изпратена, уточнил той.

Игор Йовичич от Демократична алтернатива е заявил, че 
повече от 450 албански деца от Южна Сърбия са били пре
хвърлени в Косово, където се обучават да боравят с експлозиви 
и че операцията е била финансирана от неправителствени ор
ганизации от някои ислямски държави. Йовичич е заявил това 
на пресконференция в Белград, на която са присъствали и пред
ставители на ОССЕ, съобщи агенция БЕТА. Той е изтъкнал, че 
в Косово, Южна Сърбия и в Македония се организират терор
истични акции.

- Терористични банди, които се представят за патриоти, из
вършват натиск върху местното население, изтъкнал Йовано- 
вич.

Първият американски военнотранспортен 
самолет е кацнал във вторник на летище 

"Сарафово". Това съобщи българският министър 
на отбраната Николай Свинаров, след лекцията 

на американския посланик в София Джеймс 
Пардю пред офицери в софийския гарнизон.

пето

НЕОБВЪРЗАНИТЕ СА ПРОТИВ 
ВОЙНАТА БЪЛГАРСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ ЗА И 

ПРОТИВ ВОЙНАТА С ИРАК СОФИЯ

БЪЛГАРИТЕ 
НАПУСКАТ 

ИРАК И 
ПЕРСИЙСКИЯ 

ЗАЛИВ

Млайзийският министър на външните работи Сери Саед Хамид 
Албар прецени, че огромното мнозинство държави-членки на 
Движението на необвързаните страни смятат, че ще се стигне до 
'голяма трагедия” ако която и да било държава нападне Ирак, без 

оглед на решението на Обединените нации.
- Б никакъв случай Движението

О ПОЕТЪТ АНИ ИЛКОВ:

БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЛЕДВА 
ПОЛИТИКАТА НА САЩ

^^т=а^лк-*“- въЛ4птясттррха ;;а
Илков не е съгласен е 

в света е САЩ.
- Няма път за България,

|
на необързаните страни няма да 

се съгласи с каквато и да било двостранна акция. Ние се борим за 
мир и дори не би трябвало да се довори за война, подчерта 
малайзийският министър Саед Хамид, чиято страна от 20 до 25 
февруари в Куала Лумпър ще бъде домакин на 13-ия самит на 
необвързаните.

!
определението, че най-войиолюбивата

привличане към Еврсопа, добавил още Илков!^ °ЗВЪ"
О ПОЕТЪТ РУМЕН ЛЕОНИДОВ:

нация Българското
правителство е готово да 
организира чартърни 
полети от Кувейт, ако 
има достатъчно 
български граждани, 
взели решение да 
напуснат държавите в 
региона около Ирак, 
съобщи говорителят на 
министърството на 
външните работи 
Любомир Тодоров. В 
понеделник външното 
министерство в София 
предупреди българите в 
района на Ирак и 
Персийския залив да 
напуснат зоната.

американско

ЛЕТИЩЕ БЕЛГРАД - РЕГИОНАЛЕН 
ЦЕНТЪР КАТЕГОРИЧНО СЪМ ПРОТИВ ВОЙНАТА I

- Категорични съм против военна намеса в Ирак без па <ч>

док'азател<ггпа11неСсаипредстаг|емиП|1аДобн(еегпот(),Нч11КСН-^^еД,,^,Л"'*

тсрористина организация, която е по-силна от ЦРУ и"КГВ^Всички 
™в™ЖотГКОЙ "С Г“ да "™"" най-великата 
инф^ормащен илн^ст^шеп^^аявил иякакпа предварителна

”^а^а^^ |̂1^ ,̂”уаа>оапъ,тре1шн>^част||'а;..........................
11 септември. Леонидов добавил, че тази война е 
замислен план, в който има два съюзника 
сративнитс елнти, и терористите.

Поради изключителното си геостратегическо местоположение 
Белград трябва да стане регионелен център в Югоизточна 

Европа, пише в. Данас”. Този проект ще струва 500 млн. долара. 
МТ няма да купи българската авиокомпания "Балкан”, 
фалира. Ние

летище

която
сме в преговори с правителството на България за 

установяване на нови видове сътрудничество, тъй като трябва да се 
припомни, че "Балкан”, няма самолети, но има пътници, обясни 
председателят на Управителния съвет на 5 АТ. В края 
година той установи редовни полети за Любляна и Тирана, 
планирано установяването на редовни линии с

на миналата 
, като е 

всички съседни ст-
е п атентатите от 

един предпазително 
- елнтът на Америка и копирани в региона.
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ОБСТАНОВКАТА В ЮЖНА СЪРБИЯ ОТНОВО 

СЕ УСЛОЖНЯВА ВОИВОДИНА МОЖЕ ДА СЕ 

РАЗВИВА САМО В 

РАМКИТЕ НА СЪРБИЯ)
ТЕРОРИСТИТЕ ПАК СЕ 

ЗАКАНВАТ
^’°К‘'ЙСТВИето 0 ,нж- с националистическо и сепарати-

ушеии -, ,лба^ЯиГ'НОВО ** стко -^държание. Същевременно 
рушени, а албанските терористи о сградата на ОС в Буяновац са 
продължават провокации си в засилени мерките на сигурност 
Буяновац. След като бс убит един Подпредседателят на Пра-
веркГн зтловГТа НаПраВ" ПР°' «а Сърбия Небойша
верка залови няколко души. Чович и шеф на Координацион
но.,то незаконно притежавали ното тяло за Южна Сърбия заяви 
оръжие и боеприпаси. След това че органите за сигурността следят 
албанците в Буяновац организи- събитията и 
раха дсминстрации, като на ня-

тели на Скупщината на Войводина и на мес- 
тпата власт.

- От петооктомрийските събития досега ре
публиканската власт работи в две посоки - ре
шава проблемите и създава институции, като де
финира компетенциите им, каза Джинджич и до- 

I бави, че и Войводина е част от този процес.
Председателят на Покрайнинската скупщина

та Ненад Чанак подчерта, че с ”Омнибус- закона” 
! Войводина все още не е получила желаната сте- 
I пен на автономия, като добави, че има повече 

компетенции, отколкото по-рано. Комуникаци- 
( ите между Белград и Нови Сад сега са много 
I по-добри, защото от Белград не получаваме само 

заповеди, каза Чанак.
Макар че беше тежко, през последната година 

много неща се подобриха - каза Джинджич, като

,
$ К’;I*

няма да позволят да 
има безредици. ”Налага сс силите 

издигнали лозунги за сигурност на Сърбия и Черна
гора, на Македония 
и УМНИК 
КЕЙФОР в Косово

колко места са

-У*3
и

и Метохия да син
хронизират акци
ите си и да унищо- 

терористи- 
чнитс групировки”, 
констатира Чович.

X.', ч"
жат

По случай годишнината от гласуването на подчерта, че тази година ще бъде приета нова 
” Омннбус-закона”, с който републикански- конституция на Сърбия, 
те органи предоставиха на Войводина само- Във вРъз1Са с обстановката в Южна Сърбия

Джинджич каза, че никой не може да предизвика 
криза в Сърбия. Дори и при съществуващите 
провокации в Южна Сърбия, тя няма да може да 
се разшири, прецени Джинджич и допълни, че 
"индикациите за наличието на терористични про- 

Нови Сад. Там те разговаряха с представи- вокации в една част в Косово и Метохия” не
трябва да се драматизират.

стоятелно да урежда обществения, полити
ческия и икономическия живот в над 20 обла
сти, републиканският премиер Зоран Джин
джич, придружаван от министри, пребивава в

Една част от
пленения
арсенал

СРЕДНОСРОЧНАТА РАЗВОЙНА ПРОГРАМА НА ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА Е НА ПРОВЕРКА

ДНЕС И УТРЕ

ПРОМОЦИЯ НА 

"БРАТСТВО" В 

АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ЖУПСКИ И КРУШЕВАЦ

ИСКАТ ОСТАВКАТА НА 

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО
Общинската организация на тно необходима. Но според ГСС партньор и икономически силна 

Гражданския съюз на Сърбия в на Димитровград приватизация община, която стои зад проектите, 
Димитровград реагира по повод без конкретни социални програми можем само да говорим за поред- 
зассданисто на Общинската скуп- за подпомагане на работниците, ната илюзия или рекламна дей

ност на управляващите”, смятат в Като център на един от най- от Ниш и Методи Костов и 
известните лозарски краища в Небойша Милчев, които живеят 
страната, град Александровац и творят в Крушевац.
Жупски е избрал за свой патро
нен празник св. Трифон (Заре- вописци - сътрудници на Брат- 
зан). По този повод и в рамките ство” - ще се представят утре ве
на няколкодесетилетното по- чер V! в Културния център в ис- 
братимство с Димитровград, торическия град Крушевац. 
днес в Музея на лозарството и в Това ще бъде подходящ момент 
Народната библиотека в Алек- не само за взаимно опознаване, 
сандровац Жупски се организ
ира промоция на издателството радетелите на културното поле 

българите в Сърбия ”Брат- от издателската къща ”Баг- 
ство” от Ниш. Б рамките на тази дала” в Крушевац и Издателст- 
манифестация довечера в На- вого на българското национ- 
родната библиотека в този град ално малцинство.

Освен представители на

които ще останат без работа , нещина в Димитровград, на което бе
води стопанството, а още по-мал- организацията.приета средносрочна програма за

на Димитровград от ко общината към напредък. В Въпреки декларациите на авго- Литературните творци и жи-развитие 
2003-2007 г. програмата нищо не се предлага за рите на програмата, че те са се 

на стопанската съобразявали с всички изисквания 
и обстоятелства, от ОО на ГСС са

В дописката, отправена до рс- пренасочване 
дакциитс на "Братство”, Радио дейност в печеливша насока, ”ко- 
Ниш на български език и до РТВ ето е доказателство за пълната бе- на мнение, че те изобщо не са

общината трябва да ОО па ГСС сс казва, чс иолити- 
сс насочва към селското стопан- чсска партия, която смята, чс ста- 
ство и туризма, но "развитието на кава програма може да управлява, 
селското стопанство с такава про- но може да бъде приета сериозно 

води към неминуема гибел от никой отговорен партньор. За
смятаме, заради доброто на

данни, които представят момент
ното състояние на общината, лрс- бъдещето на но и за обмяна на опит между

детавени в духа на комунистиче
ския начин на мислене.” на

От ОО на ГСС смятат, че пред-

===•=;:.....
„.«и.™,

Когато става за дума за туризма, и да подадат оставки, защото едии-
така могат да запазят

Т1 НС!

ще се проведе литературно че
тене, на което ще се представят нашето издателство, на мани- 

ратурни творци - сътруд- фестациите в Александровац и 
"Братство”, сред които Крушевац е оповестено участи

ето и на представители на об-

прскрасни пожелания, но 
витие на икономиката те си оста- 

пожелания. Стопанство-
литсственопапо-точно за развитието

или селски тури- достойнството си.или
спортен, ловен 
зъм, без наличие на стратегически

цици на
Милка Христова, Елизабета 
Георгиева, Ратко Стоянчов, щина Димитровград, начело с 
Велимир Костов и Денко Раи- кмета г-н Боян Давитков. 
гелов. Същевременно тук ще

ват само 
то в
спешната приватизация

общината е ликвидирано и 
е абсолю- А.Т.

ПАМЕТ: 85 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА 

НА КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК
В.С.Б.бъдат изложени и платна на 

живописците Богдан Николов

ПО ПОВОД ГОДИШНИНАТА НА КИЦ

ТЪРЖЕСТВО С КОНЦЕРТ
Редакцията на "Братство” продължавала унор- 

пореден път предлага на общинското 
Констан-

85 го-един месец се навършиха
класическата бал-Преди около

пиии </г смъртта на великана надини си И^стянтин Ире„ек. Известният учен е 
1918 година.

неговотот дело вест-

егва и за
ръководство в Димитровград е Името ва

Иречек да назове проектираната нова улица 
"Нишава 2” под жп линията между двете рампи.

В памет на 85-годишнината от конницата
"Братство" ще

канология
починал на 10 февруари

!!ия™муМмсжду които "Военният ПЪТ Белград- '^“тегп му "Трънеки планини", преиздадено 
Константинопол", "Княжество България ,„ нвот„пв1|п от Общинския читалищен дом Гюрт
рия на Сърбите", "Погановекият помшшк Пи||джуроп„.. „ градТрън. Този сборник е по-об-
които по един или друг качим ее споме н Р 111ирш. версия от известните му творби Пътупа-
бродско и Босилеградско. Пътеписци .е. 0 ния'„ „ ”д„етшик” и в него се посочват интересни
и проучванията му представляват неоценим свеЙ0„яя за нашите краища. Записките на Иречек
ник за изучавано на историческото ми, ' „ „„реводотчешкиотСт. Аргироп са били обнарод--ягякг.“К.~-™....... ....-
ЛОЖСИИЯ

тип По повод петата годишнина на КИЦ "Цариброд” снощи в го-
изнеселямата зала на Центъра за култура тържествен концерт 

Неврокопският фолклорен ансамбъл от гр. Гоце Делчев от Въл
на па ве

ликия Иречек, редакцията на в.
читателите си поредица извадки от гария.на

На 'тържеството присъстваха Владимир Атанасов, министър на 
образованието и науката па Р България, Анда Палисва, заместник 
- министър на културата, Владимир Москов, кмет на гр. Гоце 
Делчев и покровител на концерта, представители на Съюзното 
министерство за малцинствата, представители па ОССЕ за малцин
ствата и много други гости. м

За досегашната петгодишна работа на КИЦ "Цариброд говори 
председателят на Управителния съвет г-н Небойша Иванов, а 
поздравителни адреси прочетоха министърът на образованието 
г-н Атанасов и кметът на гр. Гоце Делчев г-н Московс.к.с.

А.Т.
останаха глас в пустиня.

_
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НЕОБХОДИМ Е РЕПУБЛИКАНСКИ ЗАКОН ЗА
МАЛЦИНСТВАТА

Ъ (От 1 стр.)
Изкачването па новата общ

ност Сърбим и Черна гора па ис
торическата сцена поставя па кар
та и самия Закон. Като изхождаме 
от това как до сега действаха ре
публиканските правителства и в 
Сърбия, и в Черна гора, ие е труд
но да се предположи какво ще бъ
де практичното приложение па то
зи закон в новата държава общ
ност. Аз съм убеден, че за едно 
ново качество в спазването на ма
лцинствените права са

иувалп. Причината за топа са сва
дите между отделни групировки е 

амбиции. От
РОМСКАТА НАЦИЯ СЕ ВЪЗРАЖДА

които сеКато член на няколко ееропейски институции, 
занимават с проблемите на ромите, мога да кажа, че в 
света няма нация, която да се развива така ускорено като 
ромите. По времето, когато някои народи в света изчезват, 
ромската нация се възражда. През миналата година в 
Сърбия бяха открити тридесетина нови градинки за ромски 
деца, няколко десетки паралелки за предучилищна 
подготовка на ромски език, в редица основни училища се 
провеждат допълнителни компензационни програми за 
роми, има тридесетина електронни медии, около 70 нови 
ромски неправителствени организации...

ирскалспо големи 
друга страна съществува голям ра
зрез между обпкнопените роми и 
ромския елит. Голям брой по
луграмотни хора кандидатстват за 
електори, защото в политиката 
виждат преди всичко личните си 
изгоди. Същевременно пито един
ром интелектуалец не се е канди
датирал за електор. Това е голям 
проблем за нас, като се знае, че в 
Сърбия имаме над 5 хиляди инте
лектуалци.

Преодоляването па тази дис
танция ще е основният показател 
за политическата ни способност да

НЕОБХОДИМИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ

УСИЛИЯ

лация. Като демократ аз не мога 
да съм доволен само от отноше
нието към ромите.

Такова нещо се забелязва и при 
българите в Ниш, което трудно 
мога да разбера. Дори мои съуче
ници, които цял живот познавам 
като българи, сега се отказват от 
националността си. Това ме учуд
ва, защото повече от половин век 
град Ниш с и информационен цен
тър на българите в Сърбия: Радио 
Ниш излъчва предаване на бъл
гарски, а тук е и седалището на 
издателство "Братство”. Затова 
си мисля, че нашият град може да 
бъде образец за толерантност.

Иска ми се да посоча и едни 
противоположен пример: окаяно
то състояние на паметната кост
ница на българските войници в 
квартал Ледена стена. Това показ
ва. чс сме всс пак доста далеч от 
Европа и че ни трябват още много 
взаимно разбирателство и добра 
воля. Надявам се обаче, че с уч
редяването па еврорегиона Ниш- 
София-Скопие този проблем ско
ро ще бъде решен.
I * А когато става дума за отбор- 
I н игран е в скутцинитс?

- Не съм чувал от тях да повди
гат въпроси касаещи само една на
ционалност. Може би това е до
бре, защото тс нс са получили ман
дат от малцинството си, а като гра
ждани. Същевременно смятам, че 
в закона за локалните избори тря
бва да сс намери начин, малцин
ствените общности, без оглед на 
числеността си, да имат поне по 
един отборник в локалните скуп- 
Щини. Това с възможно като сс 
приложи принципът за положите
лната дискриминация, който Ев
ропа познава. Отборниците с та
къв мандат щс имат пълно право 
да повдигат съществени за малци
нството си въпроси.

Интервюто взе: В. Богоев

пмпата ни толерантност, разбира
телство и приятелство да докумен
тираме с един закон на републи
канско равнище, понеже в новата 
общност ипгереициитс па държа
вите членки сс повишават неимов
ерно много.
: ! * Пие, г-п Балич сте подпредсе- 
^ да тел
р бор на ОС в Ниш. Аоколкошо 
^ ми е известно в състава и на 
| общинската, и на гр

скупщина има ошборници от 
малцинствата. Колко често 
на заседанията на тези органи 
се повдигаш малцинствени 
вгъпроси и как се решават те?

- Аз нс съм избран в ИО като 
представител на ромите, а просто 
като член на ГСС. Истина е обаче, 
че колегите ми в ИО уважават и 
това, както и факта, че съм съвет
ник в съюзното министерство за 
малцинствените и етнически общ
ности и дълго време сс занимавам 
с тази проблематика. Мога да ка
жа, че локалните власти проявя
ват

.носим бремето на национално 
малцинство. Ромите получиха ста
тута на национално малцинство и 
сега самите те трябва да се сплотят 
п да се преборят е всички проб
леми.

Осмая БАЛИЧ е роден през 
/957 годцпн в Ниш., къдешо 
завършва основно и средно 

I образование. Лъв Факултета 
за трудова охрана се 

дипломира през 1978, а от 
1/98/ работи в тогавашния ин

ститут "Едвард Кардел". 
През /983 година завършва 
специализация по микро- 
графия и информационни 

системи и досега е публику
вал 9 научни труда от тази 

област.
\ Балич е член на ГСС от осно

ваването му.

не толкова на малцинствените 
общност, колкото на мнозинет- 
вення народ и на демократичес
ките сили в обществото. Страху
вам се, че ангажиментът върху 
промяната на Конституцията на 
Сърбия ще окупира тяхното вни
мание, така че малцинствените 
проблеми ще си останат встрани. 
В най-добрия случай конкретни 
резултати на полето на малцин
ствените и човешки права аз очак
вам през следващата година.
I * Законът за защита на правата 
| на националните и етнически 

общности предвижда учредяване 
| на съвети на националните 
1 общности като тела, които да 
| поемат истинска грижа за опазва- 
| нешо и развитието на

на Изпълнител}тя от-
ДА

ДОКУМЕНТИРАМЕ
ТОЛЕРАНТНОСТТА

адската

• * вярвате ли, г-н Балич, чс 
съществуващият съюзен закон 
и предстоящата харта са 
достатъчни за пълноценна 

? защита на малцинствените 
нрава у нас?

- Едва ли. Необходимо е да има
ме републикански закон за защита 
на малцинствените права, който да 
е в съзвучие с всички европейски 
конвенции и други документи и. 
разбира се, с предстоящата Харта. 
Така мислят много други хора, 
които се занимават с тази пробле
матика. Дори вече съществува 
проектозакон, подготвен от проф. 
д-р Душал Янич. За необходимо
стта от гласуване на републикан
ски закон говори и . фактът, че 
сегашният закон беше гласуван в 
Съюзния парламент без нито един 
амандмаи. Това не е показател за 
качеството на проектозакона, а 
по-скоро за безразличието на де
путатите към материята. Тс знае
ха, че Законът трябваше да бъде 
гласуван заради Европа и света и 
ие се задълбочаваха в практиче
ската полза за малцинствата. Съ
ветът на Европа обаче разбра иг
рата и сега поставя допълнителни 
изисквания, които могат да бъдат 
удовлетворени само чрез републи
кански закон и неговото практи
ческо приложение на локално рав
нище.

* Щом е така, каква е ролята на 
такова министерство в бъдещия

I

минис.шърски съвет на общноппта 
Сърбия и Черна гора?

- Според всички досегашни до
говори министър Ляич трябва да 
бъде член на бъдещия Министер
ски съвет. Страхувам сс обаче, чс 
новото министерство ще бъде на
товарено с много други задачи, 
какпито не е имало досегашното. 
Мисля преди всичко за част от за
дачите на досегашното министер
ство ма правосъдието. От друга ст
рана се опасявам то да не се пре
върне в бюрократична институ
ция, която да се занимава с издава
нето на някакви си удостоверения, 
с въпросите на азиланти или бежа
нци, а да няма време за същински
те права на малцинствата н прак
тическото им прилагане.

Въпреки критическото си от
ношение към законите, аз всс пак 
съм сигурен, че в областта на чо
вешките и малцинствни нрава са 
ни необходими още много доку
менти със законна сила. Вярно с, 
че на най-високо равнище са рег
ламентирани основните ни права, 
но практиката много често се раз
минава е написаното, което преди 
всичко зависи от конкретната сре
да. Затова си мисля, че е добре

е идентичността на нашите мал- 
| цинства. Как върви учредяването 
| на тези съвети е

- От юли, когато беше обнарод
ван Правилникът за работата на 
слскторскитс скупщипи до края па 
миналата година са учредени само 
няколко национални съвета. Това 
стана благодарение преди всичко 
на усилията, които в тази насока 
вложиха министерството и мин
истър Расим Ляич лично. Струва 
ми се, че тази добра идея не 
намери желаната плодородна поч
ва преди всичко сред национални
те общности. Защото малцинстве
ният елит погрешно разбра пол
зата от националните съвети на 
малцинствата. Едни преследват 
личните си интереси и амбиции за 
сметка на малцинството, докато 
други останаха безразлични.

ПО-ВИСОКА 
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ 

КЪМ ВЪПРОСИТЕ НА 
РОМИТЕ

Но трябва да си призная, чс 
това не е на желаното равнище, 
когато става дума за потребнос
тите на другите малцинства в Ниш 
- мюсюлманите, българите, като
лиците и другите. Интересен е фа
ктът, че според последното пре
брояване в Ниш почти няма мюс
юлмани и католици. А известно с, 
че град Ниш е голям промишлен и 
ако щете военен център, където 
има много военни с мюсюлмански 
фамилни имена. Защо тс 
декларирали като такива? Най-ве
роятно, защото не се чувстват до
статъчно сигурни. Следователно 
нс може да се каже, че няма асими-

Й * 1-н Балич, кога ще бъде учреден 
| националния съвет на ромите в 
Щ Сърбия? нс са се

- Мисля, че ромският национ
ален съвет ще бъде учреден много 
по-трудио, отколкото сме заила- вза-

ФУНКЦИИТЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ВМЕСТО ОТГОВОР Вга^уо N111

НЕ ЛЪЖАТ 
РОГАТА

Ргот:
* (' Манипулации и лъжи", "Братство" 1934 от 7 февруари 2003 2аНапе Шеу" <2аЬапе@тасес1огна.еи.огд> 

<Ьга1з^о@Ьапкепп1ег.пе1>
23 Запиагу 2003 13:28 
котетаг

То:• • •г0 ЗепТ:
ЗиЬ]есТ:

пане на неистина и манипулиране с нея. В текста си обаче г-жа Милсъа 
признава, че коренспондентът ни вярно е отразил случая като е 
част от обвинителния акт. 3 ’

Следователно - неистини няма. А щом като няма 
лация.

Росниуапа гее/акецо,
8е VIкат 2айапе 1Пеу I како зае У18Нпзк1 ЪозПоУсаш з* 
Ье 12\чпиуат зю VI р1$иуат па )а21спа*а 
озпоупо оЪгахоуаше уо

( Цинизъм без граници", Брат
ство 1934, от 7 февруари 2003.г.)

Факсимилето

погтпа рпГа1еп
. ... Во$Пе§гас1, зерак иоейппе рот-’

паЛеуат йека ке те гагЬегае 1 рок^ <оа.
VI р1$иуат ро роуой ЬП«епо[ ко) 1*с1ауа К1С ВозЦев 
госпау пеко1ки Ьго)а ос/ псео I угг озпоуа па пте тога 

гтгагш-орзко 1гбате, пазосепо ргопу зне ко1 пе ар1аис/: 
2§ еаа аека озпоушо! рппсф па ауюго! па го« ЬШеп е 

ргопу паза?П.
Роз1ес1то1 с/екетупзк! Ьггу (29) §1 паейшпиуа зие цгаш 
№ко1оу, шакаг 1 роб гагМст рзеус1оптн 
М.з!ат с1ека Га1еп|еЮ па Тгерегзкю! гос/ е росНетуап1е 
ест зо аги81. Ос181ес1по с!ека ЪФепоГ е патепег га сЬоу

писмото на Захарие 
Илиев, получено но електронната поща,

на
цитирал

красноречиво показва, че редакцията на 
Братство” не е измислила нищо. Защо 

Димитър Тренерски намесва ”Кодал” и 
ДСБЮ , които изобщо не ее споменават

неистини, няма и маиипу-

Забелсжката на г-жа Милева е защо в заглавието и в текста от 31

туция и една политическа организация да 
обвинения.

паз еянуари 
I юди редее- 

една инсти- 
се издигнат като защита пред

в писмото от Скопие, самият тон си знае.

яулвгаг
ир;шшч. дп исдизвиква инциденти, в каквито го обвинява прокурГгоата

обвинител,,ия -ет е "р—»- - »■*« ~™»
Това е всичко.
Другото е в ръцете на съдебните органи.

БОСИЛЕГРАД

ЧК в нови 

помещения

марки подсигури Червеният кръст на Норве
гия, а за бетонните основи, върху които той е 
монтиран, както и за прокарване на електро - 
водопроводната и канализационна 
Общинската скупщина.

Руска Божилова, секретар на ОО на ЧК в 
Босилеград, казва, че в обекта с 44 метра ио.пз- 
васма
чертана, че сега са създадени условия да се по
добрят услугите и работата мм.

мрежа

Общинската 
в Босилеград I организация на Червения кръст

помещения. Сред^ГзГ™б1“ГГм™тажв°" 
обект на стойност

площ има два офиса и магазин, като под-Ванче Богоев 
и.д. главен редактор

16 хиляди германскиоколо
П.Л.Р.
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СЛЕД АВАРИЯТА НА ЖП ЛИНИЯТА 
ДИМИТРОВГРАД - ГРАНИЦАТА

БИЗНЕС 0? ИКОНОМИКА
ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВИЧ, ДИРЕКТОР НА БАБУШНИШКИ "ТЕКСТИЛК-

ОЛОР":

ДВИЖЕНИЕТО Е 

ВЪЗСТАНОВЕНО
КОЛКОТО ПО-РАНО СЕ 

ПРИВАТИЗИРАМЕ, 

ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕняколко дни беше в отсечката Димитровград - 
България извън употреба. Н р д

На международната

изток, 
границата с

I 1^н5гит>ггьт 30 пазарни изследвания прецени, че имуществото на фирмата струва около 
■ 10, 5 милиона динара. На аукционна първоначалната цена ще е само около 1, 5 
I милиона динари или около 25 хиляди евро.от началото на март т г тоябвала ^ИМ"Тр°ВГраД ' Птицата която 

фицирапа,
седмица се случи злополука, която напълно спря движението в 
дължина около 3 км и 200 м. Тази нощ „а нредно^ед.шя вагон „а 
товарен влак, движен, се но посока към Димитровград, се счупила 
една ос на колелетата „а предпоследния вагон „ започнала да се 
влече по бетонните прагове на линията. Хаварията е твърде тежка 
защото са изпочупени около 4 800 бетонни прагове. Машинист^ 
на композицията, съставена от 15

Тези дни , в Белград ще се 
проведе аукциоп, на който ще 
бъде предложен на продажба 
един от най-старите бабушннш- 
кн заводи Текстил кол ор”.

е основана през

миналата
, ■ г "

Фирмата 
1957 г.”

От няколко години тя е в ло
шо финансово състояние. На 
128-те си работници дължи 26 
заплати. През последните годи
ни фирмата основно е работила 
на ешлеме за чуждестранни па
ртньори. Приходите от тези ра
боти са били минимални. Чуж
денците са знаели положението 
във фирмата и при предлага
нето на офертите се ръководи-

■>

&яМйвагона, не е забелязал нищо,
въпреки силното тракане, което предизвика 
Димитровград, живеещи 
сепне. Истинско

сред жителите на 
около жп линията усещане за земстре- 

чудо е как вагонът не се е обърнал и не е
повлякъл и останалите вагони.

Поради това движението 
Работниците от жп секцията 
започнаха подмяна на

на влаковете напълно беше спряно, 
за поддържане на линията веднага 

изпочупените прагове, въпреки студеното 
време и минусовите температури . Но тъй като става дума 
пет хиляди прагове, а и предстои цялостен ремонт на линията, 
подменен е всеки пети праг

за почти

- колкото отново да бъде пуснато 
движението на влаковете,които, разбира се, се движат на 
място със съвсем ниска скорост.

Трафикът на влаковете бе въстановен

ли от правилото -вземи или 
остави.

- Приватизацията със сигур-

това
" Текстпилколор"

в началото на тази сед
мица, благодарение на почти денонощната работа на работниците 
от секцията за поддържане па линията.

пост ще промени отношението
на работниците към труда, от- приватизирането заводът ще за- мата на аукционна ще е около 1, 
ношнието към имуществото на стане на стабилни крака: 
фирмата и много

5 милиона динари, или само ок- 
- Трудно е да се прогнозира, оло 25 хиляди евро.

Интересно е мнението на ди-

А.Т.
други неща, 

казва пред ” Братство” директо
рът на ”Тексилколор” Влади- пувача, респективно бъдещия ректора Цветкович във връзка с 
мир Цветкович. Той обаче не работодател и неговия интерес приватизацията на текстилните

за конфекционното производст- фирми у нас: 
во. Ако някой купи ”Текстилк- -Текстилните фабрики, кои- 
олор” само заради сградите и то по-рано се приватизират ще 
твърде изгодното месгоположе- бъдат в по-добро положение, 
ние на фирмата (в самия център защото едва ли ще има купува
на града), тогава трудно може да чи за всички текстилни фабрики

защото всичко ще зависи от ку-"КОЦИЧ КОРПОРАЦИЯ - БОСИЛЕГРАД

РАБОТНИЦИТЕ ИСКАТ 

ДА СЕ АНУЛИРА 

ДОГОВОРЪТ

иска да прогнозира дали след

Кога ще бъдат 
приватизирани . 
бабушнишките конфекции 
Лисца" и "Стандарт* още 

не е известо. "Лисца" още 
не може да се 
приватизира, защото не е * 
сключен междудържавен Щ 
договор между Сърбил и Щ 
Словения, с които да се - 
регулира приватизирането 
на сръбските фирми, йг;&Щя 
които свой капитал имат и 
словенците. Дали изобщо 
словенската фирма 
"Лисца" има капитал в 
едноименната 
бабушнишка конфекция, 
остава да се види.
Германската фирма "Лого", 
която преди една-две 
години вложи в 
"Стандарт"няколко егитин;г 
хиляди евро сега 
претендира да го купи, 
иска да й се уважат 
вложените пари. В 
момента се водят 
преговори между

е“™-:?.
републиканската Агендиа 
за приватизация.

се очаква нещата да тръгнат у нас. 
към по-доброто.

Институтът за пазар и изсле- та текстилна фабрика в Пирот- 
двания е изчислил, че имущест- ски окръг и една от първите е 
вото на ”Текстилколор” струва Ръепубликата, която ще бъде 
около 10, 5 милиона динари, приватизирана. 
Първоначалната цена на фнр-

”Текстилколор” ще е първа-
От трети февруари, мачините в ” Корпорация Коцич” в Босиле

град не работат. Мнозинство от работниците са спрели производ
ството в тази дръвообработваща фирма поради това, че не 
дадена втората част от декемврийската заплата.

Миналата седмица, собственикът на предприятието, бившия 
” Бор” за срок от 5 години, е осведомил заетите работници, че ще 
им плати втората част от заплатите за декември, веднага, щом 
отново започнат да работат. Представители на ръководството 
колектива подчертават, че закъснението на заплатите е последица 
от липсата па необходимия ” идентификационен данъчен номер , 
без който не са били в състояние да извършват какъвто да^е вид 
финансови трансакции. Представители на ръководството на Кор
порация Коцич” добавят, че част от работниците (около 30-ина 
души) работят редовно и на тях им е изплатена втората част от 
декемврийската заплата.

Понеже работниците изискват да се
Корпорацията Драган Коцич им е обещал да получат

им е

Б. Д.

на
НОВ ДАЛЕКОПРОВОД ЗА 
БОСИЛЕГРАДСКИТЕ СЕЛА

ЗА ПО-СИГУРНО 

ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕспазват договорите, соб- 1= Финансовите средства ще обезпечи американската 
неправителствена организация ЦХФ.

ственикът на 
заплатите си редовно - два пъти месечно.

Какво ще стане изобщо не е известно, понеже 63 от работниците 
са подписали инициатива, с която искат договора с Коцич Корпо- 
рация” да се прекрати.

Председателя на Общин-Предстапители па американ
ската неправителствена органи- ската скупщина Владимир Заха- 
зация ” ЦХФ” и председателят риев каза, че в споразумението 
на общинската скупщина Влади- се предвижда ЦХФ да подсигури 
мир Захариев с:а сключили дого- финансови средства за възоб- 
вор, за възобно вяване и продъл- повяваме и доизграждане 
жеиис па работите по 35-кило- мрежата. В разговори с предста-

лесковското Елек-

1
П. Л. Рангелов

ОБЩИНСКА ДИРЕКЦИЯ ЗА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩИ И ПЪТИЩА В
БОСИЛЕГРАД

на

към вители отволтовия далекопровод,
Любатски и Тлъминеки район, троразпределително е догово- 
чисто изграждане е започнало рсио екипи от предприятието да

далекопровода,НАСКОРО ПРОГРАМА ЗА 

РАБОТА
монтиратпреди двадесетима години.

Новият далекопровод, който докато Общинската скупщина, 
ще се ползва за слсктрозахран- със съдействието на жителите 
ваие на селата в тези райони, до иа местните общности, да иочи- 
голяма стенен ще разтовари па- сти трасето, през което ще ми- 

110 киловолтов нива мрежата. Той добави, че
,-гппнтспни поши проводи както и нцкои проекти, които не са в

ШШЩШШпоискали от Дирекция га. - » каз. с ръководствата и жителите им вз.зможностите
програми ще насочвам и пашите деи , чи11ите за реализиране на заплануваните
ва Славица Стоянова, директор на Дирекцията. »
Гя добави, че досега в Дирекцията са лр Р р мата работа па Дирекцията за тази
ИаЛ"15ЯРГГвклшМчГиТп1цовГпРочис- година щс бз.де приета от Общинската Ску-

на нови

товареният
далекопровод, към който сега са съответните служби на Елск- 
включени всички потребители трораспределителното 
от нашата община. По този на- подготвят проектодокументи за 

проблемите с електроснаб- електромрежата, в които ще бъ- 
дянането в селата ще бъдат пре- де включена и стойността на

за ст-
пече

чин

махнати. Поради честите аварии проекта, 
на мрежата, досега жителите па 
споменатите райони години на- нат тази пролет, 
ред многократно и по няколко 
дни оставит без ток.

Очаква се работите да започ-

шцииа на следващото й заседание.водствата 
тяанс на сегашните и изграждане 

пътища, изграждане иа подо-
П.Л.Р.П.Л.Р.

междумахленски
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ЗОРАН СПАСИМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИО НА 

ОС В БАБУШНИЦА:ДАЛИ ЕЗЕРАТА "САВАТ 1" И "САВАТ 2" ЩЕ БЪДАТ ПРИСПОСОБЕНИ 
ЗА МЕЖДУНАРОДНИ РИБАРСКИ СЪСТЕЗАНИЯ?

ЩЕ ПРОДЪЛЖИ 

ИНТЕНЗИВНАТА 

КОМУНАЛНА 

ДЕЙНОСТ

ШАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНАТА

Бабушнишкото общинско ръководство през 2002 г.е ре- 
всичките запланувани комунални ра- 

показват, че Бабушнишка об-
от донори. * Четири или пет димитровградчани 
бъдат приспособени за състезания. ализирало почти 

боти. 
щина 
души.

* Някои анализи 
след 10-тина години ще има само около 12 хилядибъдат настанени на постоянна ра

бота. През една година а езерата 
би били организирани няколко съ
стезания. Преди всяко състезание, 
хора от КД РП ФЕДЕРАЦИЯТА, 
би зарнбяпалн езерата с шарани. 
Състезателите, които дойдат от 
страната и чужбина уловените 
шарани би пускали обратно н сз- 
ерета. Димитровградските рибари 
няколко дни преди състезанията 
не биха имали право да ловят в 
езерата, което за тях представлява 
единственото неблагоприятно об
стоятелства.

По покапа на ръководството на 
рибарската организация "Ниша
ва” в Димитровград неотдавна 
пребивава председателят на 
КАРП .ФЕДЕРАЦИЯТА на Сър
бия и Черна гора Зоран Мелек, 
който след обиколка па езерата 
"Сават 1” и ”Сават 2” в Забър- 
дието предложи тези езера да бъ
дат адаптирани за провеждане на 
държавни и международни състе
зания по ловене па шарани.

Мелек просто бе въодушевен 
от забръдскнте езера, като каза, 
че в Сърбия подобни рибовъдни 
води има малко.

Зоран Спасич ни информира и 
за най-важните комунални ра
боти, които през гази година ще 
се провеждат в Бабушнишко.

-През тази година ще продъл
жи динамичното комунално раз
витие на общината с помощи на 
собствени средства и средства, ко
ито пристигат от източниците, 
които вече посочих.Ще продъл
жим да благоустрояваме пазара, 
ще започнем уреждането на гро
бищата в Бабушница, ще продъл
жим с асфалтирането на улиците в 
града, като асфалтираме и някои 
местни пътища, щс поставим ули
чно осветление в Мали Бонинац, 
Калуджсрсво и още някои МО, щс 
проведем работи гю регулацията 
на рекичките, които протичат в 
селата Звонци, Стрслац и Радин и 
т.н.

”През 2002 г. проведохме изкл
ючително голям брой комунални/!" I дейности. Плановете си реализи- 

100%. От общо 53 ме-Ш1 рахме почти 
егни общности в територията па
общината, в 42 от тях провежда- 

опредслсни дейости.” Гакахме
най-кратко коментира миналого
дишната комунална дейност в Ба- 
бушнишка община, председателят 
на ИО на ОС Зоран Спасим.

Той Преценява, че за инфрас- 
труктурии обекти в общината ла
пи сме дали около 300 милиона ди
нара.

ДА СЕ ИЗПОЛЗВА 
ВЪЗМОЖНОСТТА

-Лт-

Езерата "Сават 1" и "Сават 
2" в Забърдиешо са идеали за 
организиране на състезания, 

смята председателят на 
КАРП ФЕДЕРАЦИЯТА на 

Сърбия и Черна гора Зоран 
Мелек.

ИМА РАБОТА ЗА 
КОМУНАЛАЦ Йорданов пояснява, чс 35 на сто 

от сумата, която отборите плащат 
за участие в състезание (общо 37 
хиляди динари тс трябва да 
плащат, ако става дума за шам
пионската лига, а 24 хиляди, ако се 
касае до квалификациите) би по
стъпвали в касата на "Нишава”.

Същевременно той смята, че 
езерата "Сават 1” и "Сават 2”, ако 
бъдат адаптирани за карп (карп па 
английски означава шаран) със
тезания ще допринесат за развити
ето на общината.

- Рибарите от страната и чуж
бина, които би идвали да се със
тезават, тук биха се хранили и спа
ли. Това ще бъде от полза за "Бал
кан”, за тръговеките фирми... Във 
всеки случай никак нс трябва да 
изпуснем тази възможност.

Зоран Мелек твърди, че досега 
пито една рибарска организация в 
Сърбия, която е дала зелена улица

Председателя иа организация
та "Нишава” Георги Йорданов, 
понитхаме кой трябва да отдели 
средства за адаптиране на езерата 
за състезания. Според неговите 
думи, работите по приспособява
нето И21 езерата би трябвало да бъ
дат 
ския
срествата, да бъдат подсигурени 
предимно от общинската хазна. 
Очаква се обаче и помощ от до
нори.

На въпроса как си обяснява 
факта, че броят на жителите на 
общината драстично намалява, 
Спасич отговаря:

- Според мен, причината за то
ва е проста: ние сме една малка и 
неразвита община. Който може 
тук да си намери работа, той оста
ва, който нс може - той търси по- 
доброто. Това е характерно и за 
други малки среди.

В бабушнишкитс села живеят 
главно стари хора. Наталитетът 
е на ниво. Територията на общи- 
натанс е изгодна за печелившо зе
меделско производство. Но съще
ствуват и други причини за дра
стичното намаляване на броя на 
жителите на общината. Сега в нея 
живеят 15734 жители, а според ня
кои анализи, след 10-тина година
та има само около 12 хиляди души.

рибовъдените води в нейната сре
да да бъдат използвани за организ
иране на международни състеза
ния по ловене на шаран не се е 
разкаяла. Напротив, всички са 
изключително доволни от това.

По-точно от Министерството 
за екология има основание да се 
очаква средства за адаптиране на 
забръдскнте езера да пристигнат и 
от републиканската хазна.

Какво решение щс вземат ди
митровградските рибари ще се уз
нае на извънредното събрание на 
"Нишава”, което ще се проведе 
наскоро.

проведени от днмитровград- 
”Комуналац”а финансовите

Адаптирането подразбира изг
раждане па барака за пазари, ре- 
сторантче, паркинг за коли, бок
сове за състезаващите се рибар
ски екипи, след това изграждане 
на огради около езерата и още ня
кои обекти.

Йорданов заяви, че след адап
тирането на* езерата за състеза
ния, 4 или 5 души би трябвало да

Зоран Спасич

Откъде толкова средства, по
неже в общинаския бюджет ми
налата година имаше само 51 мил
иона динара?

- За целта ползвахме не само 
средства от общинската хазна, а 
ни помогнаха материално и в ра
бота (работата също може да се 
преведе в пари): ЮВ, гражданите, 
донори, особено неправителстве
ната организация ЦХФ.

Б. Д.

СЪДБИ Босилеградското строителното 
предприятие "Изградня" оказа помощ на 
Клуба на пенсионерите, като ремонтира 
дограмата и белоса помещенията му, а 
пенсионерът Евтим Стаменов безплатно 
ремонтира електрическата и 
водопроводната мрежа в тях. Платени са 
таксата и абонаментът и се очаква 
наскоро клубът да се приключи към 
телефонната мрежа.

КОГАТО ТЕ 

ИЗОСТАВЯТ 

НАЙ-БЛИЗКИТЕ

Б. Д.

УС НА ПЕНСИОНЕРСКОТО СДРУЖЕНИЕ В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

В Старческия лом в Сурдулицв или Домът зя---------------
пенсионери, стари и други хора, както официално 
се нарича, живеят 50 души с неповторими човешки къщата, но 
съдби. Почти всички

ОЧАКВА СЕ 

СЪДЪРЖАТЕЛНА 

ДЕЙНОСТ

Ш.Т. казва, чс може да изпъди
няма да го направи. "Полага ми 

са ма преклонна възраст и закона, но ми е жал за внуците и няма да 
болни. Дошли са тук понеже няма кой да се грижи правя. Не искам отново 

Някои нямат близки, други пък имат деца, бата”. 
но поради различни причини са изоставени от тях.

синовете си от 
се по 

го ма
да предизвиквам съд-за тях.

Тежка е участта и на Й.Х. Тя е на 71 години. В 
какво са преживели, сурдулишкия старчески дом с пристигнала преди 

какво ги е принудило да дойдат тук. Съдбите им са Д'*е години. Пенсионерка е. Пенсията й пристига от 
тежки. Някои настояват да не посочваме имената Скопие, където е 
им и нс искат и да ги фотографираме. "Нс 
да навредим па близките си”, казват те.

Хората разказват за това
Управителният съвет на Сдружението на пенсионерите в Боеиле- 

градска община прие финансов отчет за миналата година, финансов 
план, както и план и програма за работата през тази година.

От програмата
прекарала трудовия си живот и 

искаме 11 ритежавала собствено собствено жилище.
"От става ясно, че пенсионерската организация 

общината, наброяваща около 1700 членове 
местни

втази квартира започна одисеята ми.Сна- 
„ _ „ е от околността на хата и синът ми, офицер, които сега живеят в
Кралсво. В Дома с пристигнал преди 14 месеца. Сърбия, ми обещаха ига живеят в
Казва, че има

Седемдесетгодишният Ш.Т. организирани в шест 
организации, ще разгърне сравнително богата дейност'. Тя ще 

сътрудничи с местното самоуправление, с Червения кръст, с Центъра 
аа социални грижи, със Здравния 
обществени организации.

че ще ме вземат при себе си
живеят в семейната ^къ^^с™ "е" ПРЧЛ№М С”
вили.

дом и с всички дружества н
й.х.

Преди десет години убих жена си... Постъп- парите, получени от апартамента. Когато еинч т и 
м"„беик: ужасна, ама се случи. Разкаях се, но снахата похарчили парите, започнали да я тат 

с късно , с въздишка разказва старецът. След като мозят. "Синът ми попадна под влиянието на снаха 
уи‘окои' гнй "Р°Аължи: Осем години бях в ми и аз се намерих на улицата. Сполай на Господа 

.гвора, но в сравнение с решението на децата ми че никой не може да ми вземе пенсията е която 
Д. се 03 кажат от ме.г и да ме изоставят, това на- плащам тукашните разноски” След известно пое 
казание е незначително. Отхвърлен от всички, аз ме старицата казва: "Е. добре мГе и тукТблйжих
е 1юмедИчзТМ”гВюч УТУЛИ,(а '' ВеН:>ЯТНО той ”'е С° с псР“"™а и с другите жители на дома... Ама с последна 1 а гара в живота ми", казва той и имах снаха и - син... От него се 
подчертава, че децата добре направиха, като се свещеника", 
съгласиха да поемат поне разноските за дома".

Членовете на Управителния съвет заеха становището, че всички 
пенсионери трябва редовно да плащат членския си внос, а онези, конто 
не са сключили договор за застраховка е компания "Дунав”, да 
направят това. Особено се набляга па това в Босилеград да се сфор
мира ненсионерска кооперация, в която пенсионерите да се снабдяват 
със стоки на по-ниски цени. Същевременно членовете настояват да се 
формират секции за различни дейности, понеже по този начин ще се 
обогати цялостната дейност на организацията

. съвета обсъдиха и правилника на републиканския 
ОНСП >он^ 3,1 солидарност и рошиха общинската им организация 

да се включи в него, следователно 
след това да ползват средства от него.

Членовете наотказах пред два

и да плаща членски внос. Очаква сеВ.Б.

Владимир М.Стоименов
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ЗО-ГОДИШНИНАТА ОТ СМЪРТТА НА МИКИ 
НЕЙКОВ КАТО ПОВОД 130 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

(Есета на участници 6 националния средношколски конкурс в България)

ВЕЛИЧИЕ НА 

НАШАТА 

ЖУРНАЛИСТИКА

ЛИЧНОСТТА И 
ИДЕАЛИТЕ НА 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

ПРЕЗ XXI ВЕК

АЗ И ЛЕВСКИ
Вече имаме примера на Левски, предначер

тания път. Какво повече ни остава, освен да утъ- 
пчем новопораслата трева и бурен, за да остане 
пътека за идущите поколения? Единственото 
усилие да събудим единият Левски във всеки от 
нас. Той ще ни даде толкова много, ще реши 
проблемите ни, ще ни научи да живеем и пости
гаме стремежите си, защото той е спасителят на 
българите със своите нравствени качества и чи
ста ценностна система. Съвършеният човек - в 
едно несъвършено общество.

Хора! Надигнете се на бунт.
На бунт срещу всички духовни недъзи и гре

шки!

Ровейки из

рим почерк нп Вата Мики с дата с 31 март ] 971 година 
На една от тях

Васил Левски принадлежи на България и на 
българите. Той се ражда в България, израства 
под сянката на Балкана, живее отначало до край 
сред своя народ, бори се за неговата свобода и 
бъдеще, умира за неговото щастие. Той е събрал 
качествата на най-добрите българи - реформа
торския замах на Борис I, себеотрицанието на 
богомилите, историче
ската решителност на 
Симеон Велики, дръз- 
новението на Ивайло, 
гордостта на Раковски.
Левски е най-великият 
син на България. Той е 
гениалният творец на 
нейната най-голяма ис
торическа епоха, на 
Българското Възраж
дане, на българския 
XIX век. Без мислите и 
делата на Апостола 
Българското възраж
дане би било много по
бедно по дух, ограниче
но по идеи, по-малко 
красиво, тъй като щяха 
да му липсват дръзно- 
вението и смелостта, 
присъщи на всяка голя
ма и целеустремна епо-

и неповто-

. _ има статистически сведения за животновъдния
фонд в Димитровградска и Босплеградска общини. На
написана на пишеща машина, са сведенията от преброяването на 
населението през 1971 година, а на третата има данни за водоснаб
дяването в нашите общини.

На бунт срещу не
справедливостта 
живота.

Хора, надигнете се 
на бунт, за да спасите 
душите си от бавната, 
ленна смърт на само- 
окаянието.
Силата е в нас!
Вярата е в нас!

Левски е всеки един 
от нас. Само изровете 
прашния му портрет 
от някой ъгъл и повяр
вайте в себе си, повя
рвайте и в другите.

Това е направил 
Апостолът.

на

Това ще направя и 
аз, за да се превърна в 
един малък Левски на 
нашето съвремие.

А защо да не го сто
рите и вие?

ха.

Константин Стефанов 
Стамболов, ученик от 

Ха клас, 56 СОУ 
"Проф. Константин 

Иречек": "Аз и 
Левски"

Мариела Стойкова 
Ганчовска, ученичка от 

Хв клас, 31-о СУЧЕМ 
"Иван Вазов”: "Идеите 
на Васил Левски като 

завети и тяхната 
непреходност за нашето 

съвремие и бъдещия 
свят”

Тези факсимилета говорят красноречиво за това с каква 
задълбоченост и колко сериозно и отговорно той подхождаше към 
писането на всеки свой текст за вестника. Мнозина негови колеги 
и днес си спомнят, че именно по тези въпроси Бата Мики водеше 
няколкодневни разговори с тогавашния директор на Стати
стическия институт в Ниш. когото познаваше от по-рано, още 
време на службуването си в Западна Сърбия. С други думи казано, 

знаеше достатъчно, Мики Нейков знаеше

Васил Левски като легионер 6 Белград

по

за всичко, за което не
кой знае и кого трябва да нита.

Благодарение на една такава задълбочена подготовка, на 
прецизност и отговорност, не се помни по време на дълго

годишната му журналистическа кариера да е имало деманти на 
негови текстове, забележки и възражения - устни или писмени.

си позволяваше произволност, не даваше

ПРОДЪЛЖАВАТ РАЗНОГЛАСИЯТА В 
КАБЕЛНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ В БОСИЛЕГРАД

РАЙЧИЛОВЦИ
такава СФОРМИ

РАНО
КУЛТУРНО-
ХУДОЖЕС

ТВЕНО
ДРУЖЕСТВО

Той просто не 
възможност на някой човек, институция или заведение да опровср-

имаше "дебели ’ аргументи. БОРБА ЗА 

ЕКРАНА
гава неговите доводи - за всичко си

Ето защо всичко, написано или загатнато за него в миналия 
брой на в. "Братство”, в текстовете като "нашият бард Мики 
Нейков” или "отговорен, взискателен, задълбочен... от Стефан

и подходящи фрази, написани 
покойника”, а голяма истина за 

истински майстор на нашата журналис- 
загуба, която чувстват 

"Братство”.

по Дали месечният абонамент за кабелната телевизия "Кодал” в 
Босилеград в бъдеще ще бъде 10(1 или 180 динара, или пък еоб- 
ствсниците на телевизията ще предложат някакво друго решение?

извеетеи. Още повече,

Николов, нс са прлзнословия 
системата "всичко хубаво за 
цялото величие на този 
тика, и същевременно 
някогашните и сегашни читатели на

за голямата Отговорът на този въпрос още не е 
продължават разногласията в "Кодал ’.

вълните на Радио Босилеград е излъчено
По инициатива на дваде

сетина младежи от Райчи- 
ловцн в селото от два месеца 
работи любителско култу
рно-художествено дружество 
"Забава”.

В рамките му активно ра
ботят два фолклорни ансам
бъла (за младежи и деца), 
както и музикална и драма
тична секция.

Дружеството досега се 
представи пред публиката в 
Райчиловци и Босилеград, 
Долно Тлъмино, а през уике
нда ще организират и култу
рно-художествена програма в 
Долна Лисина.

Председателят на Иници
ативния съвет на друже
ството Сладжан Миланов се 
надява, че в бъдеще ще се 
намерят и спонсори, като до
сега, финансова помощ им е 
оказала Общинската скуп
щина, а Центърът за култура 
им иредостаиид музикална 
техника.

.Неотдавна по
съобщение на Никола Стоянчов, мажоритарен собственик на ка
белната телевизия "Кодал”, в което той осведомява абонатите, че 

па месечния абонамент. Същевре-

Димитър Йотов

ЧИТАТЕЛИ В НАШАТА РЕДАКЦИЯ нс с разрешил увеличението 
мепио той призовал абонатите и занапред да плащат месечните си 
такси от 100 динара и то само на сметката на "Кодал” в местния 
филиал на "Комерниална банка". На всички, които досега са 

180 динара на месец (от ноември насам), разликата
"БРАТСТВО" СЪЕДИНЯВА 

ХОРАТА заплащали но 
ще бъде включена п таксата за следващия месец.

другите двама собственици на "Кодал”, директорът па фирмата 
Александър Димитров и техническият директор Дарко Спири- 

се обърнаха чрез местното радио към абонатите си

- Отначало го четях СЪС за
труднения, по-точно е по

мощи на речници,
Вуйович. Е, да не 

по-голям ка-

Ниш,Светисллв Вуйович от
родом от околността на 

град
пояс- донон, също

със съобщение. Те подчертават, че съобщението на мажори- 
тарпия собственик Никола Стоянчов е в противоречие е Устава 
ДОО "Кодал”, понеже в член 26 се казва, че "всички решения се 
взимат при консенсус на всички основатели . II съобщението под
писано от Димитров и Спиридонов, е посочено, че в съответствие 
с Устава на "Кодал" през февруари е насрочено заседание на 

Съвет па телевизията, на което ще се вземат

черногорския 
П.етинс, от з ри годи
ни чете редовно из- ■ 
дамията на нашето >; 
издателство, преди

ня ва насе нравя 
толик от папата, и сега11*1
ги ползвам, но много 
по-лесно се справям.

- Сег а за
"Братство” и за издате- 

знят много хора 
от многолюдната ми чер- 

фамилия. И те разб- 
чо това е вестник, който 

хората и народите -

вестник Кй1 вестниквсичко 
"Братство”.

- Съвсем случайно
Управителният
окончателни решения по всички спорни въпроси, а абонатите ще 
бъдат осведомени па време. От абонатите узнахме, че 
започнали да плащат по 100 динара на месец на сметката в Комер-

лството вече сапреди три години на 
една будка в Ниш забе- 
лязах я"Г го от ногорскаБратство". Купих
любопитство, понеже дотоглвл риха. 
не бях го виждал. Оттогава вест- свързва

петък влиза в моя казва Вуйови I.

циалната банка.
П.Л.Рамгелои П.Л. Р.

В.Б.И И кът всеки 
дом- казва Вуйович.



ИЗКУСТВО ^ НАУКА ^ ТЕХНОЛОГИЯ 14 февруари 2003 г.

ИНСТИТУЦИЯ В СЛУЖБА
НА ХОРАТА

ДИРЕКТОРЪТ М-Р ПЕТЪР ЙОВАНОВИЧ 
ОПОВЕСТЯВА ПО-ДОБРИ ДНИ ЗА 

ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ТЕАТЪР

ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА 

ТРИ НОВИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

КИЦ осигури 3500 пакета хумани
тарна помощ за населението на 
/Димитровград, както и инсулин за 
диабетици на стойностоколо 50 хи
ляди ДМ. Нсколко кратно са даря
вани ученически пособия -тет
радки, чанти, моливи и др. за уче
ниците от основното училище.

- Какво е сътрудничеството 
на КИЦ с културните инсти
туции в града ?

(От 1 стр.)

I — Колко трудно ли беше нача
лото?

- Откриването на КИЦ ”Ца
риброд” пробуди и разпали стари
те негативни емоции и страсти на 
режима на СПС-ЮЛ към култур
ните прояви и представянето на 
значителни произведения на бъл
гарското изкуство, организирани 
от страна на Центъра. Това отно
шение на режима доведе до сата- 
низиране на КИЦ в официалните 
медии на Сърбия и до пълна ме
дийна блокада
"Цариброд”, както и до прослову
тата административна забрана на 
Центъра за култура от 23.02.1998 г. 
за ползване на голямата му зала .

В този смисъл бих споменал 
също така прословутото съобще
ние на ИО на ОС от 19.02.1998 г., в 
което се казва, между другото, че 
"откриването на КИЦ предизвик
ва у гражданите опасения и страх 
понеже открито асоцира на тери
ториални претенции и променяне 
на границата.” Минаха пет години, 
а границата все още си стои.

— Кои бяха основните цели на 
КИЦ?

—Основната цел на КИЦ беше 
и си остава да съхранява българ
ското самосъзнание на хората тук, 
да съхранява културата и традици
ите на малцинството, да сс зани
мава с информативна и издателска 
дейност. От друга страна, чрез раз
личните си дейности в областта на 
културата преди всичко, да допри
несе за сближаването на двете гарите от Димитровград, заедно с 
съседни страни Югославия и Бъл- жителите на Пирот и Ниш всс пак 
гария, защото истинската наука, имаха възможността да се възхи- 
култура и изкуство никога не са тат на масйсторството на танцьо- 
носили злини, нс са разединявали, рите. За щастие, след нетооктом- 
не са създавали раздори, а винаги врийските събития "Филип Кутев” 
са съдържали дълбоки човешки отново дойде , този път в Димнт- 
послания. ровград и напълни голямата зала

на Центъра за култура.
След него тук гостуваха и ан

самблите "Тракия” и "Пирин”, а 
вчера и Неврокопският фолкло-

През изминалите почти 
две години година димитро- ^ 
вградскня самодеен теа- Ш 
тър "Христо Ботев” без
действа.

Дали въобще съще
ствува този театър бе 
въпросът, който тези 
дни отправихме към ди
ректора на Центъра за 
култура м-р Петър Йова- 
новцч. ■

През 2003 година сме запла
нували да подготвим три представ
ления. Едно за възрастни, едно за 
деца, и една т. нар. камерна пиеса. 
През миналата година се сбъска- 
хме с редица трудности. Дългого
дишният управител на нашия теа
тър Спободан Алсксич започна да 
работи в пиротския Народен теа
тър. Мнозина от тукашните само
дейни актьори участваха в пред
ставления на театъра от съседния 
град. Със Спободан Алексич лани 
провеждахме разговори да се ан

гажира и тук, но той поради 
други задължения нямаше 

к възможност”, изтъкна 
^ Йованович.
В На въпроса ни 
Н какво мисли за идеята 
Н на Спободан Алексич 
щ да се предложи да се за- 
Р върне в Димитровград, 

директорът на Центъра 
за култура сподели, че то

ва въобще не е спорно, но 
добави, че Алексич по всяка 
вероятност нс би сс завърнал, за
щото в Пирот очевидно има но-до- 
бри условия за работа, както и по- 
добра материална сатисфакция за 
работата си.

”На Алексич разчитаме при 
подготвянето на представленията 
на "Христо Ботев ’ през тази го
дина. Доколкото той не може да се 
ангажира, шс търсим други реше
ния”, заяви Йованович.

Б. Д.

- До пети октомври 2000 г. ня- 
никакво сътрудничество,маше

след това се отвори нова страница. 
Днес активно сътрудничим с На
родната библиотека, с гимназията, 
с Центъра за култура, с издател
ство "Братство”.
| - Какво е днес КИЦ?

на локалната РТВ
Небойша Иванов

платната на известния български 
художник Дечко Узунов, чиито 
творби са под защита на ЮНЕ
СКО...

- КИЦ "Цариброд"сега е ин
ституция, която намери свое място 
в обществения, културния, а защо 
нс и в политическия живот на бъл
гарите в Сърбия. Казвам това 
имайки предвид, че КИЦ има свой 
филиал в Босилеград, а от скоро и 
в с. Звонци. В КИЦ идват хора да

По повод Великденските праз
ници, през 2000 г. гостува световно 
известният фолклорен ансамбъл 
"Филип Кутев”, чийто концерт бе 
забранен в Димитровград. Но бъл-

Почти от самото му откриване КИЦ "Цариброд”всяко 
лято осигурява безплатно летуванена Черно море за 100 
деца от Царибродско и Босилеградско, съдейства пред 
Министерството на образование на Р България за 
записване на студенти от Димитровград и Босилеград 
във висшите учебни заведения в България. Досега там 
следват около 200 студенти. КИЦ има подписани 
спогодби за безплатно лечение на числещите се към 
малцинството в елитните медицински заведения в 
София. По този начин повече от 150 лица са лекувани.

I
ПЕРИЦА ИЛИЕВ В 

ГАБРОВО
Известният димитровградски карикатурист* Перица Илиев тези дни 

получи покана за участие на XV международно бисналс на карикату
рата, хумора и сатирата в българския град Габрово.

търсят всякаква помощ и съдейст
вие - от копирни услуги, обучение 
на компютри чрез "Теледом”, до 
разрешаване на жизнени въпроси 
на хора. Съгласно новия Закон за 
малцинствата КИЦ най-активно 
се включи в избиране на Национ
ален съвет на малцинството. 
Също така активно работи за 
връщане на майчиния български 
език в училищата, съдейства за 
получаване на българско граж-I - Постигнати ли бяха тези це

ли през изминалите пет годи
ни?

ФИЛИАЛЪТ НА КИЦ В БОСИЛЕГРАД:
РАЗНООБРАЗНА ДЕЙНОСТ

КИЦ Цариброд - филиал Босилеград През тази година са запланувани оелипа
прожектира игрални филми в свов салон мероприятия - организиране на културни 
издава книги, видео касети, публикува програми с участието на^зпълнител^Гот
собствено списание Бюлетин и пр. През България, изложби, публи^ване на

н понеделник в някое от споменатите
Филиалът досега е издал удостоверения >4® бъде прожектиран филм. Тази
за български произход и е оформял инициатива вече се осъществява
документи за получаване на българско ® имало прожекции в Бистър и Горна
гражданство на 282 души. Служители в Любата. Служителите в КИЦ казват че
това гражданско сдружение казват, че са “*о има интерес сред населението ше 
оказали съдействие,а безплатно бъдат прожектиранифилмиив^ру^глпа
Ай^санла”»“ бОСИПкГРаДЧС,НИ в Н° босилеградска община.Тази година е

са_ дР°вската болница в София, както запланувано да бъде отразена и
^“Тъл“СВаНв " 6п°о;Г“оНваТа °Т СМЪР™ Н“ Е—

Каркатуратл, с която Илиев е участвал на десетото биенале 
през У91 и която се намира в каталога на биеналето.

Известното в света биенале 
"Светът се провежда под крилатия девиз 

е оцелял , защото се е смял”. Изложбата на карикатури в 
рамките на биеналето ще бъде открита на 17 май 2003 г. ™

селски

всеки
А.Т. села

Тиха бяла песен :
Поетично и до сегакътче

Звездите над моята колиба 
Същи са
Както и звездите над колибите 
на съседите отвъд.
Аъгата в моя небосвод 
Е съща както и 
оная

П. Л. Р.другата страна на реката 
която ни разделя.
Снежинките над моята 
Са както и снежинките 
над територията на иноверците оттатък 
с които враждуваме.
И дъждовете, и ветровете, и снеговете ни..
И Слънцето 
Едни и същи са!
Сънувам. Звезди Небесни 
Сънувам Аъга Изпъстрена 
Сънувам Снежинки Бели 
Спокойно искам да заспя..
И не мечтая за нищо друго 
Освен за Щастие, Любов и Мир!

от
- Вместо отговор бих

само няколко културни мероприя
тия, които Центърът е организи
рал през тези пет години: Още през 
май 1998г. бе организирана лит
ературна вечер на на известния 
български писател 
Нобелова

посочил рен ансамбъл от гр. Гоце Делчев 
Но когато става дума за културни 
мероприятия, организирани от 
К-ИЦ, обезателно трябва да сс спо
мена и гостуванията на най-изве
стните български театри като 
Сълза и смях”, "Възраждане” и 

Др., театри , чиито представления 
биха пожелали да видят и люби
телите на театралното изкуство в 
Ьелград, Ниш...

Освен

данство на лица с български прои
зход...теритотия

КИЦ "Цариброд” е институ
ция на българите, която винаги е 
имала и има ясно 
всички жизнени

становище по 
въпроси на мал

цинството с основната амбиция да 
влее у хората надежда за икономи
ческо оцеляване, въпреки 
ната им апатия. Това става трудно, 
защото в Димитровград в момен
та на власт са същите хора, които 
бяха против откриването на КИЦ. 
Той е отворен за всички граждани 
и за техните проблеми. В него вече 

и о г опозицията. Страхът у 
хората вече изчезва и КИЦ става 
съставна част и най-присъстваща 
институция в живота на хората , 
харесвало това някому или нс.

и кандидат за 
награда Антон Дончев 

през октомври бе организирана из
ложба на родоначалника на худо
жественото изкуство в Димитров
град, художника Георги Машев от 
Пазарджик. През декември - 
митровградчани бе представен 
шият съгражданин Златан Дудов 
световно известен кино - режи
сьор. В реализацията на този про
ект участваха заедно югославска
та и бълг

тотал-

I театри, и фолклорни ан
самбли има ли още нещо?

на ди-
на-

—Разбира се! През КИЦ не ве
днъж са минавали и политици и 
историци. Чест гост тук е била' 
жа Весна Пешич, а също така и 
1оран Свиланович, Милан Ст. 
Протич др Любомир Маджар..! 
1 еорги Бакалов, Огнян Минчев... 

По време на

влизат
г-

арската кинотека, а из
дателство "Братство”Милорад Геров 

(На Божич 2003 год.) отпечата 
специално издание на "Мост” по
светено на Златан Дудов. Димит- 
ровградчани видяха Центъра и косовската криза А.Т.
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ЦАРИБРОД" И "ХАЙНИ" ОТ СОФИЯСВ. ТРИВУН 

ЗАРЕЗОЯНАТАЛИЯ-
КОЛИЦА

РАНГЕЛОВА
"БРОД КЪМ 

ЦАРИБРОД"
Тривуновдън (14 февруари) 

е много популярен празник в 
нашите селища. Това е праз
никът на лозарите и винарите, 
пък и на всички, които обичат 
да си пийнат хубаво винце. 
Една легенда казва, че той 
бил брат на Богородица и че се 
присмял на сестра си, задето 
копилила, а тя го проклела и 
затуй Тривун, вместо лозова 
пръчка, отрязъл част от носа

Още една ярка 
"златния период" 
ния

Това е работното заглавие на ръкописа на Вла- 
стимир Вацев, дългогодишен гимназиален препо
давател по български език и литература в Цари- 
бродската гимназия, в който са събрани и подредени 
богати информации за българското минало, за тра
дициите и обичаите на българите от Царибродско.

актриса от
на самодей- 

театър "Христо Ботев" пре
мина на 5 февруари т.г. в неби
тието. Завинаги ни напусна 
Наталия, по-известна като Ко- 
лица Рангелова. И още ло
ната

поз-
като Свекървата Към ръкописи прояви интерес издателска къща "Хайни” от 

София посредством КИЦ "Цариброд”. Тс предложиха на предсе
дателя на комисията за култура в Народното събрание на Репуб
лика България г-н Стефан Данаилов финансово да съдейства ири 
издаване на книгата на Властимир Вацев. До КИЦ "Цариброд” и 
до издателство "Хайни” неотдавна стигна отговор от заместник- 
министър на културата доц. д-р Анда Палиева, в което се изказва 
принципната готовност на Министерството да подкрепи издава
нето на книгата е целеви средства. В него се настоява даже да се 
ускорят нещата, за да може книгата да се появи на бял свят и да 
бъде представена на Пролетния панаир на книгата в НДК в София 
през месец май.

Що се отнася до самия ръкопис от издателска къща "Хайни” 
” той поднася в есеистичен стил автентичната ети-

от дра-
Антон Сгрошимиров. 

Почти половината от 82- 
на самодейната сцена 
майка и домакиня

мата ка

СИ.годишния си жизнен тя път прекара 
на царибродския театър. Съпругата-

домашните си зад^лжеГГдТ

порив и Л.обсп към театъра. Години наред и цели десетилетия 
е една от наи-редовните актриси, редовно репетиращи и 

играещи различни роли в театъра. Приживе тя сподели, че 
самодейният театър "Христо Ботев е бил и си остава нейният 
втори дом . Това е съвсем естествено, понеже през "златния 

период на театъра не се играеше за пари и други"привилегии", 
а от чиста любов

Стар обред е на този ден да 
се зареже лозето. Мъже ло
зари, след служба божя, оти
ват към лозята и там режат 
лозови пръчки от две-три ги- 
жи, а прерязаната пръчка се 
залива с вино. Обредът про
дължава с богата трапеза (ба
ница, кокошка, сушеници, по
гача и пр.) и голям бинлък ви
но. Привечер лозарите, прид
ружени от своите гости и прия
тели, със свирджии, песни и 
гърмежи се връщат в селище
то, в града. Там продължава 
веселбата. До късно се върти 
хоро и бумти музиката. Който 
вдига чашка, казва: "Тривуне, 
дека си?" А който се чука с 
чаша, отвръща: "У лозйето 
съм, не ме видиш оди грозйе!"

Зарезоя е предпролетен 
празник. Целият обред и ве
селбата се провеждат навън, 
сред природата.

и влечение към изкуството, от наистина 
другарските взаимоотношения между артистите, 
им да доставят на съгражданите си истинско удоволствие.

Много роли е изиграла Колица Рангелова, много образи е 
пресъздала, но между най-сполучливите безспорно е образът 
на Свекървата в тази битова драма от по-миналия век. Както 
сама споделяше, най-много са й се нравили образите 
кавгаджийки, вечно спорещи и непримирими с установените 
порядки. Въпреки че в живота си бе спокойна

от желанието

изтъкват, чс
мология на имената на местности и градски забележителности, 
както и интересен преразказ на свързаните с тях исторически 
случки и събития. Властимир Вацев има и други публикации за 
този изстрадал край на Родината ни, ала тази книга се откроява 
със своята композиционна цялост и споменно богатство. Нашето 
мнение е, че ако книгата не се появи на бял свят, много от тези 
български по дух легенди и случки биха потънали в забвение - 
особено в динамичното време като днешното и в ситуацията, в 
която се намират нашите сънародници в Царибродско. Книгата е 
далеч от пряката политика и в нея няма груби формулировки от 
псевдопатриотичен тип.”

Книгата ще излезе под редакцията на известния български поет 
Георги Константинов, който неотдавна твърде успешно се пред
стави сред българите в Цариброд.

на жеки-

и хрисима жена, 
готова във всеки миг да откликне и да помогне на човека, 
изпаднал в беда.

С една дума, отиде си любеща майка, добра съседка, жена 
с широко сърце и богата душа, талантлива актриса, чиито 
изпълнения се помнят от редица поколения и която остави 
прекрасна диря в културния живот на града.

Заради всичко красиво, което направи и остави приживе, 
заради огромната й всеотдайност към театъра и любовта към 
него и своя град, съгражданите й трябва да преклонят глава.

А.Т.М. М.Стефан Николов

Г*и* ......

ДНЕШНАТА КАРТИНА НА СЕЛОТО
*Село Извор е доживяло съдбата на много други босилеградски села: и то е обезлюдено и "остаряло"

лучавали добри добиви. Според 
сведенията, които получихме от 
събеседниците ни, днес само б 
домакинства сеят пшеница и ца
ревица, а 12 домакинства - ече
мик и овес. В Извор виреят най- 
различни овошки, на някои ме
ста има и нови насаждения, а 
край къщите още могат да се ви
дят лози-чардаклии. Около го
лемия извор и надолу от него, 
край Изворщица, са зеленчуко
вите градини на изпорчаии, кои
то допреди три десетилетия бяха 
напоявани с обилна вода. След 
като по-голяма част от водата 
беше отведена в Босилеград, за 
да бъде използвана за водоснаб
дяването на градското 
лепне, поливането па градините 
стана голям проблем: водата не-

Както пече споменахме в ед- ли) ергени, които не могат да се 
оженят, защото нито една момано от продълженията на тази по

редица. Йордан Захариев запи
сал, че в началото на XX век в 
Извор имало 105 къщи с някоя- лището не работи от дссетиле-

магазин, в

не иска да се омъжи за селски 
ерген и да живее на село. Учи-

ко стотици жители. През 2000 тия, няма търговски 
година обаче в това село с имало който селяните да купуват стоки 
само 114 човека, които живеели от първа необходимост. Няма го 
в 51 къщи. В 17 дома обитавал вече и прочутият югославско- 

човек! Потомците български граничен събор, кой- 
на някогашните изворчани жи- то се провеждаше всяка година 
веят навсякъде по предишна (най-често в третата неделя на 
Югославия. Мнозина от тях са се месец юни) в местността Слав-

чето. Закрита е и граничната за- 
втази местност. Ежегодно

само но един

заселили в Босилеград, къдсто 
понастоящем има около 25 из- стаиа

се увеличава броят на загворе-
от нитс къщи -•

В миналото изворчани били

ворски семейства.
Миграцията с направила 

Извор старческо село. Както ни 
кя1яхя Асен и Пада Величкови, добри земеделци - редовно на

торявали нивите еи, сеели всич- 
иидове житни растения и но

сел/. II Илвор почти шши добитък
ПНСС-

достига, особено по нреме па ле- с по-добра, отколкото а мина- 
тиите горещини, а собственици- лото. До нсяка махала е прока- 
те п/1 градините са принудени раи път, по който могат да се 
дълг/5 да чакат реда си. Затова движат коли и други моторни 

избухнат несъгласия, раз- превозни средства. Сериозен 
проблем обаче е поддържането

тук са останали само 4 млади се
мейства и десетина (позастаре- ки

Дежка Костадинова. Махала Дълга 
Орница - 2 домакинства: Страшимир Илиоо и 
Павле Стамонков (общо 4 души). Домакин- 

мах. Ангелкови са 5: Зинови

олов иВ махала Село - центъра на селото, са
11 домакинства (с тези при Янчин 

мост): Славчо Борисов, Донче Андонов, 
Павлина Стоянова, Лалка Миланова, Ник- 
олина Илиева, Цветанка Димитрова, Славка 
Иванова, Владимир Димитров, Асен 
Величков, Димитър Янев и Михаил Стоев^В 

живеят общо 19 души. В Брекин- 
на Стойо Руси-

чссто
припни и кавги.

Преди около 15 години сеск- на пътищата. Докато се провеж- 
остопаиското предприятие.”На- даше граниичният събор, иеас- 
предък” от Босилеград построи фалтираният път Босилеград - 
опцеферма вселоРадичснци.за- Извор е ремонтиран попе вед- 
радн която бяха експроприира- нъж годишно. Заради гранична- 
ни срещу минимално заплащане та застава този път с поправян

частично и през годината, оео-

останали
ствата в
Димитров, Люба Стоичкова, Ворка 
Стоичкова, Лалка Сотирова и Слапчо Ми
ланов (16 жители). Махала Баба Ружинци - 4 
домакинства: Асен Трайков, Станка Ан
гелова, Станка Василова и Ворка Василова 
(10 души). В махала Драинци в останало само 
домакинст вото на Асен Стоичков с 3 члена. 
Пет са домкинствата в махала Камоничане: 
Данка Йорданова, Иван Ангелов, Илия Вели
нов, Рада Георгиева и Аока Стоичкова (8 
жители). Махала Букарци - 2 домакинства: 
Стойо Андонов и Ненко Тончев (4 души). И 
махала Кръстници - 4 домакинства; Христо 
Христов, Лалка Йорданова, Совка Вулич и 
Анастас Стамонков (9 жители).

тази махала
ска махала са домакинствата 
мов. Антон Цветков и Калистрат Цветков 
(общо 5 жители), в махала Джоргови: Атанас 
Величков, Кирил Спасов, Гюра Димитрова 
Стефан Илиев и Милан Михайлов (8 души), в 
махала Пачаръзови са останали също 5 до
макинства: Захари Георгиев, Занко Миланов, 
Йован Величков, Тодор Иванов и Боне 
Божилов (18 жители). Четири домакинства с 
11 човека има в Мутавджийска махала: За
хари Миланов, Максим Тодоров, Никола. Пик-

п изворски ливади в местността 
Ракита. Когато фермата започ- бено след поройните дъждове, 
на да работи, една част о г ней
ното стадо през лятото пасеше в граничен събор, граничната зас- 
нзворскатаРудина, а старото из- тава е закрита и пътят, който 
норско училище беше превър- свързва селото с центъра на об- 

овчпрник!? "Напредък” щината не се поддържа като

Сега, както вече казахме, няма

иато в
обаче пропадна и закри овцефе- преди.

- Слевва -
Евтим РАИГЕЛОВ

рмата си, а експроприираните 
имоти в Извор пустеят.

Пътната мрежа в Извор днес
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СПОРТ ®БОСИЛЕГРАДКИСЕЛО МЛЯКО С 

КЕТЧУПКоктейли 
и напитки! м С КАМЪК СРЕЩУ 

"МАТИЦАТА"
ФУТБОЛИСТИТЕ 

НА ЖЕЛЕЗНИК СЕ 
ЗАВЪРНАХА ОТ 

БЪЛГАРИЯ С КУПА

3 - 1 кг кисело мляко;
3 - 3/4 чаено чаша 

кетчуп;
3 - сол;
3 - черен пипер.

Киселото мляко сс разбива с 
миксер или ръчно заедно с кет
чупа, подправя 
рей пипер, охлажда се и сс под
нася

През нощта на 6 срещу 7 февруари е счупен един прозорец на 
помещението на "Матицата на българите в Сърбия , което сс
намира в центъра на града.

За случилото се са уведомени службите на тукашното ОШ , 
които са съставили протокол, заяви председателят на сдружението

Първа
междуна

родна
награда

Футболистите на ”Желе- 
зник” сс завърнаха от Бъл
гария, където бяха на подго
товка за предстоящия про
летен сезон. Там те изигра
ха пет мача. На турнира в 
”Албена” те победиха бъл
гарския шампион ”Левски” 
(1:0), ”Славия” от София 
(2:1) и ”Стал” от Украйна 
(1:0). По този начин футбо
листите на ”Железник” спе
челиха купата, която пред
ставлява 
народна награда за отбора. 
Същевременно 
Ковачевич е провъзгласен 
за най-добър играч на тур-

се със сол и чс-щ Пене Димитров. ^
- Това е вандалски акт срещу демократичните институции. 1 

цели да сс внесе ненужно напрежение и заплаха сред населението, 
което и без това е обръкано и поставено в безизходното иконо- 
мическо положение на нашата община. Вместо да се решават про 
лемите и актуалните въпроси по един демократичен начин, при
стъпва се на иецивилизовали методи, изтъкна Димитров. Мати
цата на българите в Сърбия” винаги ще се стреми към решаване на 
проблемите по демократични начини и ще се залага за диалог и 
сътрудничество е всички организации, уточни той.

VI
>1' КИСЕЛО МЛЯКО с 

ЯЙЦАл О - 1 кг кисело мляко; 
0-4 яйца;
О - 0,5 чаена чаша за

хар.
Киселото мляко се разбива с 

миксер или ръчно заедно със за
харта и яйцата, налива се в чаши 
и веднага се поднася.

Т *

КИСЕЛО МЛЯКО С 
МИНЕРАЛНА ВОДА
О-З чаени чаши кисело 

мляко;
0-4 супени лъжици пло

дов сироп;
0-2 супени лъжици ли

монов сок;
0-4 супени лъжици за

хар;
О - 1,5 чаена чаша мин

ерална вода.

Киселото мляко, плодовият 
сироп, захарта и лимоновият сок 
се разбиват с миксер или ръчно. 
Смесата се разпределя в чаши. 
които се допълват с минерална 
вода при леко разбиване. Напит
ката се поднася веднага.

ТЕЖКА ЗЛОПОЛУКА НА ЖП ЛИНИЯТА В 
БЕЛЕШ

КИСЕЛО МЛЯКО С 
МОРКОВИ ЕДИН ЗАГИНАЛ първата между-О - 1 кг кисело мляко;
О - 300 г моркови;
0-2 супени лъжици за

хар;
О - сокът от един лимон.

Морковите, след като се из
мият и обелят, се настъргват на 
ренде и се прибавят към мля
кото заедно с лимоновия сок и 
захарта. Сместа се разбива с ми
ксер или ръчно, налива се в ча
ши и веднага се поднася.

В понеделник сутринта, на 10 т.м., на жп.отсечката между с. 
Желюша и моста на Лукавашка река, пътническият влак, дви- 
жежщ се в посока - Димитровград, е ударил Василев Драгомир 
48 г., от Димитровград, известен като "Качето, който е починал 
на място. Поради силата на удара тялото е било разкъсан и 
часове наред не можеше да се уточни самоличността на пос
традалия.

Защо Василев е бил на линията и то на място където няма 
никакъв прелез през линията и какви са били намеренията му , за 
сега не е известно.

Това е вече втори случай на подобна злополука на същата 
отсечка на жп линията.

вратарят

нира.
Футболистите от този от

бор играха и срещу молдо- 
вския ,г3имбру (0:0) и бъл- 

*Черноморец”гарския 
(1.3). Бяха запланувани още 
два мача, но поради лошия 
терен те не се състояха.А.Т.

2 СЗ,Съставил: 
Драган ПетровКРЪСТОСЛОВИЦА 143 в

Водоравно: 1. Църковно масло. 5. Който се 
занимава със спорт. 12. Първият човек (бибд.). канските индианци. 2. Кумир. 3. Историческо 
13. Доктор, медик. 14. Името на актьора Круз. място в Сърбия до Нови пазар. 4. Мярка за 
16. Орган на обонянието. 17. Столицата на електрическо съпротивление. 5. Град в Бъл- 
Беларус. 18. Египетската телеграфна агенция гария. 6. Известен български футболен 
(ськр.). 19. Модел руски самолети. 20. Извест- циалист (Димитър). 7. Италианската певица 
на марка козметически препарати. 21. Сръб- (Ана). 8. Водно животно. 9. Лвто—знак за Тур
ска актриса и певица (Снежана). 22. Българ- ция. 10. Името на писателя Сремац. 11. Безалк- 
ски поет ( Гео).. 23. Голямо желание. 24. Силен охолна напитка. 15. Спортна среща. 17. Ита- 
вятър. 26. Мюсюлманска свещена книга. 28. лиански футболен отбор. 18. Името на амери- 
Красиво горско животно. 29. Историческа ро- канската поп певица Кери. 20. Река в Африка, 
ля на голям деец или обществена група. 30. 21. Поредици (срьб.). 22. Планински храст с 
Първата нота. 31. Арабски княз. 32. Годежен червени и сочни плодове. 23. Столицата на 
или венчален пръстен без камък и други ук- Русия. 25. Колан. 26. Подова настилка. 27. Ди- 
раси (мн ч ) 33. Един от основателите на Рим моотвод. 29. Позиция в шахматната игра. 30. 
(мит.). 34. Мечта (син.). 35. Третият падеж. 36. Съдебен процес. 31. Европейски съюз (ськр.). 
Автомобилно състезание. 37. Клопка (син.). 32. Прабългарска титла. 33. Война (сръб.). 35. 
38. Лекоатлетичска дисциплина. Дума, с която обикновено потвърждаваме. 36.

Египетски бог на слънцето.

Отвесно: 1. Върховен бог на северноамери-
ОВЕН: Събитията през пред

стоящата седмица ще направят 
ежедневието ви много по-дина
мично от обикновено. Ще срещ
нете много нови хора, които ще 
проявят симпатия към вас. Наяои 
от тези познанства ще са полезни 
за вас в професионален план, но 
някои ще ви зарадват, като вне
сат в живота ви повече радост и 
удоволствие.

ТЕЛЕЦ: Тази седмица ще се 
радвате на по-голямо разнообра
зие от емоционална гледна точ
ка. Рутинността ще ви досади, а 
спокойствието, въпреки че ви е 
присъщо, не ви носи желаните 
неща. Събитията ще 
множество възможности, които 
ще се изразят в полезни контак
ти и договорености.

БЛИЗНАЦИ: Имате нов шанс 
да пътувате тази седмица. Ако 
досега не сте се възползвали от 
това разположение на планети
те, все още имате възможността 
да го направите. Сега имате въз
можност да се утвърдите.

РАК: Планетите са 
телно благосклонни към 
зодии от началото на тази година 
и представителите на зодия Рак 
не правят изключение. През тази 
седмица ще имате възможност 
да се съсредоточите върху фи
нансите си и да осъществите мно
го важни сделки, които ще ви до
несат придобивки и материални 
и нематериални.

ЛЪВ: Любовта продължава да 
е водеща и през тази седмица. 
Сега романтиката в живота ви е 
наи-силно изразена, особено пре
двид предстоящия празник на 
влюбените. За вас - “ 
ключителен.

ВЕЗНИ: Тази седмица ще се 
потопите във вихъра на светския 
живот. Ще сте в стихията си, ще 
привличате вниманието на все
ки, който е около вас. Ако сте 
решили да завладеете някого, 
сега е най-проходящият момент и 
не само защото предстои денят 
на влюбените.

СКОРПИОН: Тази седмица е 
много важна за семейството и от
ношенията в него. Може би пред
стоящият Св. Валентин ще на
прави възможно по-силно спло
тяването на семейството ви, не
зависимо дали е имало спорове 
или недоразумения между вас. 
Очакват ви чудни мигове.

СТРЕЛЕЦ: Презтази седмица 
контактността ви отново ще е во
дещата. Общуването с различни 
хора и посещаването на непоз
нати места ви зарежда с енергия 
и ви носи много силни емоции. 
Накои от контактите ще се ока
жат много полезни за порофеси- 
оналната ви дейност.

КОЗИРОГ: Доброто професи
онално развитие от началото на 
тази година продължава и през 
тази седмица. Радвате се на го 
лямо внимание от страна на ше 
фове и конкуренти. За щастие за 
вистта към успехите ви не ви пре 
чи, а ви стимулира. Ще имате въ 
зможност да спечелите важен 
човек, който ще ви подкрепи 
професионалните ви търсения и 
ще ви даде тласък за развитие.

ВОДОЛЕЙ: Предстои ви осо
бено щастие. Това се дължи на 
факта, че сте приютили прекра
сен празник като Св. Валентин и 
умете да му се радвате, но и за
щото имате възможност да изя
вите таланта си и да получите 
одобрение на необходимите хо
ра. Работоспособността ви е за
видна и ви носи престиж.

РИБИ: През тази седмица ле
таргията ви ще се разчупи. Имате 
шанс да забравите несполуките в 
любовта и да празнувате Св. Вз- 
нентин с нов любим. Някои са за
тънали в еднообразието на ДъЛ' 
гогодишна връзка и им се иска Да 
се потопят в нова.

спе-

ви поднасят

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0
12 13 14 15

17 18

изключи-
всички

20 21

22 23

25 26 27

28 29
30

32
33

!5 36
той ще е из-

37 38 ДЕВА: Наближаващата про-
няма да успее да ви измъкне 

от напрегнатта работна среда.
ази седмица отново ще се зани

мавате с множеството ангажиме
нти, които са се натрупали. Все 
пак няма да пропуснете празника 
на влюбените. Предствател на 
другия пол ще ви напомни за него 
по много атрактивен начин

лет

Висок. 26. Пелин. 27. Дарак. 28. Морал. 29. Да 30 АсаТн К я,2р П"рин’ 24 Торино. 25. 
Пиво. 36. Али. 37. Янтра. 38. Омар. ' 31, Конак- 32. Рат- 33. Мит. 34. Тасос. 35.
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СПОРТ ® МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕБАТЕН ТУРНИР 
В БЕЛГРАД

ГРОСМАЙСТОРЪТ МИЛКО ПОПЧЕВ ИГРА

ЕДНОВРЕМЕННО 

СРЕЩУ 20 
БОСИЛЕГРАДЧАНИ

ДИМИТРОВГРАДЧАНИН 

В ЕКИПА НА 

ПОБЕДИТЕЛИТЕ Българският гросмайстор Милко Попчев игра на 6 февруари в 
тържествената зала на Центъра за култура в Босилеград едновре
менно срещу 20 босилеградски шахматисти. 17 мача приключиха в 
полза на гросмайстора, 2 завършиха с реми, а само в един двубой 
Попчев претърпя загуба.

Единствената победа завоюва Аца Методиев -Тарабан, а Кирил 
Стоименов п Йоваи Стоплкович успяха да измъкнат реми. В 
останалите срещи гостът не позволи на съперниците си да му под
неса изненади и крайно убедително победи. В този своеобразен 
шахматен спектакъл, освен членовете на шахматния клуб 
"Младост", срещу гросмайстора се изправиха и няколко млади, 
таланливи шахматисти - ученици от босилеградското основно 
училище.

- Всички съперници играха много силно. Особено съм впечатлен 
от изявите на някои момченца, които притежават изключителен 
талант и смятам, че пред тях има светло бъдеще в тази игра, каза 
след срещата двукратният участник на шахматни олимпиади.

Играта предизвика голям интерес сред любителите в Босиле
град на древната игра на 64 полета, така че тържествената 
Центъра бс изпълнена с голям брой зрители, които в продължение 
на 3 часа се възхищаваха от представянето на българския 
гросмайстор.

Организатор на мероприятието бе шахматният клуб "Младост , 
а финансова подкрепа оказа Общинската скупщина.

На 12 януари т.г. в сега вече 
бившата Съюзна

ците са били в ролята на пра
вителство и са защитавали те
зата: Тозп дом би спрял екст
радирането в Хага”. Боян и Го-

скупщина се
проведе финалната 
Международния дебитен 
нир. Победители бяха

среща от
тур- 

америка
на анг-

рдан са били в ролята на опоз
иция и със силата на аргумен
тите са доказали, че работата на 
трибунала в Хага трябва да се 
довършн.Това е първо участие 
на Велов в подобен дебат.

Дебатът е организиран за че- нтариа дебитна асоциация на 
твъртн път в Белград от непра- Америка”. В съревнованието са 
вителствената студентска орга- участвали млади хора от дваде- 
низацпя ”Отворена комуника- сетина държави. Основните по- 
ция "Международната образо- слания от Белград са : демокра- 
вателна дебатна организация” и ция, свобода на словото и зачи- 
'Неправителствената парламе- тане на човешките права.

нскнят (за говорящите 
лийски) и белградският екип. 

Във финала на състезанието
за говорящите южнославянски 
езици, се срещнаха представите
ли на Лнтвания и Югославия. 
Отборът на Югославия бе в 
тав Боян Савич и Гордан Велев, 
димитровградчанин, който сле
два във Факултета за полити
чески науки, специалност меж
дународни отношения. Литван-

Гордан Велев, член па екипа

със-

зала в
А.Т.

ВЕТРОХОДСТВО

МАРИО СТАВРОВ ДЕВЕТИ НА 

СЪЮЗНО РАВНИЩЕ
П.Л.Рангелов

Нашата скъпа и незабравима дъщеря, майка, съпруга, 
тъща и баба

МИЛКА НАЙДЕНОВА 
от Враня, родом от Горна 

Любата 
(1945-2003)

2002” и 'Лпрнакп 2002”, че- 
твъртото място на регатите 
"Еко регата” и "Олимпик 
фест" в Несебър- Бълга
рия, пето място в Белград и 
т.н.

Клубът по ветроходство 
"Соларис" е най-новият 
член на Спортния съюз в 
Димитровград. За него ди- 
митровградчани знаят срав
нително малко, понеже ня
мат възможност да наблю-

почина на 9 февруари тази година 
и ни остави вечно да жалеем и тъжим.

Безмерна е болката, тежка е тъ
гата по теб. Никога няма да забравим 
твоята доброта и благородното ти съ
рце, в което имаше място за всички 
нас. Почивай в мир! Поклон пред све
тлата ти памет!

На ранглистата на Съ
юза по ветроходство 
СРЮ (Си ЧГ) в класа "Оп
тимист" той заема 9 място, 
а на републиканската листа 
на Сърбия е четвърти и има 
статут нп член в предста
вителния отбор. Всичките 
си резултати Марио е по
стигнал, конкурирайки се с 
67 ветроходци от цялата 
страна.

На въпроса за плановете 
му през 2003 г. Марио от
говаря:

"През тази година ще 
участвам на всички регати, 
които имат важно място в 
света на моя клас. Ще уча- 

нл всички Балкански

падават състезанията от този 
интересен спорт. Малко са 
и хората, които знаят, че 
един млад димитровградча- 
нин вече няколко години ус
пешно се състезава и дори 
стигна до представителния 
отбор на Сърбия в кла- 
са”Оптим11Ст” ( за състеза
тели до 14 години).

Марио Ставров, роден на 
2 .11.1989 г. , се занимава с 
ветроходство от 2001 г., 
гато на Облачинското ез
еро край Ниш за пръв път 
навлиза в този интересен, 

скъп спорт. Тъй като по 
време в Димитровград 
още не съществувал

Опечалени: майка Цветанка, дъщеря Сунчица, съпруг Стоян, 
зет Ванче, внуци Милица и Дарян и роднини

Изминаха 40 ДНИ, а не престава 
тъгата и скръбта за нашия мил, обичан 

I непрежалим съпруг, баща, дядо и3 е!\'.Ш- ннАСЕН БОРИСОВ СТОЙНЕВ 
от Босилеград 

( 1942-2003)
Панахидата ще се състой на 15 

февруари 2003 година от 11 часа на 
гробищата в Босилеград.

Ще те пазим вечно от забрава в

ко-

1но
това ствам сърцата си.

Твоите най-мили: съпруга Споменка, синове Борис и Михал, 
Севетка и Лилянка със семействата си

Марио Ставров (без шапка) с Васил 
Алексипдов от София

все състезания и се надявам да 
за Европей-

треньора ехото първенство, което ще се проведе в Хърва- 
к!,то тия. Ще се състезавам и па регатите в Сърбия и 

Черна гора за отбора на "Зоран Радосапаевич от 
Ниш в класа ”470”, а в класа”Кадст” и ”ОК 

България”.

клуб, Марио се състезавал 
за отбора на "Зоран Радо- 
савлевич” от Ниш под ръководство 
Деян Милосавлевич. Първото му участие 
състезател е на регатата в Нови Сад. Марио е

баща Борис и сестрисе класирам

на

ТЪЖЕН ПОМЕН
Измина една година от смъртта на

ИЛИЯ ИЛИЕВ, 
счетоводител в пенсия от 

Димитровград

- ма
още две години ще се 

г. еученик в седми клас и
състезава р, класа "Оптимист”. През 2602

14 състезания н страната, България и
Марио се е уточним

се финансират от

състезания в
този спорт, трябва да 

че всички негови участия в състезания 
баща му Драган и различни

Ковкото и да е скъп
участвал в
Кипър. На всички тези регати 
класирал ! 1 пъти между първите 
от наши ветроходни отбори.

Най-голям успех за Марио през миналата го- 
регатите София

10 състезатели Ще те помним винаги с обич и при- 
Обичаме те! Липсваш ни!

памет!
донори. знателност.

Поклон пред светлата ти
На 15 февруари на димитровград

ските гробище ще дадем панихида. 
Каним близки и познати да ни при-

Д.С.

дина са двете трети места на

дружат.
От най-близкитеО Б Я В Афутболистите на 

'ЖелюшаЧтартир 
ат в новия сезон

•. IV

КЪМ
СЪТРУДНИЦИТЕ ни

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 22 февруари 2003 г. се навършват 40 тъжни дни от 

нашата незабравима и непрежалима съпруга,феща"

клуба Драган Йовичич и треньорът Драган

=Ьгп=.=Ь“
неадоажиаЧсИрЧедства°лодготовкитеиа

ОУ "Мошо Пиядо".

смъртта на 
майка, сестра , леля и баба13Молим сътрудниците на

издателство Врат
ни съобщят

СТОЯНКА ПЕТРОВА (1921-2002) 
от Димитровград, родена в 

Поганово.
изданията на 
ство' веднага да 
чрез писмо
(018/352-751) банкови 
сметки, за да им преведем хоно-

М.
или по телефона

и в По този повод каним роднини, 
приятели и съседи на панихидата, коя
то що се отслужи на 22.02.2003, от 11 
часа на димитровградските гробища.

Вечно ще живееш в нашите сърца. 
Почивай в мир!

те сиДимитровград 
залата на

подготовките си. Джордже г0'0* и Ивано 
Влодимирова заминаха на подготовки в 
София, след което тренировките ще 
продължат в димитровградския СЦ Парк .

щщ рарите.
От комерсиалната служба на 
Издателството

Опомошони: съпруг Иван, дъщери 
Милувка и Снсжа и тохнито семейства

Д. с.
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ЗайедничариКарикатурен екран
Опия дни, откико, не знам по кой пут,

ни, сети се запрекръстите държапугу 
йсдно место у село. И до дън- дънъска 

ока "Зайедница". Питупал4 л ■ топа место се
деду ми защо топа место тека окаю, 

кита липадете там тека су надробене, та 
спак парчето си прибира с по два-три

съм
'•Църна Сърбия", демек от Църну гору 

първуту думу. Ама некико 
вача!

самоузимаю
не излази, не се 

Тека йе - кажу трети - кига слушамо 
белосветскьи "учител!>е да ни среджую 
работете. Тия Солана средил работуту си 

еве с године, ако нейе 
некикви ньегопи ба-

откоса.
"Йедно време било йе зайедничко: го- 

рс-доле спак си йе знаял колко му се пада 
и тека йе косил и прибирал сеното. Па 

йе "Зайедница”. Амаможе и зарад топа 
по-после спак гледал да прекоси, да за- 
граби повечко, да откьине от комшиюту. 
Почели комшийете да се заиджаго йедин 
с другога, та може и от топа заиджанье да 
йе остало кико зайедница.

у Испанию, там 
вечимюг и цел век, 
скьи траже да се отцепе, ама. они там ем 
гьину, ем за сантиметар не попуттаю. 
Англичанйеге па никако да реше със Се-
верну Ирску, а за американците и да не 
ви оратим: църнци, индианци, портори- 
канци и 
знаваю за

Са топа с държапугу е иекако същото. 
Епе неколко годии спак със свакога се 

стиже се и до кьотек! Остадосмо
не знам ли кпи йоще не при- 

равнопрапън народ със бел-
ЙОВАН ПРОКОПЯЬЕВИЧ

заиджа,
сами със църиогорците и ужкьим два 
брата, ама кига се зайедоше, да не ви 

знайете кво беше, а
ците...

... Не знам кво мисле нашите политици, 
защо свиваю гърбину и све що 
предложи узимаю здраво за готово. Нейе 
ли време да кажу 
първо да си разчисте дома, па тъгай да 
оправллю светскьте работе. Вече ме ст- 
ра,йугре да не им текне йоще нещо, па 
истински да ни нема. Оно народ не може 
да затрийеш, ама името му може. Най- 
лъко може да гьи накараш да почну да се 
заиджаю и да стану ''зайедничари"!

Ега ни бог даде акъл, па да почнемо да 
мислимо със свойе главе!

МОЛИТВЕН ШЕПОТ НА ЕРМА разпраям, оти сами 
млодзина иагаджаю и кпо че стане. им се

Мене ме съга копка кико че се окаюНа колегите - художници 
от Погановския пленер

на тия белосветскьи -ония що су се писали за югословени. 
Югославия липца - нема гю. Дали че буду 
българо-сърбо-църногорци или че почну 
да се окаю "зайедничари". Е, истина мло
дзина се заиджаю, ама и теквия койи не 
се заиджаю, па ми йе жал за ньи, и ньи 
че почну да гйи окаю "зайестичарину 
такъв!".

Чул съм дека на место "Зайедница Сър
бия и Църна гора" държавуту да окаю

Искам с винена палитра 
да нарисувам молитва...

"Манастирска лютка ракия 
манастирска чорба с коприва, 
манастирска кисела туршия, 
манастирски орехи в слива 
манастирски очи дълбоки, 
манастирски зъбери високи 
допират небето..."

Искам с винена палитра 
да нарисувам молитва!

ВИЦОВЕ ЗА ЛЕКАРИ
лекарят. - Та пръстът ви е счупен!
* Един мъж забелязал, че жена му твърде 
често ходи на гинеколог. Решил да про
вери. Влиза в кабинета на лекаря и гледа 
докторът чука жена му.

* Пациентка пита лекар:
- Защо трябваше да стоя цели десет ми
нути с изплазен език, докторе?
- За да мога на спокойствие да ви напиша 
рецептата, уважаема госпожо.
* Чиновник си брои заплатата, плюнчейки " Какво правите с жена ми!? 
пръсти. Вижда го лекар и му казва:
- Господине, това което правите е 
страшно нехигиенично! Не се ли боите от 
микробите?
- Никак! С моята заплата и един микроб 
не може да преживее!
* Жена при лекаря:
- Докторе, много съм зле! Където се пипна ' О-о, господин полицай, вие ме глобихте

преди три дена за превишена скорост...
- Естествено, мадам! - спокойно отговаря Моля’ сеДнете и се наместете удобно...

Новица Младенов

- Извършвам пряк масаж на матката - 
спокойно отговорил докторът.
- Ако не беше висшето ми образование, 
щях да си помисля, че я чукате.
* Полицай влиза в зъболекарски кабинет 
със страхотен зъбобол. Зъболекарят го 
посреща със сияеща усмивка и казва:

- навсякъде ме боли!

» по-известен с интересите 
Й си към загадъчния ” ма- 
Й териал”, който преми- 

нава от родителите в де- 
■ цата.

против банчани. Наближа
вал краят, а резултатът бил 
равен. Тогава един запалян
ко от гостите се провикнал: 
Ей, босилеградчани, гледай
те! Идва влак!... И докато до
макините извръщали глава 
да видят що е това чудо, гос
тите отбелязали решителния 
гол.

шшщсм
База ЦШооо Щ+М

Ученият твърди, че 
| та т. нар. вътрешен 
I часовник у мухите от

говарял специфичен ген, 
какъвто има н у човека.
Според него човекът много 
си прилича с мухата. А тя е 
сложен организъм - само в

Някои казват, че в 
средносрочната 
програма на 
Димитровградска 
община 90 на сто е 
надстройка, а база почти 
няма
Не е вярно! Базата е на 
граничния преход, а и 
народът е там — за 
цигари!

Футболисти на босилегра- 
дска "Младост” открай вре
ме се насмиват на 
ците си от Вранска баня, че 
прекадено пият минерална 
вода и че по време на мач им 
се пикае. Дори разправят и 
следната случка:

- Босилеградски футболи
сти играят мач на Пескара

съперни-Това странно 
заключение на американ
ския генетик Бензер му 
струва цели петдесет 
години работа. Всъщност 
той е един от създателите 
на транзостора. Но е много

- А бе какво дрънкаш, ние 
нямаме влак!

- Ама имате гол!- казал 
гостът.

управлението па полета й 
участват неколкостотин 
гена...с.м.
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