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Цена 10 дин.

Ч Ден на държавността на Сърбия В навечерие на 15 февруари - 
Деня на държавността на 
Сърбия - от сградата на 
Президентството в Белград 
беше свалена петолъчката. 
Това стана по решение на 
Завода за опазване на 
културните паметници в 
Белград, с което се 
позволява свалянето на 

[; петолъчката и връщането на 
I първоначалния символ - 
. двуглавия орел.

[ Благодарение на това Денят 
на държавността на Сърбия 

3 беше отбелязан в сграда без 
идеологически символи.

Край на една епоха

ш уIеологХубаво е, когато си 
купим нови дрехи. По 
мярка на човека. Та нали 
старото е изхабено. 
Извехтяло е. Петната от 
мазнини, олово, 
химикалки и мастило не 
ще премахне каквото и 
да било химическо 
чистене. Тук-таме и 
понякой молец е оставил 
следа. Яките също са 
демодирани.
В стария си костюм 
изживяхме голяма част 
от съществуването си. 
Радвахме се и 
скърбяхме. Бяхме 
свидетели и сватби и 
погребения загърбихме. 
Вторите бяха по-често. В 
старите си костюми 
мечтаехме светли 
бъднини, когато всички 
ще получат нови 
костюми с еднообразен 
цвят.
Разминахме се със 
светлите си бъднини и 
въпреки всичко решихме 
да се подновим. Дойде 
време и за това. 
Междувременно бяхме 
принудени и да 
икономисваме.
Пред вас, уважаеми 
читатели, “Братство" 
излиза в новия си 
костюм. Уверени сме, че 
ще ви се хареса. 
Умоляваме ви да ни 
огледате от всички 
страни. Внимателно, 
критически и 
добронамерено. И ние ще 
се огледаме във вашите 
очи.

Воислав Кощуница обяви избори за депутати 
в Скупщината на Сърбия и Черна гора_______

Изборите ще станат 

на 25 този месец
По повод 15 февруари - Националния празник на Сърбия - предсе

дателката на Скупщината на Сърбия и изпълняваща длъжността 
президент на Републиката Наташа Мичич даде тържествен прием в 
Президентството на Сърбия. Тази дата е двоен празник на Републи
ката - 1804 година Карагеорги Петрович вдигна Първото сръбско 
въстание, а 31 години след това в тогавашната столица - град Кра- 
гуевац - беше гласувана и първата Конституция на Сърбия. Президентът на СРЮ Воислав Кощуница обяви преките избори за 

депутати в Скупщината на Сърбия и Черна гора, а от кабинета му 
съобщиха, че те ще се проведат на 25 февруари.Карла Дел Поите в Белград (На стр. 3)

»Специално за този брой на ^Братство

и на Република България в Белград * 
м-рЧедомирРадошшвич 
■ доц. д-р Яни Милчаков

Димитровградските лозари честваха Трифон Зарезан

Нови обвинения
По случай изявлението на ли

дера на Сръбската радикална 
партия Воислав Шешел, когото 
Трубуналът подозира във воен
ни злодеяния, че доброволно ще

Главният прокурор на Трибу
нала в Хага Карла дел Понте 
разговаря в Белград с Горан 
Свиланович, председател на На
ционалния съвет за сътрудниче
ство с международния съд, с пре
миера на Сърбия Зоран Джин- 
джич и с вицепремиера Небойша 
Чович. След разговорите тя за
яви, че не е доволна от сътруд
ничеството на Сърбия и Черна 
гора с Трибунала. "Въпреки че 

Конституция не забран
ява екстрадирането, 
волна от сътрудничеството. Ня
кои ог заподозрените или жи
веят, или свободно се движат из
Сърбия", добави тя.

замине в Хага, тя каза, че това е 
"абсолютно добро решение”.

Преди да тръгне на балканск
ото си турне, когато посети Под- 

Скопие,горица, Прищина и 
Карла дел Понте оповести, че са 
заподозрени още 35-40 души, ко
ито по време на войните в пре
дишна Югославия са били на по
литически, военни или полицей-

Да има грозде и вино
новата

не съм до-

ски постове.

Велимир Костов

Пет години КШГ Цариброд’
"Всички ние знаем, че 
националните малцинства са 
онази зона, в която се 
преплитат интереси и залог 
на сближаване. Нека 
българското малцинство в 
Сърбия и Черна гора бъде 
онзи духовен залог, ко1 
ще позволи на нашите 
народи да живеят 
съвместно, да вървят 
напред, да трупат 
икономическо и културно 
благосъстояние в обединена 
Европа", каза министър 
Атанасов (на снимката) на 
тържеството в 
Димитровград.

С голям концерт на 
известния Неврокопски 

фолклорен ансамбъл от гр.
Гоце Делчев и в 

присъствието на министъра 
на образованието и науката 

на Р България Владимир 
Атанасов, 

заместник-министъра на
културата на Р България 
доц. д'р Анда Палиева и 

кмета на гр. Гоце Делчев, на 
3 февруари в Димитровград 

бе отбелязана петата 
одишнина от сформирането 

на КИЦ "Цариброд".

■ЙГ*'1ТО

Пито минусовнте температури, пито снегът, коПто все още се държи по 
11 тя-пГп Ги оп реч и X п на димитровградските лозари на 14т.м. почти масово да 

а лозята и да отбележат празника "Трифон Зарезан , известен тук като

, на някои
отидат
"Зарезоя ^но ^ ^ пог>чи с и,обр„зено върху тях грозде
места И С музика, лозарите и Димитровградско извършиха традиционна рит- 
уал зарязване на лозите, е пожелание за много грозде, за много вино, за здраве

'“'оОДоТЛ0ИзСГскит"Пкъщички почти навсякъде бяха разпалени скари, а 

ВИНО.

им.

(Обширно ни 8 стр.)
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които определят режима на ц, 
туване. Така

ще отпаднат и 
сегашните визови
ограничения

на Евросъюза спрямо сръбско, 
черногорските граждани.

Подобен договор няма и него. 
вото сключване е нереално, как. 
то от гледище на съществуваща, 
та пактика в ЕС, така и поради 
специфичните изисквания към 
статута и придобиването на гра. 
жданство в страни, които пред. 
стои да станат част от обединен 
Европа.

Процедурата, по която се пре- 
доставя българско гражданство, 
предполага индивидуална моти
вирана инициатива на лицето, 
което желае да придобие такова 
гражданство, и индивидуален 
подход на българските институ. 
ции към основанията за удолет- 
ворение на всяка отделна молба.

* ГосПодин Посланик, /а,м 
края на миналата година беше 
учреден Първият на Балканише 
еврорегион "Нит-София-Ско- 
йие” от който българите в 
Сърбия очакват силен тласък 
йреди всичко за собствения си 
икономически възход. Колко ре
ални са тези очаквания?

- Вижданията за ценностите 
на обединена Европа хармони
чно обединяват триединството 
”Европа на отечествата”, "Ев
ропа на държавите” и ”Европа 
на регионите”. Последната идея 
отразява нещо разбираемо, оче
видно и близко до опита на всеки 
човек - това че междудържавни
те политически граници не тря
бва да разделят, а да свързват 
хората, които живеят непосред
ствено от двете им страни и имат 
много общи специфични проб
леми - в инфраструктурата, еко
логията, местната промишле
ност и търговия, в опазването на 
културно-археологическото на 
следство и т.н. Беше предложе 
но Еврорегионът София-Ниш 
Скопие да бъде наречен "Душа 
та на Балкана”, което добре сим 
волизира не само старите цен 
ности и достойнства на ”балкан 
ската душа”, но и новия дух на 
сътрудничество между хората, 
които живеят на Балканите 
Мисля, че най-добре този нов 
дух може да намери израз в пря
кото партньорство между биз
несмените, между хората на кул
турата и младежта, в общи про
екти и преди всичко - в работата 
по магистралата Ниш-София, 
която освен огромното си ин* 
фраструктурно значение е и най- 
го лемият бъдещ проект за ра' 
ботна заетост в региона.

ИНТЕРВЮ: Българският посланик в Белград г-нЯии Милчаков

Триединството на обединена Европа
I ■ —- 1/руги стрини ши шини груйи йе

на нъиерохи или се гоШанш </и аъ-
югославските

съвместниски консултации, 
програми и практически инициа
тиви на всички страни от реги-

ио-големи от нея страни са 
проявявали нерешителност или 
липса на стратегическа визия... 
Българските инициативи в Съ
вета за сигурност на ООН и на 
други международни форуми до
статъчно ясно са доказали до
бронамереността на България 
като съсед и нейната стабилиз
ираща роля на Балканите.

Изглежда, че авторите на спо
менатите от Вас тенденциозни 
публикации живеят в някакво

* ГосПодин Посланик, как се 
чувстваше като дипломатиче
ски Представител ни Република 
България в страна, която то
ку-що Промени името си? Очак
вате ли някакви Промени във 
външната Политика на държав
ната общност Србия и Черна 
гора, като се изхожда ош сега
шното ниво на двустранните 
ни отношения?

- Наистина е малко странно 
усещането човек да се събуди в 
друга държава... Убеден съм 
обаче, че в областта на външна
та политика новата държавна 
общност ще следва своите трай
ни и единствено перспективни 
приоритети - пълно интегриране 
в структурите на обединена Ев-

ведаш визи за 
граждани?

- Тези покани, съдбоносно ва
жни за бъдещето на България, 

постигнатият безвизов 
който се радват бъл-

она.
Спецификата на процеса се 

ново-откроява сред останалите 
възникнали регионални инициа- 

пакт за стабилност, 
Ини-

както и
режим, на 
гарските граждани, не са поли
тически подарък. Те са резултат 

и не винаги

ти ви, като
дунавско сътрудничество, 
циатива за сътрудничество в 
Югоизточна Европа и др., имен- 

чрез волята на самите балкан
ски страни да търсят и да уста-

от огромна, трудна 
видима работа, от коренни ре
форми във всички сфери на ико
номиката, културата, социална
та сфера и институциите, които в 
последните години при силен об
ществен консенсус, осъществи
ха парламентарно представени
те политически сили, държавна-

но

повят

най-ефективните 
форми за 
сътрудничество

помежду си, което да им помогне 
в индивидуалния път към ЕС и 
НАТО.

Ние оценяваме високо пред
седателството на Сърбия и Чер
на гора на Процеса, която напра
ви много за практическата реа
лизация на редица съвместни 
инициативи. Например, интер
национализацията и новите фор
ми на транегранична престъп
ност, пред които е изправен Бал
канският регион, ще бъдат тема

та администрация, неправител
ствени организации, медии и на 
практика голямата активна част 
на българското общество.

Така евроинтеграционният оп
ит на България, включително и 
работата по излизането от нега
тивния Шенгенски списък, може 
определено да бъде полезен и на 
Белград. Редица сръбски и черно
горски дипломати и политици 
изтъкват ползата от това вече ус
тановено сътрудничество.

* В тоя контекст Ви молим

ропа, политическо и военнотех
ническо приближаване към ус
тановените форми на евроат- 
лантическо сътрудничество, 
развитие на пълноценно и всес
транно стратегическо партньор
ство със съседните страни.

Интензивният и плодотворен 
политически диалог между Бъл
гария, Сърбия и Черна гора вече 
даде много положителни резул
тати от демократичните проме
ни през 2001 г. досега. Постигна
тото дава добра основа за разви
тието на бъдещето ни сътрудни
чество с новата държавна общ
ност.

Доц. д-р Яни Милчаков е извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в Белград от юли, 2001 г. 
Роден е през 1955 г. в гр. Стара Загора. Дипломира се и 
специализира като филолог-българист и славист през 
1980-81 г. Работи като преподавател по Теория на 
литературата и Българска възрожденска литература в 
Шуменския университет. От 1988 г. преподава в Ягелонския 
университет в Краков (Полша), където защитава докторат. 
Автор е на книги и множество публикации по проблемите на 
литературната история, теория и социология. През 1991-92 
година е народен представител в българския парламент. 
Посланик на България в Полша през 1992-96 г., в Словакия 
през 1998-2001. Кавалер на най-високите полски и словашки 
отличия: командорски кръст за заслуги към Република 
Полша, Орден на Белия двоен кръст.
В Белград е със съпруга си Даниела - лекар психиатър и сина 
си Христо. Гостува им често дъщерята Гергана, която учи в 
България.

да отговорите и на въйроса: 
има ли шанс скоро между двете 
страни да се Постигне договор 
за двойното гражданство? 
ВъПросъш е ош особено голямо 
значение за нашите съниродни- 
ии тук, защошо голям брой ош 
тях вече Притежаваш и българ
ски ПасПорш, Поради което че
сто се стига и до недоразумения 
При Преминаването на граница
та.

Бих подчертал, че България 
бе сред страните, които привет
стваха окончателното приемане 
на Конституционната харта на 
Сърбия и Черна гора като отго
ворен и важен принос към ста
билността в региона.

* Тези дни четем в Пресата 
изявленията на Председателя 
на Научния център за нацио- 
нална стратегия на България, 
д-р Григор Велев, който отсто
ява шезиса за Прекрояване на 
границата. Какво е отношени
ето на официална България 
К7>м такива идеи и какво ейоред 
Вас е влиянието им върху вън
шната Политики на България?

- Като посланик на Република 
България в Сърбия и Черна го
ра, аз мога да коментирам пред 
политиците и пред широката об
щественост единствено действи
телната официална политика на 
държавата, която имам честта 
да представлявам. В случая сами 
разбирате, че не бих могъл да се 
ангажирам по никакъв начин с 
коментар на изявленията и въз
гледите на частно лице, отделен 
институт или масмедия, които не 
са фактори с политическа кон
цепция, определяща действията 
на българската дипломация. 
Сред тези практически действия 
обаче искам да припомня

последователната 
позиция на България,

насочена към запазването на 
териториалната цялост - а това, 
наред с другото, предполага - и 
на границите на бившата СР 
Югославия - сегашна Сърбия и 
Черна гора. Тази позиция 
България е отстоявала прин
ципно, несебично и в доста по- 
трудни политически условия от 
сегашните - дори когато много

- България винаги е прида
вала голямо значение на свобо
дата на пътуванията между гра
жданите на двете страни. Голе
мият брой туристи от Сърбия - 
близо 120 000 през 2002 г. - са 
най-доброто доказателство за 
взаимната полза от съществува
щия безвизов режим и за възмо
жностите, хората да опознават 
своите съседи.

Лично аз съм убеден, че до 
влизането на България като 
пълноправен член в ЕС и в си
стемата на Шенгенското спораз
умение, Сърбия и Черна гора ще 
постигнат значителен напредък 
в реформите, за да синхронизи
рат цялото законодателство, ад
министративните, митническите и 
гранично-контролните практики,

друго време... Може би точно за
това и не са запознати с българ
ските политически и дипломати
чески инициативи, които укреп
ват стабилността и интеграци
ята на Сърбия и на региона, под
помагат съхраняването на кул
турното и сакралното наследст
во на Косово и Метохия, от
стояват човешките права.

* В момента нашата страна 
Председателства Процеси за съ
трудничество в Югоизточни 
ЕвроПа и се готви да бъде до
макин на две важни международ
ни срещи - на министрите на въ
трешните работи в началото 
на марш и През ийрил - на среща 
на държавните или Правител
ствени ръководители ош стра
ните в региона. Как България се 
готви за тях и какви са й очак
ванията?

- Процесът за сътрудничест- 
Югоизточна Европа старти

ра през 1996 г. в България. Ние 
сме един от активните участници 
в него, с ясното съзнание, че 
много от специфично балкан
ските проблеми - неразвита 
фраструктура, колеблив ход на 
икономическите реформи, сла
би граждански общества, хрони
чна липса на инвестиции, немод- 
ернизирани вътрешно-регион
ални връзки и др., изискват ус
тановен механизъм за политиче-

на специална среща на минис
трите на вътрешните работи на 
страните от ЮИЕ в Белград на 
3-4 март 2003, която по същество 
е продължение на Лондонската 
конференция. През 2002 г. Бел
град бе домакин на срещи по те
лекомуникациите, инвестициите 
и др.

* В Прага България Получи 
Покана за членство в НАТО, а 
През 2007 година тя ще стане и 
членка ни ЕвроПеския съюз. В 
каква стенен това ще се отрази 
върху взаимните ни отношения 
и По-сПециално върху визовия 

че някоирежим, като знаем.

ДА поздравява дейността на Трибунала в Хага
"ключов фактор на нестабилност
та в този регион са криминалните
групи на Шавчет Муслиу, Илир 
Якупи, наричан Нациста, и Тзхир 
Бесим, наричан Чеченеца. Спор6? 
Йовичич е необходима ре орган' 
зация на КФОР поради това. * 
стабилността на Косово и на ЦеЛ11 
регион е заплашена от криминзлн 
групи и от албанската мафия, 
част от която е базирана в Косов»

По повод съобщението за пре| 
стоящото приемане на закон зал^ 
страция, Йовичич каза, че парт1^ 
та му подкрепя лустрацията, но 
обявява за осигуряване на заШиТ^ 
механизъм, който би осуетил зл«Я 
потребата с нея в междупарт»»н 
те конфликти.

во в
Висшият функционер на Демо

кратическата алтернатива (ДА) 
Игор Йовичич поздрави предявя
ването на обвинителен акт срещу 
тримата косовски албанци, които 
Трибуналът в Хага подозира в пре
стъпления срещу сръбски цивилни 
лица и заяви, че дейността на Три
бунала в това отношение е ”все 
добра и по-качествена”, 
агенция БЕТА.

На пресконференция Йовичич 
заяви, че обвинителният акт срещу 
тримата албанци е предявен и

благодарение на дейността на 
Координационния център за Косо
во и Метохия и неговия председа- 

Небойша Чович, който е лидертелин- на ДА.
По повод съобщението, 

дерът на радикалите Воислав 
Шешел ще отиде в Хага, Йовичич 
изказа предположението, че става 

за "по-продължително 
сътрудничество” между Шешел и 
Трибунала. Той каза още, че си
туацията в Южна Сърбия 
билна, изтъквайки и

че ли-

по-
предаде дума

е ста- 
това че
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Регионалните инициативи ■ школа по интеграция
* Ваше Превъзходителство, та на вътрешните работи, мит- '

какви са официалните комен- н име ските служби, при 
шари и становища в Българ 
относно учредяването на 
ваша държавна общност Сър
бия и Черна гора?

- Официални 
оценки от най-висок

прави важни крачки в изгражда
нето и утвърждаването на ста- 

особено значение имат видовете билна и демократична политиче- 
презгранично сътрудничество и

специално 
крайграничните 
области
Най-голям шанс за тяхното 

развитие са презграничното и 
регионално сътрудничество, за 
което са необходими съвместни 
развойни проекти.

* И държавната общност 
Сърбия и Черна гора и Рейублика 
България се стремят към Евро
пейския съюз и другите евроаш- 
ланшически интеграции. Обаче 
Евройа Постоянно Повтаря, че 
балканските страни най-лесно 
ще Постигнат тази цел ако Преди 
това осъществят двусшрашш и 
регионална интеграция. Как от 
тази гледна точка виждаше на
срочената за началото на марш 
в Белград Предстояща среща на 
министрите на вътрешните ра
боти и конференцията на дър
жавните или Правителствени 
ръководители на балканските 
държави в началото на аПрил, 
също в нашата столица?

- Смятам, че всички регион
ални инициативи, в чиито рамки 
се провеждат и срещите, за ко
ито говорите, както и другите от 
този род са не само добра, но ка
зал бих и необходима школа за 
реализация на интегрирането в 
ЕС, към което се стремят и две
те страни. Тези инициативи не са 
замяна за ЕС, те сами по себе си 
имат свой смисъл и същевремен
но са във функция на присъед
иняването ни в ЕС. Преди още да 
сме влезли в ЕС, ние тук, на Бал
каните, сами трябва да покажем, 
че сме готови за сътрудничество 
и за интеграция.

* Нашето издателство се 
готви По-обсшойно да заПознае 
българската общественост с 
досегашните Постижения и с 
Плановете си за бъдещата ра
бота. Можем ли да очакваме съ
действие на Посолството в Со
фия за една такава Промоция?

- Нашето посолство поддър
жа традиционно добро сътруд
ничество с медните от Дими
тровград, Пирот и Ниш, когато 
става дума за представянето им в 
България, така че с удоволствие 
ще подкрепим и подпомогнем и 
тази ваша инициатива.

- Еврорегионите са голям шанс внимание на
което за укрепване на нашите връзки. 

Тук искам да спомена и евроре- 
гиона ”Дунав 21”, който обхваща 
общините Видин, Калафат и 

цияз а при избирането и сменява- Зайчар. Появата и учредяването 
нето на властта вече по-дълго

ия
но- ска система. Създадени са силни

сътрудничеството в рамките на 
еврорегионите. Ние очакваме

политически партии, а демокра-

коментари и 
ранг все 

още не е имало. Пресата и дру
гите медии в България просто 
решиха да предадат вестите за

много и от оповестената за края 
месеца официална визита на 

представители на нашето вън-

на еврорегионите е
добър пример

на време е част от политическата 
култура на населението. През 

шно министерство София. този период ние вървяхме по
_ * Рамика от досегашни- друг път, но събитията през ок- 
м/с исшоричеки Периоди, сега и томври 2000 година показаха, че, 
двете държави ироявяваш до-

как от декларативни споразу
мения на най-високо ниво сегласуването на новата Конститу

ция на телеграфните агенции, 
при което се изхожда от това, че 
по същество няма да има кой 
знае какви промени и новата 
държавна общност запазва кон- 
тинуитета на старата, но върху 
други основи и с редица въпро
си, чието решаване предстои.

* ПредПолагаме, че транс
формацията на СРЮ в дър- 

общноеш Сърбия и Чер
на гора няма същесшвно да Про
мени отношенията между две
те държави. Какви конкретни 
крачки По Посока на укрейване 
на добросъседското сътрудни
чество се очакваш През тая 
година?

- Невъднъж е констатирано, 
че политическите връзки между 
нашата страна и България са на 
високо равнище, те може би са 
най-добрите през по-новата ни 
история. Обаче бъдещето изис
ква интензифициране на иконо
мическото сътрудничество и в 
това отношение ни предстоят 
важни начинания. През тази го
дина беше парафирано, а очак
ваме и да бъде подписано.

стига до самостоятелно сътруд
ничество на по-нисши равнища. 
Добри възможности се откроя
ват пред мултилатералните про
екти, които имат по-голям шанс

от една страна, и у нас съществу
ват демократични традиции, и 
което е още по-важно, че мноз
инството от населението има по
ложително отношение към една да бъдат финансирани от между- 
такава система и с готово да даде 
собствен принос за изграждане
то на общество с демократични 
институции. Смятам, че в това 
отношение сега и двете страни 
вървят по един и съща пътека.

* Добрата воля за сътруд
ничество е налиие и да се над
яваме, че и занаПред ще бъде друго броят на етническите 
така. Но какви са обекшивни-

народните финансови инсти
туции.

* Много Пъти досега е ка
зано, че българското малцин
ство трябва да бъде мост за 
сътрудничество между двете 
страни. За съжалени от едно 
Преброяване на населението до

жавна

българи у нас намалява драс
тично (сПоред Последното Пре
брояване ние сПаднахме на само

те възможности да се Пости
гне високо ниво в развитието 
на междудържавните ошноше- 20 497). Паралелно с това сред

българското малцинство все 
Повече отслабваш национални-

М-р Чедомир Радойкович е посланик на Сърбия и Черна гора 
в Република България от април 2001 година. Роден е през 
1954 г. в Белград. Дипломирал се в Юридическия факултет в 
Белград, а 1980 г. магистрирал е по международно право и 
международни отношения. На Института за обществени 
проучвания в Хага е специализирал международно право и 
международни отношения. От 1986 до 1992 година е 
самостоятелен съветник в Министерството по външните 
работи на Сърбия, след това самостоятелен съветник в 
Съюзното министерство за човешки и малцинствени права и 
в Съюзното правно министерство. От 1997 до 2001 година е 
член на Председателството, член на Главния съвет и 
изпълнителен директор на Гражданския съюз на Сърбия.
До заминаването си в София беше депутат в Народната 
скупщина на Сърбия.

ше му белези (език, културни 
традиции и Подобно), а етни
ческите му територии са най- 
беднише в страната. Как сПо
ред Вас тези неПриятпи факти 
ще Повлияят върху развитие
то на междудържавните от
ношения? Могат ли двете 
страни със съвместни усилия 
да Прекратят тези негативни 
тенденции?

- Разбира сс, че могат и в това 
отношение особена полза ще има-

Споразумението за 
свободна търговия 
между двете държави
с което за голям брой стоки 

ще бъдат премахнати митниче
ските бариери и ще се спомогне за 
създаването на общ пазар. Тази 
спогодба би трябвало да доприне
се за увеличаване обема на стоко
обмена между двете държави, 
както и за неговото уравновеся
ване. Освен това укрепват връз
ките и в рамките на Процеса за 
сътрудничество между страните 
от Югоизточна Европа, а подети 
са и няколко други регионални 
инициативи, укрепване на сътруд
ничеството между министерства-

ме от укрепването на икономи
ческото сътрудничество. Защото 
проблемът на крайграничните 
общини в Сърбия преди всичко е 
икономически. Подобно е и в 
България. По протежение на ця
лата граница и от двете й страни се 
отбелязва намаляване на броя на 
жителите - и сърби, и българи. 
Нека да посоча само примера на 
Видин, чисто население през по
следните години спадна от 70 на 50 
хиляди души. Поради това е необ
ходимо да се заздрави икономи
ката в цялата ст рана, при което да 
се посвети

пия и в кои области ше са най- 
реални?

- Аз съм уверен, че има го
леми възможности и сега е вре
мето те да бъдат оползотворени. 
Най-важно е икономическото 
сътрудничество и то върху съв
местни проекти, какъвго наири- 
мерът с автомагистралата Со- 
фия-Ниш.

* Доколко инициативите от 
рода на еврорегиопа”Пти-Со- 
фия-СкоПие” могат да до
принесат за тази цел?

бра воля за укреПване на взаим
ните отношения. Това естест
вено е заслуга на демократи
чните сили, които креират 
държавната Политика и в ед
ната, и в другата страна. Смя
таше ли, че в близко бъдеще 
тези Политически сили имаш 
реалния шанс да бъдат истин

на вътрешнатаски креашори 
Политика и на международни
те отношения?

- Разбира се. През последните 
тринадесет години България ма

ната партия ще има 19 депутати,
коалицията ”3а промени” 15, до- 
като либералите едно-две места. 
Двете албански партии в Скуп
щината на Черна гора могат да

Изборите ще станат на 25 този месещ
Административният съвет на

Скупщината на Сърбия утвърди партии от състоялите сс през ок- 
коя колко депутатски групи ще томври парламентарни избори.

мандати в бъдещия марли- Известно е, че коалицията на Де- приела. Доколкото така остане 
мократичната партия на социал- възможно е това място да се даде 
петите и на Социалдемократич-

е присъединила депутатската
група на Нова Сърбия.

Разпределянето на черногор
ските мандати ще станс в унисон 
с резултатите на политическите

на което ще сесрочи заседание,
Сър- гласуват депутатите. Скунщина- 

Сърбия и Черна гора ще 
126 депутати, 91 от които ще

разчитат на един мандат, но тях- 
ната депутатска група това не еСпоред Закона за избиране 

депутати в Скупщината на 1 
бия и Черна гора, който прие 
Скупщината на Сърбия, предсе
дателката на парламента Низа- 

Мичич за 25 този месец

ДОС разпредели мандатите си

Председателството на ДОС разпредели 47-те симандата, 
които ще има в Скупщината на Сърбия и Черна гор . 
Демократическата партия ще има 18 депутат > „ ,
Социалдемократическата лет, Гражданскиятсъюз на Сърбия
и Нова демокрация по четри, Демохристиянската партия на 
Сърбия и Лигата на социалдемократите иа ВоивоДина по тр , 
а Демократическият център, Съюзът на воиводинските 
унгарци и Демократическата алтернатива- по,йвв' 
Коалицията "Войводина", Реформистите на Во”в°Аи 
Движението за демократическа Сърбия и новоформираната 

"Сърбия" ще имат по един депутат.

на

та на 
има
са от Сърбия, а 35 от Черна гора.

имн
мент па държавната общност. 
Депутатската група ДОС-ре- 
форми ще има 37 депутати, Де
мократичната партия на Сърбия
- 17, Социалистическата партия 

Сърбия -12, Сръбската ради
кална партия - 8, Социалдемок- 
рагичната партия - 5, Партията

сръбското единство - 5, Демо- 
християнската партия на Сърбия
- 2, Демократичната алтернати- 

- 2, Сърбия -1, Нова Сърбия -
1 и Народните социалисти -1 де

на либералите.
наша

Скупщината на Сърбия и 115АЮ откриха

Нова меЪ-страница на парламентана

на Скупщината на Сърбия и аме- целта на проекта е създаване на 
риканската организация ШАШ възможност за ефикасен достъп 
съвместно реализираха проект, на обществеността до ннформа- 
обхващащ изработването и под- цнята за работата и дейността 
дръжката на нова и/еЬ-страница Скупщината и за по-добра кому
на Парламента на Сърбия. Как- никация между гражданите и де- 
то посочи председателката на нутатите.
Скупщината Наташа Мичнч,

нава

лутат.
Шефът на депутатската група 
ДССДсян Михайлов заяви, че 

към тяхната депугатска група се

на,
на

депутатска група
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Инициатива на дружеството на г^ждани '4Н^1ЦИнец
--------3----------------- — * чертива в писмото, което

ШИНец” е отправил яр полити^. 
ските и обществени структури 
Босилеград.

Драган Андонов заяви, ,1е 
участието си на конференция,., 
вече са потвърдили предс^. 
вители на няколко политическа
партии и неправителствени ор.
ганизации.

Миналия петък в Ниш Съвет за БосилеградЗапочна работа американски 

културен център
к

в Босиле-сто на населението 
градска община е драматично 
' "По-

Дружеството на граждани 
"Машипсц" на 1 март ще орга- 

малката зала на Цен- във всяко едно отношение.низира в 
търа за култура в Босилеград 
конференция за сформиране на 
координационен съвет под наз- 

"Заедно за Босилеград”.

спешнаради това е нужна 
намеса и обединяване на всички 
демократични, интелектуални и 
научни потенциали за излизане 
от тежкото положение , се под

ло около 45 хиляди долара за 
оборудване ма помещенията, 
технически съоръжения, книги и

Миналия петък посланикът 
на САЩ в Белград Уилям Мон г- 
гомери и градоначалникът на 
Ниш Горан Чирич откриха Аме
рикански културен център в на
шия град. Проектът е резултат 
на сътрудничеството на Скуп
щината на град Ниш с отдела за 
връзки с обществеността към 
американското посолство в Бел
град. Спогодбата за това беше 
подписана на 27 септември ми
налата година.

Целта на ведомството, което 
ще действа в рамките на бъде
щия Международен културен 
център в Ниш, е да обезпечи 
възможности за запознаване с 
американската култура. Амери
канското посолство е подсигури-

Б.Л.р.на ние
На заседанието, както каза 

председателят па дружеството 
"Машинсц” Драган Андонов, са 
поканени да участват по двама 
представители от общинските 
съвети на всички политически 
партии, институции на общин
ските власти, неправителствени 
организации, независими инте
лектуалци и бизнесмени,кактои 
представители па нашата диас- 
порл. Участниците на конферен
цията са призовани да предло
жат как да се решават пробле
мите на населението ма нашата

пропаганден материал. 
Американският В Общинския съд в Босилеградкултурен 

център, който се намира па ул.
Победа” № 20 работи пейки ден 

от 8-20 час, с изключение на не- Глобен за обида
През септември 2001 година и 

"Бюлетина” беше отпечатана 
статията на Димитров "Наше.

деля. В Общинския съд в Босиле
град приключи делото, което се 
водеше по частна тъжба на д-р 
Драган Андонов против Иван 
Николов, главен и отговорен ре
дактор на "Бюлетина”, който из
дава босилеградският филиал на 
КИЦ "Цариброд”, и Димитър 
Ст. Димитров, сътрудник на спи
санието. Съдебният съвет, наче
ло със съдията Драган Янев, 
след като изслуша свидетели - 
някогашни затворници на Голи 
оток, освободи Николов от отго
ворност, докато на Димитров 
наложи глоба от 3500 динара за 
обида.

Посланик Моитгомери посе
ти Нишки» университет където 
в разговор със студентите каза, 
че от началото на следващата 
учебна година тук ще препода
ват и двама американски ирофе-

нец - чист политически плагиат”, 
в която беше посочено, че ” д.р 
Андонов е типично дете на кому. 
низма и достоен син на блаже- 
нопочившиясори. комунистически
съдия Иван Андонов, който на 
оня свят отнесе греховете и про
клятието на най-малко 180 не-

Съпругата на американския 
дипломат Лин Моитгомери посе
ти Клиническия център в Ниш. община.

След обстойно разискване и 
анализ на настоящото социално, 
икономическо, културно-прос
ветно и политическо състояние 
на населението в Боси ле градско, 
Управителният съвет на "Наши- 
нец” е заключил, че положени-

В.С.Б. винно осъдени босилеградчани, 
по линията на Информ-които

бюро са издържали дългогоди
шни наказания на Голи оток".

Министерството за национални и етнически 
общности обявява конкурс за_____________

В.Б.Най-добър лозунг 

за толерантността
По повод случилото се с журналиста Борис Лазаров в Димитровград

Накъде тръгна 
демокрацията

но всички официални представи
тели на властта отново си мъл
чат. Накъде ли тръгна демокра
цията?!

Съюзното министерство за 
националните и етнически об
щности продължава камланята 
си "Толерантност” с конкурс за 
най-добър лозунг, а най-ориги- 
налните, най-духовити и най-по- 
учителни решения ще получат 
парична награда.

Предложенията могат да се 
изпращат до 1 март. Пристиг
налите досега предложения ще

бъдат представени днес по повод 
21 февруари - Международния 
ден на майчиния език, съобщи 
това министерство.

Предложенията си изпратете 
по факс: 011/ 311-29-16 или 311- 
34-32; по електронната поща: пн- 
поп(у@еипе(.уи или на адрес на 
Министерството: ул. Михайло 
Пупин № 2 Нови Бсоград.

ОО на ДС: 
Компетентните 
органи спешно да 
действат

Става ли Димитровград опа
сен град, особено за ло-свобод- 
номислещи журналисти? На то
зи въпрос отговор търсят не 
само тукашните журналисти, но 
и обикновените хора, особено 
след случилото се в нощта на 12 
срещу 13 февруари.

Тогава на улица "Христо Бо
тев”, под закрилата на мрака, 
без конкретен повод, жестоко е 
пребит журналистът на Радио и 
телевизия Цариброд Борис Лаз
аров. За щастие ужасените ви
кове на две момичета, конто са 
били наблизо, вероятно са спа
сили Лазаров от още по-жесто- 
кн последици. Но и без това ле-

По повод побоя, нанесен на 
журналиста на РТВ Цариброд 
Борис Лазаров, реагира общин
ската организация на Демокра
тичната партия в Димитровград. 
В съобщението се казва, че в Ди
митровград отново действат 
"храбрите момчета”, които из
разяваха "смелостта” си почти 
но същото време миналата го
дина върху прозорците на Цен
търа за култура. ОО на ДС на
помня, че ако не се предприемат 
необходимите мерки от органи
те на вътрешните работи, това 
ще означава, че насилието и ван
далщината, присъщи на големи
те градове, се настаняват и в на
шия град. "ДС апелира към 
гражданите да размислят дали

Жежка бележка

Плесница!
Спомняте ли си онзи виц от Звучи иронично, но е така! 

недалечното, минало: когато Адресът е погрешен, а исканс- 
американците .попитали съве- то - обидно! 
тите защо имат нисък станда
рт» последните отвърнали: "А бил в положение да получи 
вашите негри? кава или по-малка плесница на

Кажи го оня ден ( Полити- различни места: събрание или 
ка”, 22. 01. ’03) нашенецът Бог- гостилница, сватба

Не показва ли случилото се с Ла
заров, че следите от миналото 
все още присъстват във всекид
невието на Димитровград.

ОО на ДС осъжда случилото 
се и изисква от съответните ор
гани да реагират в съответствие 
с правомощията си, да накажат 
виновниците и да защитят граж
даните от подобни случаи”, # 
казва в съобщението на Общин
ската организация на Демокра
тичната партия в Димитровград

Всеки от нас, предполагам, е
та- карското удостоверение, което 

той с взел сутринта, достатъчно 
свидетелства за жестокостта на 
побойниците. Кои са те? Досе
щате се, че това са същите "хра
бри момци” от Чуй петъл, както 
някои от ръководните хора в 
общината ги нарекоха, след като 
на 22 февруари миналата година

или празни-
дан Николов, журналист и ка- чна веселба, в купето, на пей- 
рикатурист, наш художник и ката пред селския магазин, 
почитан краевед, направи опит митинг или погребение, на ли- 
да допълни една информация тургия или литературна вечер, 
за "авиатора Ценич”, напомня- на бригада или танцова заба- 
йки, че той е "и Ценев”. Не
говият опонент, вероятно дъл
боко засегнат, рязко го отряза Нашенецът мъчно ще пре- 
("Политика", 11.02/03), че гълтне ругатнята, ще му се пос- 
"Ценев само три години” е бил вие сърцето и... никому нищо. 
такъв, а след туй бутна под носа Тъй завчера, тъй вчера, тъй 
на Николов обемен списък от днес... Уж гарантирани 
различни злодеяния, като бъл
гарите (като окупатори)са сто
рили в дадени времена и райони мнозинство зад гърба си, че всеки 
през миналия век. Само дето не слабак от мнозинството може да 
каза ” плащай, малцинствени- ти зашлеви плесница и да бъде 
ко”! Българската ипотека! възприет като знаещ и юнак.. 
Жестока и неочаквана плесни- И за умуване ли е, когато 
ца, от лице, което се подписва много наши хора се пишат 
като "историк"! Непозволен "югословени” и "неопределе- 
удар, боксьорски казано. При ни”. Предпазват се хората 
това плесница получава лице, хули и студени думи; А двата 
което - юридически взето - с бора. които според народната 
родено като поданик на Крал- песен трябва да ни пазят, са зае- 
ство на сърби, хървати и сло- ти с голя маши политика, та не 
венци и като такова не е задъл- остава време за малките чове- 
жено да плаща евентуалните шки мъки. Особено за малцин- 
ипотеки на Царство България! отвените' 

_______________________________ _ М- Младенов

на

наистина зад нас са времената, 
когато

ва... но чрез такъв известен ве
стник - никога!

изпочупиха прозорците и врата
та на Центъра за култура по вре
ме на събитията в и около Цен
търа за култура. Макър че то
гава

различномислещите 
журналисти бяха подложени на 
тормоз, а някои дори и убивани.

бяха известни на полицията 
и прокуратурата, те останаха не
наказани и защитени! От кого?

дори от трибуната на 
Скупщината получиха 
никой от власта не се дистанцира 
от постъпката им. Така тя 
сто бе легализирана. Затова 
изненадва фактът, че почти

Становище на ОС на ДСБЮ

Побойниците да бъдат наказани
По повод жестокия побой, нанесен от определени, вече извести* 

на полицията лица, над журналиста на РТВ Цариброд, Борис Ла* 
аров, Общинската организация на ДСБЮ в Димитровград се объря* 
към всички медии със съобщение, в което "осгро протестира и н*®’ 
тоява съответните

правата
за малцинствата, но отделният 
човек няма как да отвърне: няма

Тогава
похвала и

про- 
и не 
вся-

органи-прокуратурата, полицията и съдът 
реагират безкомпромисно в рамките на правомощията си и на закон* 
за да бъдат наказани виновници те за това злодеяние и да се прекр5^ 
негативният ход на нещата в нашия град."

В съобщението се казва, че става дума за побойници, които * 
същото време миналата година станаха известни на полиЦМ"* 
вандалщината срещу сградата на Центъра за култура и остен1' 
ненаказани, "което само допринесе тяхното насилствено поведе»' 
да стане още по-брутално".

Съобщението е подписано от председателя на ОО на ДСБЮ' 
Димитровград д-р Ангел Йосиф

ка сутрин тежките бетонни кош
чета за боклук са обърнати, 
барчетата често стават побои, че 
някои от

че в

от гях работят 
нощни заведения, макар че ня
мат разрешение за това, че 
побой над различномислещите в 
последния случай журналисти, а 
утре може би и над обикновени 
граждани.

Стана каквото не трябваше,

като

има

ов.
А*



Бизнес - Икономика

Миналата година стопанството от Нишки 
регион изнесо стоки за 124 милиона долара Министерството на минното дело 

и енергетиката в Сърбия

Пиротчанци
най-успешни

Не е уточнен 

размерът на 

поскъпването 

на тока
Миналогодишният стокооб

мен с чужбина на стопанството 
в Нишки регион възлиза на 338,4 
милиона долара. Предприятията 
в 16-те общини, организира 
състава на Регионалната

фабриката за конфекция "Пър
ви май” е пласирала стоки за 12 
милиона, докато бабушнишка 
"Лисца” за три милиона долара.

От нишките колективи 
лата година най-много стоки 
чужбина изнесе фабриката за гу- 

изделия "Вулкан”, 
износ възлиза 3,6 милиона дола
ра. Най-много суровини 
роизводствени материали внесе 
тютюневата промишленост, коя
то миналата година е отделила 
за тази цел 44 милиона долара.

ни в 
стопан

ска камара в Ниш, са пласирали 
на чуждестраните пазари стоки 
за 124 милиона, но същевремен
но вносът им възлиза на много 
повече- 214 милиона. На-добри 
резултати в износа отбелязаха 
предприятията в Пиротски 
ръг. Начело в това отношение е 
'Тигър" с над 50 милиона долара.

мина-
Помощник-министърът на минното дело и енер

гетиката на Сърбия Лиляна Хаджибабич каза, че 
нейното министерство все още не е дало оконча
телно предложение за поскъпване на тока, предаде 
агенция БЕТА. Според думите на Хаджибабич ми
нистерството й е решило да излезе с предложение 
за увеличение на цената на тока, но още не е ре- 
шило какво ще бъде това увеличение. Тя добави, че 
до края на този месец ще бъде преустановен вносът 
на ток.

в

мени чиито

и възп-

ок-

Бабушница Босилеградска община изисква 
"Джердап" да плаща рента за 
ползването на водите йВ "Лужница” работят 173 ра- 

ботници. Заплатите им са ниски.
До въвеждането на санкциите 

срещу нашата страна химическа
та фабрика е работила изключи
телно добре. Пласирала е про
дукцията си предимно в чужбина. 
Междувременно място на чуж
дестранните пазари са си за
воювали други фирми, от Средна 
и Източна Европа.

В "Лужница” единствено в 
цеха за производство на оцет мо
щностите са натоварени макси
мално, докато мощностите в ос
таналите цехове са натоварени 
между 25 и 30 на сто.

"Лужница"
струва
1,5 млн. евро

За шест години дългът нарасна 

на 8,2 милиона динара
хариев подчертава, че стойност
та на месечните вноски ще бъде 
уточнена на заседание на пред
ставители на "Джердап” и об
щинското ръководство, което 
ще се състои наскоро в Босиле
град.

Посредством Търговският днешен тя не е получила никакви 
съд в Лесковац Общинското ръ- пари за ползването на тези води. 
ководство изисква от държавно- В непосредствени контакти 
то предприятие за производство между представители на "Джер- 
на електрическа енергия "Джер- дап” и на Босилеградска община 
дап” да плати на босилеградска е договорено "Джердап” да пла- 
община 8 260 409 динари за полз- ща всеки месец рента за ползва- 
ване на водите от Лисинското ез- нето на водата от общината. За- 
еро в периода от 1996 до 2001 г.

Председателят на Общинска
та скупщина Владимир Захариев 
казва, че общината е предоста
вила необходимите документи на 
общинския правозащитник в Ле
сковац, който ще я застъпва пред 
Търговският съд.

Посоченият дълг на "Джер
дап” към Босилеградска община 
е уточнен от специалисти - вещи 
лица. Захариев подчертава, че 
52,1 на сто от общото количество 
вода във Власи нското езеро е от 
територията на Босилеградска 
община. Той уточни, че до ден

Аукцион за продажба на най- 
старото бабушнишко предприя
тие — химическото предприятие 
"Лужница" - би трябвало да бъде 
организиран тези дни.

Фирмата е оценена на 1,53 
милиона евро от страна на Ин
ститута за малки и средни пред
приятия от Белград.

П. Л. Р.

Б.Д- Как общинарите създадоха допълнителни 
неволи на хората от Доганица, Назърица и 
Ярешник?___________________________Димитровград

Тръгокооп” на аукцион на 11 март Затвориха местната
канцелария ^"Г™'тна общинаритеОбщественото димитровградско предприятие 'Тръгокооп ще 

бъде предложено за продажба на аукцион, който ще бъде организи
ран на 11 март в Белград. Предприеятието е оценено на 4 491 000 
динари или около 73 хиляди евро. Пъровначалната цена на фирмата 
на аукциона ще е около 900 хиляди динари.

Селата Доганица, Назърица и работица, при такава голяма бед- 
Ярешник, разположени в подно- ност и безпаричие на хората от 
жията на планините Бела вода и тази община, никой да не иска да 
Църноок, на около 30 км северо- се залови за такава, както казват 
западно от Босилеград, са изпра- "канцеларска” работа. А има и 
вени пред още един в поредицата образовани хора... "Два дни пъ- 
проблеми, засягнали тази твърде тувах от Кула, за да си взема до- 
неразвита община. Към края на кумент за гражданство, а ето, се- 
дексмври миналата година тези га трябва да чакам. Не зная док- 
населени места, където живеят ога. Ще дойдат ли въобще госпо- 
около 150 домакинства, останаха дата от Босилеград... Къде да от- 
и без местна канцелария - дър- седна и имам ли време?” - бяха 
жадно учреждение, което обслу- само някои от въпросите на ядо- 
жнаше не само населението в сания Винко Тасев от Войводина, 
тях, но и всички хора, конто напу- роден в селото Доганица. 
снаха родните си огнища, търсей
ки по-добри условия за живот в Почти всеки ден някой идва и пи- 
по-близки и по-далечни градове, та защо вратата на местната кан-

казват съ-

Б.Д.

”Кобос” Носталгия”

Очакват машините да заработят
От членовете на работната 

група узнаваме, че от началото 
февруари работниците на 

"Кобос” са здравно осигурени и в 
вече им се изда- 

книжки. Също така

Илиев, а за заместник-председа- 
Весна Караджова. На засс- 

са избрани и трима 
колектив

Около 400 работници от "Ко
бос” са подписали през изтеклите 
две седмици договори за работа с даниего 
"Носталгия”, която взе под наем работника от трудовия

- Вера Костадинова, Драган 
Раденков и Стойне Йованчов - за 
членове на Управителният съвет 

"Носталгия", който наброява

тел
на

- Такива хора тук идват често.предприятието
ват здравни 1. 
работниците вече получават и 
другите необходими документи и 
удостоверения, въз основа па 
които се потвърждава, 
работници на "Носталгия” - тру
дова единица "Босилеград .

Всички въпроси, които не са 
свързани пряко с възобновяване
то на

най-голяма босилеградскатази 
фирма.

Междувременно единадесет- 
членната Скупщина на акцион
ерите избра на учредителното си 
заседание за председател Драган

- Проблемът възникна, откак- целария е затворена, - 
то шефката на местната кан- рдито селяните, 
целария в Назърица Славка На- Дали и кога ще се възобнови 
кева мина на ново работно място, работата на местната канцела- 
Заради липсата на подходящ ка- рия в Назърица и дали ще се 
дър в общинската трудова борса, намери "служител по терка" на 

не съществуваше общинското ръководство? Но 
възможност за назначаване на засега, нека всички онези, родени 
нов служител. В настоящия мо- в подножията на Бела вода и 
мент, в зависимост от времето, Църноок да знаят: Не отивайте 
"някой" от общината отива един за документи в тези села, за да си

Нека

на
седем души. че те са

ш практически
• * производствения процес в 

"Кобос", или но точно II "Нос- 
талгия”, вече се решават. Кога 
ще започне обаче производство
то, засега не е уточнено.

От работната група казват, че 
на "Ностал-

Г
V!1I шI

път седмично, обикновено в пе
тък. Зимата допълнително ус
ложни проблема, така че, засега

спестите разочарованието.№ И тогавапоне пукне пролетта, 
обаче няма да е леко, защото 
автобусът от Босилеград към

Щ
от представителите 
гия” са получили информация, 
според която те вече осигуряват 
необходимите материали за за
почването на производството и 
наскоро отново ще дойдат в Бо- 

П. Л. Р.

не е известно докога ще продъл-
- ни осведомяват от об- Бистър тръгва в 18 часа, а оттам 

1цинско ръководство в Босиле- до Назърица трябва да се върви
пеша още три часа.

Ъ. жи това

град.
- Изненадващо е обстоятелст

вото, че при такава голяма без-, Дивна Велинова
си лс град.
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В Босилеградското комунално предприятие 
"Услуга" ре шиха__________________________В болницата за гърдобплии в Сурдулица са попълнени всички капацитети

Наскоро нов 

пулмонален стационар
специалисти и на останалия меди
цински персонал. Ние сме в със
тояние да направим 
кабинети и лаборатории анализи 
за половин час и да поставим диаг
ноза” подчертава Стаменкович, 
като апелира за помощ. ” Крайно 
време е да се подменят старите 
апарати, понеже има опасност при 
някой по-сериозен дефект апара
турата да престане да работи .

Домашните животни няма 

да се движат по улицитев нашите

В комуналното предприятие търа на града и останалите град.
ски улици, са предимно свине, ^”Услуга” са категорични в наме

ренията си - домашните животни нерядко се срещат и кокошки „ 
от босиле- други животни. В комуналното 

предприятие казват, че ще наме.
рят ВЪЗМо*. 
иост за

да бъдат премахнати 
градските улици.

Част от болничния 
капацитет ще бъде 
срещу заплащане

Въз основа на решението на общинската

на тези домашни животни трябва да си ги 
вземат в срок от 48 часа, а ако не спазят 
определения срок, животните ще се продават. на тЪк,
Трайков казва, че срещу недобросъвестните животните т 
собственици ще бъдат повдигнати обвинения в улиците и* 
Общинския съд за нарушения в Босилеград. дат приспивай»

наба. 
вянето на С|К. 
циален вид цв. 
столет, с помо.

•След НАТО бомбарди- 
ровките един блок е ремон
тиран, а на мястото на 
разрушения е изграден нов 
стационар, който ще бъде 
открит наскоро

Специалната болница за лече
ние на болни от туберкулоза и от 
други белодробни заболявания в 
Сурдулица, в която по време на 
НАТО бомбардировките имаше 
много човешки жертви и матери
ална загуба, полека и самата се ле
кува и възстановява. С финансо
вата помощ на Правителството на 
Сърбия един обект е ремотиран, а 
на мястото на другия , който беше 
разрушен, е изграден и обзаведен 
нов стационар, в който ще има ок
оло 60 легла.

епидемиологическадставлявал 
бомба за Сурдулица.

За пациентите се грижат около 
90 работници, 11 от които са ле
кари специалисти, предимно пнев- 
мофтнзнатри. Въпреки труднос
тите в областта па здравеопазва
нето в страната, напоследък са по
добрени условията за лечение и 
работа. Храната е по-качествена, а

В болницата за гърдоболни се 
| пациенти от об- 

окръга, но и болни от
лекуват не само 
щините в 
други краища. Нейните лекари, на 
които "помага и боровата гора , 
прилагат в лечението и стария за кратко вре- 

ме и беззатруднения иде се откар. 
ват в специално подготвени обо
ри, където ще бъдат задържани.

Що се касае до скитащите ку
чета, екипите на ”Услуга”, със 
съ действието на пазачите от лов
ното дружество "Сокол”, само 
през последните две седмици са 
застреляли над десетина кучета, 
които освен заплаха на граждан
ите, представяват и потенциални 
носители на болести. Акцията за 
убиване на бездомните кучета 
ще продължи.

"Отправихме апел към наши
те съграждани да отглеждат до
машните си животни в своите 
дворове и да не ги пускат сво
бодно да се разхождат по град
ските улици", казва директорът 
на "Услуга" Прсдраг Трайков. 
Той добави, че ако босилеград- 
чани и в бъдеще не се съобразя
ват с предупрежденията, от пред
приятието ще бъдат принудени 
да превземат крайно непопуляр
ни мерки.

Домашните животни, които 
ежедневно се разхождат в цен-

Няма празни места
Болницата за лечение на болни 

от туберкулоза, която е изградена 
по инициатива на крал Алексан
дър Караджорджевич, е открита 
още през 1924 година. От няко
гашен санаториум тя прерастна в 
модерна болница за белодробни 
заболявания и е единственото так
ова лечебно заведение в Пчински 
окръг. Известна е и с това, че се 
намира всред 80-годишна борова 
гора от около 12 ха. Лекарите каз
ват, че етеричните вещества от бо
ровата гора благоприятно дейст
ват при белодробните заболявания 
и спомагат допълнително за леку
ването им.

Директорът на болницата д-р

П. Л. Р.

Днес в ДимитровградЗвонска баня

Хищници нанасят щети ^Рг 33 М°шата овчФр
^ В помещенията на ЗК "Сгочар*

Последните снегове и студове 
накараха дивите котки, белките и 
другите хищници да потърсят 
храна в кокошарниците на хората в 
Звонска баня. Само за една седми
ца три семейства са останали без 
30-ина кокошки.

Домакините предприемат раз
лични мерки, за да защитят домаш
ните птици от хищниците.

Йордан Миланов

Новият стационар с 60 легла

днес от 10 часа ще се проведе търг. 
на който ще бъде предложена ов- 
цефермата на посочената коопер
ация в село Моинци.

Първоначалната цена на фер
мата ще е 1, 5 милиона динара или 
около 25 хиляди евро.

Решението за продажба на Мои- 
нската овцеферма е взето от Уп
равителния съвет на кооперацията.

китайски метод -акупунтурата. 
Казват, че я използват успешно не 
само в лечението на белодробни 
заболявания, но и при други 
болести.

В болницата често няма свобод
ни места. Някога се налага болни
те да чакат да се освободи легло. 
Как ще се решава този проблем?

” Този проблем ще решим след 
като открием новоизградения 
обект, който е съвременно обза
веден и който ще бъде един от 
престижните пулмонални стацион
ари в страната. Той има апарта
менти с 60 легла. Апартаментите 
са предимно с едно- две легла и с

и пациентите вече не си купуват 
лекарствата. Но все още е тежко, 
често дори няма пари за набавка нашг

Б.Д-■4 &У&ММ

Реплика ("Няма напредък без промени в аграрната 
политика", Симеон Басов, "Братство' 

1934 от 7. 2. 2003 г)
■у*

411111'I
Когато дадох своя кратък ко- "Моинци”, но по законен и познат 

ментар на журналиста Бобан Ди- в икономиката начин. Началната 
митров за земеделието и аграрната цена в търга за овцефермат»
политика в държавата, последното, "Моинци” даде строителният №
което исках с този коментар, беше женер-специалист Никола Стоя- 
да посочвам някого за виновник, а 
още по-малко желаех да оправдая 
себе си. В една такава обстановка, 
каквато е в аграрната 
политика, където не се 
знае къде е началото, 
а къде краят, са необ
ходими много анализи 
и време, за да се отк
рие главния виновник. Но това ник
ого не оправдава, напротив,всички 
ни обвинява. Най-точен анализ на

откриването му ще разделим па
циентите със заразна туберкулоза 
от онези, които боледуват от нес
пецифични гръдни заболявания”.

По думите на директора, една 
част от болничните капацитети в 
новия стационар ще бъдат срещу 
заплащане. ” В сътрудничество с 
Института за белодробни заболя
вания в Белград една част от апар
таментите ще предложиме на фир
ми от рударските райони, на сто
манолеярните и на други пред
приятия, чиито работници са изло
жени на агенси, които отрицател- 

действат върху белите дробо
вете”, подчертава Стаменкович и с 
удовлетворение пояснява, че сдо
сегашните и с новите капацитети 
ще се задоволят потребностите на 
населението в окръга.

Ш нов и дори тази цена г-н ВасЯ 
прие. Понеже имахме разрешен# 
от Управителния съвет за продаж

ба на фермата ис н«- 
що не нарушавах# 

желан#

1Ш
-ой

Щ

Що за хора сме?Съвременните апартаменти чакат и пациенти с по-пълни 
джобове закона, по 

на Васов организи- 
Оба#рахме търг. 

ден преди провеяФ*' 
търга, Васов дойде сДрУ10 

когзт*

Звонимир Стаменкович, специал
ист пневмофтизиатър, който я ръ
ководи от февруари миналата го
дина, казва, че тя сега разполага 
със 100 легла и годишно в нея се 
лекуват от 1000 до 1300 пациенти. 
След като през 1999 година 
нали без един стационар, в болни
цата почти няма свободни .места. 
Д-р Стаменкович пояснява, че от
тогава насам в един стационар се 
помещават всички пациенти - и бо
лните от туберкулоза, и болните 
от други неспецифични гръдни за
болявания, което не е по правилата 
и стандартите и не изпълнява ни 
най-минималните критерии.

Правителстовото на Сърбия 
миналата година подсигури над 
1,93 милиона динара, с които ремо
нтирахме стационара, който също 
така беше засегнат в бомбардира 
нето. След три десетилетия обек 
тът е белосан, ремонтирана е до 
грамата, а приключва и прокарва 
нето на канализацията”, казва ди 
ректорът и пояснява, че досега тя 
се е вливала в поток и е била голям 
екологически проблем, който пре-

дезифекционни средства. ” Скър
цат” и старите апарати, 
няма пари.Затова директрът 
тоянно апелира за помощ.

’ Понеже нямахме пари да ку
пим нови апарати и съоръжения, 
приспособявахме старите, така че 
засега болницата 
справя с проблемите и изпълнява 
задачите си. Това се дължи главно 
на себеотрицанието на лекарите

нето на
менение, както винаги, 
бяхме съвсем близко до договор- 

Що се касае до твърдението н 
Васов, че съм имал задължение^ 
да уведомя полицията за тъР 
просто оставам без думи. Търси » 
чин да не излея върху невинна 
хартия, за да запазя един Н0РМ^ 
диалог. Само Ви казвам, г-н Ва 
че в нашето малко градче и и-1 
карките знаят всичко, а камоли^ 
лицията. От друга страна, Ва^. 
поставя въпроса: "Продължи • 
търгът по законов път...?!” <

И за мен е излишен въпро^, 
който поставя Васов: ”Що за ^ 
сме?” Та ние живеем в едно съ#\ 
малко градче, където всички 
знаем много добре. Господин 
сов като факти има само св 
мнение, а това е много малко
внение с документите, друг»те
и пр.

а за нови 
пое

но аграрната политика ще даде вре
мето, което всички факти процеж
да и рафинира, независимо от мне
нието на Матов или Васов.

Понеже Васов

оста-
успешно се

се старае да до
каже, че всичко в аграрната поли
тика е наред и че той е един от "же
лаещите” да се занимават със ско- 
товъдство, моят въпрос е - кой му 
пречи? Защо не отиде на пазара и 
си купи всичко необходимо за же
ланото от него производство? За
що не вземе кредит за една инвес
тиция в скотовъдството, от която 
ще има профит и по този начин да 
покаже на невярващите, че в аграр
ната политика всичко е наред? Мо
же да потърси помощ и от държа
вата, може да опита всичко, което 
смята за нормално и изгодно. Нека 
да забрави ЗК "Сточар”, понеже тя 
му пречи” да стане голям произ
водител в скотовъдството.

Истина е, че аз лично исках да се 
намери формула и начин, по който 
Васов

В.Б

Димитровград

Козите чакат проекта
Една норвежка неправителствена организация иска да даде под 

формата на кредит на заинтересовани димитровградчани качествена 
порода кози, но няма кой да направи проект, научава "Братство” от 
членове на димитровградката неправителствена организация "На
тура Балканика , която установи контакт с норвежците. Кредитът 
засега е под въпрос. р м

В Димитровградска община в момента нма около 1200 кози. Преди 
десетилетия в общината е имало над 7 500 кози.

в4'

Накрая искам да добавя, че • 
ки човек има стойности са*с0у 
често, по човешки ги заай1 
пред другите хора. ЗаркшИ в»1'

Ивица Матов. Димитро®1^Б.Д. Да получи овцефермата
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В училищата в Босилеградска община 
започна второто полугодие____ В Босилеград по случай 21 февруари - Международен ден на майчиния език

Ден на лицемериетоЗаплата 

стачка - не
По случай 21 февруари - Меж- то статутът на нашия майчин Гашо Кнежевич, още на 07. 11.

2001. година е одобрено въвеж
дането на българския език като 
майчин това все още не е обявено 
в "Службени гласник”. Тя каза 
още, че се надява от следващата 
учебна година българският език 
да получи статут на майчин език, 
когато ще честваме и празника 
на майчиният език.

Председателят на Главния 
Съвет на ДСБЮ, Йовица Костов, 
по повод 21 февруари си задава 
въпроса как да честваме този 
ден, когато образованието ни е 
на сръбски език, а българският 
език няма статут на майчин? Ако 
сега го честваме, това ще бъде

дународния ден на майчин език, език е такъв, че не си заслужава 
Матицата на българите в Сър- да отбелязваме празника, 
бия, днес следобед в Босилеград 
ще организира среща, на която 
ще бъде изнесена лекция на тема:
"Майчиният език основен фак
тор при оформяне на младата
личност в училищата.” Пене Ди- училище, и всички местни 

неправителствени

За учениците ог босилеград- 
ското основно училище и гимназ-

Днес е Международният ден 
на майчиния език. В 
Димитровград за този ден 
забравиха и в основното

рална стачка, поради неудовле
творените искания на просвет
ните работници за увеличение на 
заплатите им през февруари, 
март, април и май с 4 на сто. Той 
добави, че с писмото 
председателите на синдикатите в 
двете училища.

Асенов подчерта, че във вто
рник в Основното училище е 
проведено заседание на синди
калната организация, на което 
учителите са подкрепили оправ
даните искания на синдикатите, 
но все пак не е взето решение за 
прекратяване на учебния процес.

П.Л. Р.

пята в понеделник започна вто
рото полугодие.

Учебните занятия се провеж
дат редовно, въпреки стачката. митров, председател на сдруже

нието, каза, че е изпратил покани организации, 
за участие на мероприятието до Що се отнася до местната 
обществеността на Босилеград - гимназия, оттам изтъкват, че 
просветни и културни дейци, ди- ще го отбележат по 
ректорите на училищата, учите- подходящ начин. Как ще 
ли, представители на сдружения,

е запознал
която организираха трите синди
кати в образованието - Синдика
тът на образованието в Сърбия, 
"Независимост” и Унията на син
дикатите на просветните работ
ници.

стане това, ще видим днес.Иван Асенов, представител на 
тукашната организация на Съю
за на синдикатите на Сърбия оп
овести, че в понеделник е полу
чил писмо, отправено до трите 
синдикални организации за гене-

политически организации и др.
По повод световния ден на 

майчиния език, училищата няма 
да организират подобни меро-

Б.Д.
лицемерие. Той допълни, че се 

Дежка Георгиева, просветен надява от следващата учебна го- 
инспектор за български език зая
ви, че българският език все още 
няма статут на майчин език в

дина на българския език в боси- 
леградските училища да бъде въ
звърнат неговия статут на май
чин език. Тогава, казва той, ще

приятия.
Председателят на Програмни

ят съвет на КИЦ "Цариброд” - 
филиал Босилеград Иван Нико- програмата на просветното мин- 
лов каза във връзка с Деня на истерство на Република Сърбия, 
майчиния език, че КИЦ няма да Въпреки че от страна на мин-

В димитровградските училища честваме този ден.

Работят и очакват стачка? П.Л. Р.истъра на просветата и спорта,организира мероприятия, защо-

До сряда (19 февруари), в двете димитровградски училища - основното и 
гимназията- учебните заиаятия се провеждаха нормално. Това означава, че 
стачка в момента няма.

Но според сведения от основното училище във вторник следобед в Пирот 
е проведено съвместно заседание на окръжните отбори на всички синдикати. 
На заседанието е прието решение да не се приема прибързано решение за 
включване в ефективна стачка, макар че исканията са оправдани. Подали ще 
се предприемат стачни действия от понеделник и какви ще бъдат те, синдика
тите в училищата трябва да решат до края на седмицата. В основното училище 
вчера е проведено заседание на синдиката, но до набирането на вестника не 
беше взето решение.

Гостуване на Пиротския театър

” Нишан” като годеж
еснафското си достойнство. Тех- звучене на комедийната игра Ни- 
ните съпруги Голубица (Ангели- ша"” постановчикът Младжа Ран
на Тошич) и Милованка (Олгица «желович вероятно се е лишил от ко- 
, . - лоритпостта на народния обичай ни-Антова) с постоянните си хапли- та затова зрителите видяха
ви реплики само усложняват си- едИП годеж с много комични ситуа- 
туацията, но същевременно и 
придават колорит на комедийна
та завръзка.

Колоритни са образите на Ра
нгел, чирак при Тика (Милан На
ков), Деда Виден , Сретенов ба
ща (Зоран Живкович) със стар
ческата си сенилност, както и Че-

На 11 февруари т.г. Пирот- 
ският театър гостува на димит
ровградската сцена с комедията 
"Нишан" от Сърбислав Мин- 
кович. Всъщност комедийната
игра представлява сценична иг
ра в две действия на местен (пи- 
ротски) говор. Мотивът за ниша
на, взет от народния бит, е само 
рамкова идея, за да се представи 
един годеж от втората половина 
на миналия век с редица коме- 
дийни положения и ситуации.

Действащите лица са от пиро
тския еснаф с типизирани профи
ли: сватанаците Срстсн Главиш 
(Слободан Алексич) и Тика Ле- 
лебаба (Делча Гигов) слсд като 
са поставени в ситуацията да ре- 

бракосъчетанис необмис-

ции и реплики.
Играта на артистите наистина бе 

непринудена, които следваха естест- 
ния развой на действието и мнокра- 
тно предизвикваха буен смях сред 
посетителите. Сценографията на Пе
тър Джорджевич, колкото и да е 
сполучлива, продължи паузата меж
ду двете действия и до известна сте-

да Цацурка (Александар Раду 
лович), дребен джебджия, станал действия и ритъма на развитието му.

Общо, казано интересна и профе-

пен наруши ритъма между двете

почти съвременен клептоман, 
чияго съпруга Мимица (Наталия сионално добре изиграна комедия, 
Гелебан Ранчич) с другата певи- която »а"'ьлно "ле,,и Димитровград-ската публика. Радващо е и това, че 
цн дяват съвсем неочакван обрат ршш „ комедията изигра.

ха димитровградските артисти, из- 
само-

Край будката с напомпаните цици 
пасат магаре, куче и човек 

Прашасалото чело на земята 
един балкански облак омрачава и развръзка на комедията: все

още невкусил напълно от живо- раегнали в димитровградския 
та, Сретеновият син решава да деен театър "Христо Ботев”, 
побегне с певицата, за да опознае

шат с
лените постъпки на все още не
достатъчно зрелите за брак си 
деца Зоран (Радмило Сиасич) и 
Милена (Дуня Стоянович) и на 
всека цена настояват да запазят

до релсите живее вече век
неизлечима от пейзажа мишка

Качена на цигарена кутия, живота отблизо.
В стремежа си да даде съвременно

Ст. Николовтя тънко, проиизителтшо се смее
прогресът се 1юдпира на тояжка, 

почуква по перона омазутен, 
на пейката посяда и забравя

Срещи с нашенци
за вестника Братство” смекчава носталгията

------------ —  —“ новосаджаните са хладни хора,
но след като човек по-добре се 
запозне с тях вижда, че те са до
бри хора. Във всеки случай ман
талитетът на нашите хора и но
восаджаните доста се различава.

Лекарката Любица ни разка
за, че в Нови Сад има доста на
шенци - и димитровградчани и 
босилсградачни:

- Митничарят Петър Попов, 
син на известния навремето ди
митровградски актьор Ицо, 
ример живее и работи в Нови 
Сад. Художникът Георги Йоси
фов също е в Нови Сад и т.н.

От разговора ни с бившата 
съгражданка научихме, че тя в 
Нови Сад се е запознала с много 
видни и известни личности.

В кафето ученици
плетат играта сублимационна, 

например; рок, свенливост, 
агресия 1сьм всичко уязвимо

На срещата 
“Мостове на културата" 

в Димитровград

БОЙКО ЛАМБОВСКИ е 
роден през 1960 г. в 

София. Поет и есеист. 
Издал е книгите: 

“Вестоносец1' 1986,

"Критика на поезията 
1995, “Господе 

началник на караула 
1999. Негови стихове 

са превеждани на 
английски, немски, 

руски, чешки, сръбски, 
словенски и др. 

Носител е на над 20 
награди за поезия. 

Създател на 
'Петък-13'* форма на 

авторско поднасяне на 
поезия. Превежда 

поезия от руски 
и френски.

на на-В кореспондетството 
шия вестник в Димитровград те
зи дни се отби бившата ни

като
: съг- 

Любицакопнежът се навива на змия 
и тихо сред гевреците се гуши 

Къде си се разбързал, черен свят 
Къде се бавиш, бял локомотив 

с такава остра, трънеста любов, 
е мазната спокойната картинка, 
че пяна няма няма как да минеш, 

без да зараснеш в нея като белег 
един хлапак с палто па серафим I 

талижката си бута по небето : 
и роби в опитния му ъгъл,; 

и би заритал златнапш му тота 
родината се прави на стоичков 
и ни продава семки пред кенефа.

раждапка, лекарката 
Христова. Преди няколко години 
тя замина да работи в Войводииа.

озова въвНай-напред се 
Връшац, а след това в Нови Сад, 
къдсто работи и днес.

Докторката ни посети, за да се 
абонира на нашия вестик.

- От време на време Брат
ство” ми изпраща майка ми Оли- 
всра. Сега обаче, аз роших да се 
абонирам на него, изтъкна лека
рката и допълни, че вестникът за 
нея ще представлява връзка с 
родния край.

Лекарката попитахме как е да 
се живее и работи в най-големия боти там. Става дума 
град във Войводииа: град, където има много културни

- Хубаво е да се жипсе и ра- и други събития. На пръв поглед

нап

ийЛюбица Христова (вляво) в кам
пания с майката на актрисата 
Катарина Радивойевич

за голям
•V. щт Б.Д..
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град, г-н Яни Милчаков, изтъкц.. 
"Преди пет години КИЦ отвоц“ 
врати за българите в д.Адам Загаевски

Все пак БРАТСТВО
митровград, но и за всички хор3о. 
района от всички националност* 
които желаеха свободно и с чув; 
ството, че ще бъдат обогатени с*. 
мите те, да общуват с ценности?* 
на българската култура. Пет гот,, 
ни е по-скоро младежки юбилей 
но работата на Центъра през това 
време показа неговата зрелост, о?. 
говорност и перспективи за ра-щ. 
тие”.

Милчаков каза, още, че ”не Мо. 
же да се забрави, че българския? 
КИЦ отвори вратите си в ус. 
ловията на един недемократичен 
режим и тогава най-главната не
гова цел беше да покаже и дока*е 
че българите в Царибродско „ 
Босилеградско желаят промени в 
страната, чиито граждани са и че 
стоят зад онези политически сили и 
големи обществени движения, 
които правят усилия да осъществят 
тези промени.” На всички тези 
промени ние, от двете страни на 
границата, се радваме и ги подк- 
репяме”, каза посланикът.

- Днес ние стоим пред предизви
кателствата на демократичното 
общество и на свободното партньо
рство между държави в региона, в 
Европа и в един глобален аспект. 
Ако преди пет години трябваше 
само да кажем , че сме българи, 
днес трябва да кажем като какви 
българи светът трябва да ни въз-

Министър Атанасов бе приет и от председателя на 
Общинската скупщина д'р Боян Давитков, който го запознае 

основните характеристики на общината и по-конкретно със 
състоянието на образованието. Той изтъкна и трудностите 

при оборудването на основното училище, особено на 
кабинета по химия. Министър Атанасов обеща пълно 

съдействие в тази насока, като поиска от председателя 
списък на необходимите съоръжения за споменатия кабинет.

Писането е преди всичко акт иа братство. Писането изисква 
усамотеиост, често пъти дълбока и радикална, въпреки 
усамотеност и тунелът, който води към други хора, прокаран през 
плодородна земя (а земята е и въображение, и нарцисизъм и 
съчувствие, и безразличие, и нежност, и арогантност, и музика, и 
амбиция, и кръв, и мастило). Дори самоубийците пишат 
Поети се самоубиват. Критиците убиват писатели. Читателите 

и измъчват книгите като котета. Но кой е

че тая

писма.

изпитват лека досада 
казал, че братството е леко? Моля, надникнете в Библията... Пет години

КИЦ "Цариброд
(От книгата "Малкият Ларус" "Стубовн културо” Бсоград 2(ХМ) г.)

VПромоция на духовното творчество на 
сънародниците ни в Александровац и 
Крушевац___________________________

(01 1 стр.) Обръщайки се към присъства- 
Вла-Нов тласък на 

сътрудничеството
щите на концерта, министър 
димир Атанасов между другото из
тъкна: "Като член на Правителст
вото на Р България, заедно с всич
ките си колеги, искам да изразя го
товността да съдействаме на бъл
гарите зад граница. Всички българ
ски институции, в това число и 
Министерството на образованието 
и науката имат готовност да под
крепят вашето желание да съхра-

Поздравлявайки гостите и при
състващите в препълнената зала 
на Центъра за култура димитров- 
градчани, Небойша Иванов, пред
седател на Управителния съвет на 
КИЦ, между другото изтъкна: ”С 
гордост и без срам мога да кажа, че 
КИЦ "Цариброд” е част от всекид
невния живот на гражданите на 
Димитровград... Благодарим на 
официална България и на бъл
гарското общество за усърдната и 
безусловна помощ, която ни ока
заха при откриването на Центъра и 
осигуряването на условия да запа
зим чувството си. за принадлежно
ст към българския народ. Особена 
благодарност и признание заслужа
ват царнбродчаните, които имаха 
смелостта в началния период на ра
ботата на КИЦ "Цариброд” актив
но да работят за каузата на цен
търа”.

В събота подобна промоция на 
културното творчество на бълга
рското малцинство в Сърбия се 
проведе и в малката зала на Кул
турния център в Крушевац. В хола 
бяха изложени рисунки на може би 
най-добрия аквалерист у нас Бог
дан Николов както и платна на Ме
тоди Коостов и Небойша Милчев - 
двама наши сънародници, които 
живеят и творят в Крушевац.

Първите контакти на литера
турните и изобразителни художни
ци от българското малцинство с 
културните дейци в Александровац 
и в Крушевац бяха използвани и за 
разговори за бъдещото сътрудни
чество и обмен на опит. Първите 
крачки ще бъде взаимното пред
ставяне на творците в списанията и 
другите публикации, които се пе- 

градове,а преди
ко списание "Мост” и появилото се 
скоро списание "Путеви културе" в 
Крушевац.

В рамките на традиционно стът- 
рудничество между Димитровград 
и Александровац Жупски миналия 
уикенд в Александровац и Круше
вац беше представено част от твор
чеството на поети, писатели и ху
дожници, сътрудници на издател
ство "Братство”.

Ръководената от директора Ве
лимир Костов делегация на "Брат
ство”, в чийто състав, освен по
етите Милка Христова Станоевич 
и Ратко Стоянчов бяха и редакто
рите Денко Рангелов и Мила Ба
сов, гостува в петък на град Алек
сандровац. Най-напред гостите от 
Ниш присъстваха на тържест
веното събрание по повод Деня на 
земеделското средно училище в 
този град, което скоро трябва да 
получи името "Свети Трифон”.

Първите букви научих да 
пиша благодарение на 
учителя Богдан Костов, 
който заедно със съпругата 
си Винка , също учителка, е 
дошъл в нашия край през 
петдесетте години на 
миналия век, каза Миладин 
Джамич от Александровац.
Те не са единствените 
българи които са учили и 
сега учат сръбски деца в 
Жупа. Тук има и лекари, и 
правници и... ваши 
сънародници. Всички те са 
добри специалисти и хубави 
хора, казва Джамич.

приеме- като проспериращи или 
като бедни, като интегрирани или 
като изолирани, като обърнати 
към бъдещето или към миналото. 
Затова с ценостите на културата,с 
усещането, че в Белград и в Софии 
има отговорни политици, които ра
ботят всеки ден тази граница, коя
то минава на няколко километра 
оттук, да ни свързва, а не да ни раз
деля, да бъде поле за взаимни про
екти и вдъхновена работа. Един 
ден тя ще остане само символ, а 
днес можем да я приемем само като 
предизвикателство за съвместна 
работа. Затова от собственото си 
национално достойнство, от соб
ствената си гражданска активност, 
от собственото си културно и ик
ономическо издигане черпим н 
правото и достойнството да изре
чем: България, Балкани, Европа- 
бъдеще с един глас”, подчерта пос
ланик Милчаков.

На концерта по повод петата го
дишнина на КИЦ "Цариброд” при
състваха и председателят нз 
Общинската скупщина на Димит
ровград д-р Боян Давитков, пред
ставители на клона на КИЦ в Бо
силеград, представители на МО нз 
ДСБЮ от Звонци, от Столична 
община София, много журналист* 
от България и от страната.

нявате и укрепвате своята култур
на идентичност. Училището е об
разователна институция, но именно 
там се създават най-здравите опо
ри на духовната институция , която 
свързва всички нас. Бих искал да 
вярвам, че и вие в Република Сър
бия и Черна гора ще имате възмо
жност да се запознавате с всичко 
онова, което ще дава на вашите 
деца и на вас самите самочустви- 
ето, че сте съхранили своята кул
турна идентичност”.

Поздравявайки присъстващите, 
посланикът на Р България в Бел-

По време на престоя си в 
Димитровград министърът 
на образованието и науката 
на Р България, г'н Атанасов, 
посети гимназията, на която 

"лаб топ"идари компютър 
книги. Той изрази 
възхищението си от 
оборудването на кабинетите 
и от обстановката в самото 
училище.

чатат в тези всич-

В.Богоев

Белград

Иконата като вдъхновение
иконата съвременен вид - с вграждането на бутилка от 
кока-кола, с бордюр или с представяне на символи на 
преходността около образите на светците, както и със 
символите на повторното раждане - ябълка или някой 
друг плод или детайли от родното си село Смиловци и 
спомени при отбелязването на Трифон Зарезан.

Иначе експозацияата "Иконата като вдъхновение” 
съдържа няколко цикъла. В първия образите на свет
ците са пресъздавадени почти канонично, докато във 
втория художникът прави съпоставка между Изтока и 
Запада. Следват циклите "Спомени за Византия” и 
"Спомени за 2000-та” , за да приключи с четири плат
на, които отново ни връщат в далечното минало.

За представените платна на Илиев Слободан Со
тиров каза, че представляват изденада, понеже напо
следък мнозина се опитват да рисуват икони и да пра
вят бизнес с тях.

- При Илиев обаче се усеща една специфична цари- 
бродска нотка, която се оглежда в твърде успешното 
смесване на иконата с натюрморта, каза Сотиров. Не
говото мнение споделя и Новица Младенов, само че 
той не е толкова изненадан, колкото колегата му Со
тиров и съжалява защо Димитровград не е ангажирал 
съгражданина си Чедомир Илиев за зографисване на 
царибродските черкви.
Чедомир Илиев е роден в Смиловци през 1949 
година. Завършил е история на изкуството 
Белград през 1974 г.

В залата на Народната библио
тека в Аранджеловац любителите 
на изкуството се запознаха с всеиз- 

феномен "Царибродски 
изобразителен кръг”, който об
хваща над 40 живописци и скулп
тори от Димитровградско със завъ
ршена художествена академия. За 
творчеството им говори Венко Ди
митров, бивш директор на нашето 
издателство и един от съставите- 

на подготвящата се моногра
фия за царобродските художници.

Почитателите на литературата 
в Александровац с аплодисменти 
поздравяваха всеки стих изречен от 
гостите, независимо от това дали 
беше на сръбски или на български 
език. Най-силни аплодисменти оба
че получи Велимир Костов, след 
като беше посочено, че родителите 
му няколко десетилетия са учител
ствали в този край. Тяхна ученичка 
е била и директорката на Дома на 
културата в Александровац Оливе- 
ра Джамич, която сърдечна при
ветства творците.

А-Т.
вестния

По случай 130 години 
от смъртта на Левски

Делегация на 
КИЦ положили те

цветя
. По повод 130 години от смт>Р^ 

на Васил Левски, делегация 
КИЦ "Цариброд” - филиал Б^, 
леград, начело с председателя 
Програмния съвет Иван Нико- 
в сряда, на 19 февруари, е 
жила цветя пред наместника 
апостола в София. л

По същия повод делегаШ^, 
ще участва на приема в Надиг
ната спортна академия на Бъ

вповече от сто души бяха дошли във вторник ве
черта в Дома-паметник на Джура Якшич в известната 
белградска Скадарлия, за да присъстват на открива
нето на изложбата на белградския зограф Чедомир 
Илиев- Иконата като вдъхновение”.

Експозицията беше открита от професора в Богос
ловския факултет д-р Слободан Милеуснич. Спирайки 
се върху творческия опус на Чедомир Илиев, роде 
Димитровград. Милеуснич каза, че живописецът се е 
опитал да придаде на старата изобразителна техника

С похвални думи за творчеството на Илиев се из- 
най-известннят сръбски зограф Люба Дамянов, 

п сРав™ твоРчеството на Илиев е поезията на 
Петьофи. На въпроса защо смесва живописта с поез
ията, той възкликна: ” Вие сте в заблуда! Съществува 
рамо поезия, независимо от това дали тя се изразява с 
оои, стихове или музика и нищо друго.

каза и 
който

II В

Сп. Алексич
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85 г. от смъртта на Константин Иречек
ОС в Босилеград и 
Центърът за култура 
се готвят да открият 
телевизия

та се
колиби с кръгли прътени 
ри за сушене на царевица. Насе
лението (1074 души) се състои от 
стари местни жители и пйротски 
преселници, които, недоволни от 
сръбското управление, премина
ли в България. На главната ули
ца, доста оживена, се забелязват 
много дюкяни и многобройни ха
нища. Намерихме подслон в един 
хан с ниски номерирани стаички 
и легла, който носеше името на 
близката Видлич планина, която 
дели долината на Нишава от до
лината на Височница. Сред сели
щето се издига недоизкарана 
джамия, спомен от спахиите и че
ркезите, сега изчезнали. Преда
нията твърдят, че Цариброд 
преди 200 години бил уж голямо 
селище с 800 къщи, което обаче 
не се потвърждава от многоброй- 
ните известия на старите пъте
писци. Когато е пътувал Герлах 
(1587 г.), селото е лежало горе по 
върховете; долу на шосето път
ниците се спирали само при един 
уединен кладенец.

Хубав изглед на селището се 
отркива от стръмния, гъсто об
расъл връх на северната страна. 
От промиването на варовика, бо
гат с вкаменелости, се образува 
по сконовете на този връх тра- 
вертин, от който на места иска- 
чат периодически извори, които 
текат само след дъжд. След вър
ха край тесния десен бряг върви 
римски калдъръмен друм, 4-5 
крачки широк, отчасти обрасъл. 
Няколко малки крепости (при 
Калотина, едно каленце срещу 
устието на Лука вица и т.н.) са 
служили за охрана на този път. 
Изобщо, казват, във всяко село в 
долината се намирали стари се
лища или крепости. В близкото 
село Суково зад границата преди 
години е намерено цяло имане, 
без съмнение закопано през го- 
тското нахлуване в 376 г.; в Цари
брод ми показаха от него една 
златна монета от император Ва- 
лентиниан.

издигат съвършено селски 
коша-

Изготвен а 

проект за 

ретранслаторсно, че две коли едва могат се ра- ца при село Калотина се съединя-
змина. Реката, на места прегра- ва с Годсшка река, чинто извори
дена, кара малки воденици,чиито лежат близо до Гинци на шосето
стрехи са покрити с големи ап- ог София за Лом; оттук вече ре-
сидни плочи. Хора от заранта 
срещнахме много малко. В пок
райнина, където се вижда 
публика с калпаци, фесове и чал
ми, беше ни чудно да виждаме пе
ши пътници, облечени ”а11а Ггап- 
са"; те са немски и сръбски 
ннци, които отиват в София да 
търсят щастие в занаята си. Кли

ката се нарича навсякъде Ниша
ва. През пролуката на Годсшка 
река надничат отзад голите зъб
ци на Стара планина. Между С га-

Управителният съвет на Цен
търа за култура в Босилеград 
предложи на последното си засе
дание да има трима членове 
(Воислав Божилов, Любен Гли- 
горов и Божидар Иванов) в със
тава на работното тяло, което 
ще предприеме конкретни мерки 
за откриване на местна телеви
зия. Телевизионният канал ще е 
в рамките на Радио Босилеград.

Предложенията ще бъдат 
предоставени на Изпълнителния 
отбор на Общинската скупщина, 
който ще предложи още двама 
членове, един от които ще бъде 
ръководител на това тяло. Мест
ното правителство ще уточни и 
конкретните задачи, които ново
сформираният орган трябва да 
предприеме за изграждане на те
левизията.

Владимир Захариев, предсе
дател на Общинската скупщина, 
който е и председател на Упра
вителния съвет на Центъра за 
култура, подчерта, че ”вече съ
ществува проектопрограма за 
изграждане на телевизионен ре
транслатор на Църноок, като 
началните работи са започнали 
още през миналата година”. Той 
добави, че финансовите средства 
за изграждане на ретранслатора 
и за оборудването на телевизи
онно студио ще осигури Общин
ската скупщина, а се надява и на 
финансова подкрепа от спон
сори.

Около I 1/2 ч. от Сливница 
нахме край село Драгоман, което 
лежи около 20

ми-
само

минути от пътя 
високо йод един връх надясно под 
скали; между сламените стрехи 
личи една бяла къща, селска цър
ква. Жителите още носят шопска 
носия. Селото също -тъй 
надлежало по-напред към Со
фия. сега обаче е присъединено 
заедно със Сливница към Цари- 
бродска околия. Половин час по- 
нататък стигаме до една уедине
на къщица край пътя (не е хан), 
пред която има чешма с турски 
надпис от неотколешното време. 
При Драгоман извира малък по
ток, който бърза към повечето 
алпийска покрайнина, която се 
отваря пред нас; той се нарича 
Иежевица и принадлежи вече в 
поречието на Нишава. Като за
чатък на Нишава изрично го опи
сва вече в поречието на Нишава. 
Като зачатък на Нишава изрич
но го описва вече пътешествени
кът Дриш в 1719 г. според показа
нията на своите водачи. Шосето.

ра планина н нашето шосе се про
стира продълговата, към север 
наклонена долина, която се 
нарича Висок. Горни Висок при
надлежи сега на България, долни 
на Сърбия. В картите е вмъкнал 
тази дълга, гъсто населена доли
на едва Каниц. Реката Височина 
(или Темска) се влива в Нишава 
чак под Пирот; през нейната до
лина е вървяло турското шосе о г 
Гинци за Пирот, сега почти за
пустяло.

Около 3/4 ч. от края на кли
сурата сме до целта Цариброд. 
Жителите изговарят името му 
Царев брод (Сгагеуу Вгос! пише ве
че Враничич 1553 г.) или Царе- 
брод; някога тук се е плащала на
вярно царската "броднина” 
(мито). Градецът разположен в 
приветлива местност в продълго
вата, доста тясна долина, между 
високи гористи склонове на 
левия бряг на доста тясна долина, 
между високи гористи склонове 
на левия бряг на Нишава, загра
дена с върби и топли. Между неи- 
змазаните глинени къщи с кере
мидени стрехи личат няколко но
ви биели правителствени сгради. 
Тук има околийски началник, ми
рови съдия, митница и държавно 
трикласно градско училище, в 
чийто двор ни показаха два хва
нати орела. Лекар тук нямаха; за 
аптека служеше химическият ка
бинет на училището. Край река-

скит-

е прп-
сурата е около един час дълга; 
между населението се нарича и 
Иежевица и била по-напред под 
това име всеобщо позната като 
важна стратегическа позиция по 
пътя от Ниш за София. Сега през

което следва неговото течение, 
слиза в една живописна дълбока 
долчинка, която полека-лека се 
стеснява в криволест проход или 
дервент, затворен между високи 
(до 300 м) скали с пласт червен 
пясъчник, пласт варовик камък- 
размесени. На тясното сенчесто 
дъно едва има място за потока, 
заграден с върби и с по-дребна 
буйна расл ителност, главно с цъ
фнал ленен и лулички (Бтапа); 
шосето край потока е толкова тя-

нея се строи железница от Бел
град за Цариград.

Зад последния завой на кли
сурата се отваря плодородна по- 
широка долина, в

(Изводки от
"Трънски плашиш” 1889 г.)

П. Л. Рангелов
която Иежеви-

е си
Докато в граничната застава 

имаше войници, по-близките до 
нямаха

Изворчани са едно от първите р дИ НЯКолко години беше 
селяни в Босилеградска община, онтирана черквата 
построили страда в гробищата, селото построена още през 
която ползват по време ни погребе- годцна. През 1833 тук
пия и панихиди- Понеже селото е да раРботи
близо до Босилеград, често идва и - ичилише в
свещеник. Разбира се, когато селя- първото ки"" * ^
ните имат нужда и го извикат. Краището Оттогава досега 

Пространни площи в селото са изминаха 170 години, 
залесени, предимно с бор и ака- Всъщност толкова години 
пии. Акациевите заснждения и съществува и просветното 

и цветни ливади дело в Босилеградско.

в заставата домакинства 
проблем, когато се налагаше да 
извикат спешна медицинска по
мощ или да се обадят на ветери
нарен лекар. Няколко души при
тежават мобилни телефони, по 
повечето от хората са принудени 
да вървят пеша до първия теле
фон в Босилеград.

Във всички къщи има ток и в 
много от тях домакините са см ку
пили и електрически апарати. Но

просторните
голямо значение за пчелар- Покрай отбелязването на 

Сред по-известните пче- тази годишнина се налага да
лари са Асен Стоичков, който ^ обмисли и как 
има около 40 кошера, Калистраз най-пълноценно да се 
Цветков - 20. а с по десетина са попзва ТОзи паметник на 
Ташо Величков. Василка Стояно- ната култура.
ва, Илия Велинов и Сашо Вели \ М 
коя.

Пороището Сушичка долина (снимка на Йордан Захариев)
имат
етвото. на места електрическата мрежа е Пр0фамите на държавната теле- ловня и новото време си взеха 

"заловена” от клони, преди всич- 1ЖЗИЯ 1Ю тсзи „ Село и в Мутав- своето. Несъмнено обаче се на- 
ко линията, минаваща край ореха 
до черквата. Затова хората често 
нямат ток и съществува опасност

лага тези, които се преселиха иджийска махала нямат тази въз
можност.

От всичко казано се вижда, че обединят силите си и да решават 
« електрическите им апарати да се м1|ОГО въпроси изискват отгово- проблемите. Разбира се, с номощ-

ияколко домакинства ее снабдя- повреждат. Нима клони те на оре- ^дИН от основните е защо се- та на други, преди всичко на Об- 
водоироводи. По- ха са по-скъпи от уредите ! ? лото остана без хора, можеше ли щинската скупщина,

много до- Изворчани приемат програми- Т0Ш1 да се преодолее...? Всичко - Край -
те на много радиостанции, вклю
чително и на Радио Босилеград.

тези, които останаха в селото, да

п селото 
живеят е много

Малкото останали ват с вода от 
' ради това през лятото

са принудени да дока- 
п различни съдове от

изворчани още 
проблемите. Не само поддържа 

в селото пред- 
тях. Почти

това не трябваше да се случи, но-макинства 
рват вода 
извора в сслотб.

Евтим Рангеловнего на ггвтищата 
стл плява г/роблеМ за 
всички махали са беЗ вода, а само

не не до тази степен, но вече е 
Хората в някои махали приемат късно дП леем сълзи. Новите ус-
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* 2 супени лъжици пчелен 
мед.
Млякото, обеленият и наря

зан банан, нескафето, жълтъци
те, сметаната и пчелният мед се 
разбиват ръчно или с миксер. 
Приготвеният коктейл се налива 
в чаши и се поднася веднага.

Димитровград

Акция "Месец на защитата от пожари"
1 полицията в Димитровград, Пр^

миналата 2002 г. са регистрирай 
общо 34 пожара, от които 19 г ' 
ски. Изгорели са 1400 борови ^ 
вета и е била обхваната 
143 ха, както и 20 ха букова

Коктейли на производство 1966 г. а другата е 
от 1983 г. И двете машини все още 
са в движение, но понеже са стари 

произведени в Словения, едва 
тях може да се намерят рез- 
части. Особен проблем пре- 

липсата на специално

По инициатива на републикан
ския премиер Зоран Джинджич в
Сърбия започна акцията 
на защитата от пожари”, в която 
активно се включва и противопо
жарното отделение при полицията 
в Димитровград. Както ни осведо
ми командирът на пожарникарите 
в Димитровград Миле Таков, цел
та на акцията е да се види състоя
нието па противопожарната защи
та във всяка отделна среда. В рам
ките на акцията ще бъдат прове
дени редица упражнения, напри
мер за спасяване на хора в запале
на сграда, обучение на учениците 
училищата, преглед на противопо
жарните съоръжения 
те сгради. Същевременно ще бъ
дат проверени всички барчета и 
подобни заведения от гледна точка 
на противопожарната зашита, след 
което ще се направи щателен ана
лиз на положението и отчетът за 
това ще бъде предоставен на пред
седателя на Общинската скупщина

Щй.и са 
ли за нлощ ^ 

гораПрез миналата година са изгор^ 
и една административна сграда 
7,5 тона сено.

От началото на тази година До. 
сега е имало пет пожара - гас*ни 
са 4 комина, а една лека кола е 
горяла в спортния център "Парк- 
Причината за запалените комини« 
това, че в града няма коминочи. 
стачи, а гражданите рятко се ос. 
меляват сами да чистят комините.

кисело мляко с
ПЛОДОВЕ ОТ
компот

ервни 
дставлява 
возило за случаите на горски по- 

тъй като съществуващитежари,
камиони едва ли могат да се дви- 

градските улици. Проб- 
известен, но компетент- 

в центъра в Пирот изтъкват,

О * 1 кг кисело мляко;
* 1 супена лъжица захар;
* 400 г стерилизирани пло
дове, почистени от кос
тилките, кожиците и др. 
според вида на плода, се 
разбиват с миксер или 
ръчно, докато се получи 
гладка смес, която се 
охлажда и веднага се под
нася в чаши.

жат извън 
лемът е 
ните
че засега нищо не може да се нап
рави, понеже не достигат средства. 
Очакват се дотации, но...

Що се отнася до работата на 
противопожарното отделение при

в

АТ.във високи-

Димитровград ____________________

Спипана разбойническа групаКИСЕЛО МЛЯКО с 
ДОМАТЕН СОК Инспектори от Димитровград, Пирот и Белград

Белград разбойниците, които на 7 декември м.г.
спипаха в края на

миналата седмица в 
ограбиха димитровградчанина Манол Киров, като при това му нанесоха 
побой, а майка му Яна раниха в рамото. Крадците, които тогава открад. 
наха на тридесет и две годишния Манол около 3 хиляди евро, са Ивица 
Милев (30 години) от Димитровград и Марян Пешич (24) от Пирот. 
Членове на разбойническата група са Велко Чарапич (23) от село Ланци 
край Смедеревска паланка и Данислав Делчев (27) от Димитровград, 
който от няколко години живее в Белград.

В края на миналата година престъпниците нахлули през нощта в 
къщата на Младен Живич от пиротското село Бериловац, и след нане
сения му побой са откраднали 45 хиляди динари. В края на януари т.г.те 
са били жестоко и ограбили пиротчанеца Радомир Панич. Панич е 
останал без 288 хиляди динари.

О * 1 кг кисело мляко;
* 1 чаена чаша доматен 
сок;
* сол и черен пипер на 
вкус.
Киселото мляко се размесва 

чрез разбиване с миксер или ръ
чно с доматения сок,подправя се 
със сол и черен пипер, охлажда 
се и веднага се поднася в чаши.

и на съответните органи.
Акцията е удобен момент за за

познаването на ръководителите на 
общината с положението на пожа
рникарите и на службата изобщо 
на територията на общината. С 
оборудването на службата предсе
дателят ще бъде запознат при вече 
заплануваното му посещение при 
пожарникарите през седмицата. 
Що се отнася до оборудването, Та
ков изтъква, че те разполагат едва 
камиона-цистерни. Едната е с дата

КИСЕЛО мляко с 
НЕСКАФЕ
О * 1 кг кисело мляко; ,

* 1 банан;
* 2 чаени лъжици нескафе;
* 2 жълтъка;
* 1/2 чаена чаша сметана;

Водоравно: 1. Изкуствен воден път. 5. Покривка 
за лице (от кожа, картон и др.), която наподобва 
човешко или животинско лице. 9. Лично 
местоимение. 11. Свещен бик в древен Египет. 
12. Място за кацане и излитане на самолети. 13. 
Домашно ездитно животно. 14. Орган на 
обонянието. 15. Вид сладкарско изделие. 16. Поз
иция в шахматната игра. 17. Името на актьора 
Пачино. 18. Част от игра на тенис. 19. Одскачане 
на куршум след удрянето му. 22. Село в 
Димитровградско. 24. Градивни частици на 
молекула. 25. Град в Хърватия. 26. Един римски 
император. 28. Място, където река започва да 
тече под земята. 30. Каруцар (син.). 31. Шестата 
нота. 32. Една зодия на хороскопа. 33. Червен и 
сочен зеленчук. 34. Мярка за тегло. 35. Ис
торическо място в Сърбия, до Нови пазар. 36. 
Планина в България. 37. Красиво градинско 
цвете (мн.ч.). 38. Модел руски самолети. 39. Една 
фундаментална наука. 40. Български футболен

бор от Дупница.
Отвесно: 1. Дебел и здрав конопен конец. 2. Серия 
космически кораби от САЩ. 3. Нефтена индустрия на 
Сърбия (съкр.). 4. Първенец (син.). 5. Одсъствие на 
война. 6. Наука за небесните тела. 7. Помещения в 
сграда, къща и пр. 8. Модел руски въртолети. 9. 
Животно или растение, което някои първобитни 
народи смятат за свещено и му отдават религиозни 
почести. 10. Река в Австрия и Германия. 12. Малка ре
кичка, бара. 13. Голяма картонена кутия. 15. Мъжки 
певчески глас. 16. Двигател. 18. Зала. 20. Мярка за 
злато. 21. Известен кораб, потънал през 1912 год. 23. 
Създателят на книгата за световни рекорди. 27. Марка 
ски от Словения. 28. Отвори на потна жлеза по 
повърхността на кожата. 29. Елипсовидно очертание. 
30. Външна обвивка на дърво (м.ч.). 31. Място за 
производство на грозде. 33. Пушек. 34. Средство за 
подсилване на почвата. 36. Авто—знак за Пирот. 37. 
Египетски бог на слънцето.

ОВЕН: - За представителите на 
зодия Овен предстоящата седмица 
ще започне трудно и с проблеми в 
общуването. Не е необходимо да 
избягвате безсмислените спорове и 
още по-малко скандали, защото 
това ще попречи на работата ви. В 
края на седмицата ще имате въз
можност да обърнете повече вни
мание на близките си и уикенда ще 
е весел и забавен.

ТЕЛЕЦ: - Представителите на 
зодия Телец ще се радват на много 
щастливи събития през тази сед
мица. В началото й хората, с които 
общувате, няма да са отзивчиви и 
добре разположени към вас. освен 
това ще ви нараняват. Ще имате 
възможност да осъществите това, 
което желаете. През уикенда ще 
получите нови шансове и ангажи
менти, свързани с комуникации.

БЛИЗНАЦИ: - Предстоящата се
дмица ще се отличи за представи
телите на зодия Близнаци с пре
насочване на желанията им и поя
вяването на нови възможности. 
През уикенда очакванията ви за 
професионален успех ще се осъще
ствят, особено ако използвате по

оправите с нея по-лесно.
ВЕЗНИ: - През тази седмицапре- 

дставителите на зодия Везни ще 
имат много нови възможности и ан
гажименти. До скоро работата ви не 
ви занимаваше много, но е крайно 
време да се захванете сериозно с 
нея. Особено след като ви очакват 
толкова добри шансове. Развлече
нията ще носят допълнително удо
влетворение.

СКОРПИОН: - Представителите 
на зодия Скорпион напоследък се 
занимаваха основно със семейство
то си. Необходимостта от домашен 
уют през тази седмица ще отстъпи 
на нуждата от повече развлечения 
Не давайте пари назаем, защото 
няма да си ги получите обратно.

СТРЕЛЕЦ: - Лекотата, с коятосе 
отнасят към живота си представи
телите на зодия Стрелец, ще от
стъпи пред необходимостта да об* 
рнат повече внимание на семейст
вото си. През тази седмица близ
ките ви ще имат нужда от помощта 
ви. През следващите дни недоразу
менията ще отпаднат и отношения
та ви ще се стабилизират.

КОЗИРОГ: - Представителитенз
зодия Козирог се намират в мн<*° 
ползотворен и щастлив период чЧ 
инственото, което им липсва е лю
бов, но това е техен избор, слеД 
ствие на естествения им каРие^1 
зъм. Вълнуват ви професионални^

нетрадиционни методи. Ще срещне
те много интересни хора, които ще 
дадат ценни идеи.

РАК: - Щастливите събития за 
представителите на зодия Рак про
дължават да ги съпътстват и през 
тази седмица, но в малко по-раз
личен

успехи и утвърждаването ви 
имате, защото работите много и
6Ре- оП

ВОДОЛЕЙ: - През предстоящ^ 
седмица представителите назо/г 
Водолей ще имат възможността^ 
се отпуснат след напрегнатия 
сец. Ежедневието ви няма да е ^ 
кова пищно и динамично, но Щб“ 
жете да обърнете повече вним 
на важните дейности, за които< 
махте време. Имате възможности 
се утвърдите и през уикенда ^ 
ще се прояви особено явно.

РИБИ: - Спокойствието и ус®* 
тението на представителите н* 
дия Риби през тази седмица пое 
пенно ще започнат да отстъпва 
динамичния период, който лрт 
стои. Това няма да ви попречи 
довършите важните дейности. ^ 
ху които работехте и за които 
изисква концентрация и самота-

план. Вниманието ви ще се 
насочи в нови посоки, които ще раз
ширят светогледа, а от там и въз
можностите. През уикенда финан
совите печалби ще надвишат очак
ванията ви.

ЛЪВ: - Трудностите за предста
вителите на зодия Лъв в любовта и 
недоразуменията във взаимоотно- 

§$ шенията ще се разсеят през тази 
4  -4........—8Й Седмица. Все още няма да разби

рате напълно какво се случва и ка
кви точно са желанията на люби-

;------ ■—.— ’ - мия ви, но заплахата за връзката
ви е отпаднала. Очакват ви чуде- 
сни минути с половинката ви.

ДЕВА: - Напрежението

т.л*,
31
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Решението на кръстословицата N3 - Иоаптт^о- и прето-

вареността на представителите на 
зодия Дева през тази седмица ще 
започне по малко да ги освобож
дава от натиска си. Работата от
ново ще е прекалено много, но ще 
имате нужната помощ, за да се

32. Халки. 33. Рсм. 34. Ош. 35. Мтив. Зй. р!и. 37. Капан!38.'Мара ' А°' ' *“*•
тон.
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В рамките на акцията: ” Шахмат в училищата” ФК " Младост” - Босилеград
грани срещи при шахматистите 
на възраст от 12 до 14 години и 
ако се има предвид, че той за 
пръв път участва на турнир 
извън от Босилеград, това е 
сравнително добър резултат за 
него.

Започна подготовката
за пролетния сезон

От средата на февруари фут
болистите на ”Младост” започ
наха подготовките си за пролет
ния полусезон в първенството на 
Пчинска футболна Дивизия.

- В началото на подготовките 
най-много обръщаме внимание 
на физическата подготовка на 
футболистите, казва треньорът 
Георги Георгиев. Той пояснява, 
че в рамките на подготовките са 
запланували да изиграят и един 
контролен мач срещу отбора на 
"Вихрен” в Сандански, Републи

ка България.
Съставът, който игра през ес

ента, ще бъде попълнен и с ня
колко млади и изключително та
лантливи футболисти от юноше
ския тим.

"Младост” е приключила ес
енния сезон на трето място, а в 
клуба се надяват най-малкото да 
запазват тази позиция и през 
пролетта, а при възможност и да 
се изкачат още по-високо в та
блицата.

"Приятно съм изненадан и из
ключително доволен от по-Драган Божилов, ученик от 

ри клас на основното учили
ще Георги Димитров” в Босиле
град, се класира за националното 
първенство по шахмат на Сър
бия и Черна Гора. Малкият Дра- 

осигурил участие в

рвите си стъпки в древната игра с 
помощта на своя баща. Оттогава стиженията ^ на нашите млади

шахматисти”, каза треньорът на 
шахматния клуб "Младост” от 
Босилеград Новица Божилов. 
Той подчерта, че за пръв път 
босилеградски ученици участват

вто
ежедневно играе шахмат и тази 
игра е за него много повече от 
развлечение. Драган е пълен 
отличник, а както самият той 
казва, от всички предмети най- 
много обича рисуване, българ- “а еДИН тъкъв престижен турнир, 
ски език и математика. През следващия период, чрез

И другите двама предста- сеРиозни подготовки, ще се стре- 
вители на нашата община отбе- мим Да подобрим играта на Дра- 
лязаха добри резултати на със
тезанието в Аранжеловац. В ка
тегорията за ученици на възраст 
от 14 до 16 години Митко Алек
сандров е спечелил четири и 
половина точки и от общо 32 
състезатели е успял да заеме 13 
позиция. Деан Рангелов е 
спечелил три точки от девет изи-

ган си е 
първенството, 
републиканското първенство 
Аранжеловац, в 
ученици на възраст от 8 до 10 го
дини, той е включен

след като на
в

категорията

ган и се надявам той да се пред
стави добре на националното 
първенство.”

Държавното първенство на 
Сърбия и Черна Гора но шахмат

в класа
цията от седмо до десето място. 
Малкият шахматист е спечелил 
общо пет и половина точки от

П. Л. Р.

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
девет изиграни мача.

Любовта към шахматната 
игра Драган е наследил от баща 
си Новица. Още когато бил на 
четири години, той направил пТ>-

На 2 март 2003 г. ще се навърши ЕДНА ГОДИНА от смъртта 
на нашия незабравим съпруг, баща, свекър и дядоза ученици от основните учили

ща ще се проведе по време на 
пролетната ваканция. ЧЕДОМИР АРСОВ СТАНКОВ 

(1938 - 2002 г.)
от село Плоча, Босилеградско

П.Л.Рангелов

Шахмат Изгряваща звезда На 24 февруари в 11 часа ще посетиме не
говият вечен дом в прекодолските гробища, 
община Владичин хан, а след това у дома ще 
отслужим панихидата.

Каним близки и познати да ни придружат.

Анита НаковаШахматният елит на 

Сърбия в Димитровград трета
От най-влизкшиеОще едно изключително 

представяне имаше Анита Нак
ова най-младата и най-успешна 
шахматистка от Димитровград 
тя потвърди изключителния си 
талант, участвайки на първен
ството на Централна Сърбия в 
Аранджеловац, в категорията 
момичета от училищна възраст 
(от 12 до 14 години), което й оси
гури участие в Съюзното пър
венство в края на април месец 
тази година.

Нейното 3 място беше съвсем

Както ни оповестиха от ШК "Цариброд”, Димитровград ще бъде 
домакин на републиканското първенство по шахмат за мъже и жени. 
Това ще бъде най-голямото състезание, организирано в нашия град 
и първата квалификация за първенството в новата ни държава 
Сърбия и Черна гора.

Право да участват имат само регистрирани в шахматните отбори 
на Сърбия състезатели и то гросмайстори, интернационални 
майстори и други с рейтинг от най-малко 2300 точки. Правото да 
участват имат и по пет първокласирани състезатели от първен
ствата на Белград, Централна Сърбия, Войводина и Косово и Мето- 
хия. Ще се играят девет кръга по Фиде варианта от швейцарската 
система. Темпът на играта е 2 часа за 40 хода, плюс по 30 минути на 
състезател до края на партията. Тримата първокласирани играчи, ще 
играят на държавното първенство.

Наградите при мъжете са 26 000 за първо място, 17 000 за второ и 
12 000 динара за тр< 
проведе на 28 т.м. в "Балкан”, където и ще се играе турнирът. Така 
Димитровград ще бъде домакин на 70-80 елитни шахматисти от ре
публиката.

Шахматен турнир ” Зарезоя 2003” в Пирот______ _

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 24 февруари 2003 г. се навършват ТРИ 

ТЪЖНИ ГОДИНИ, откакто загубихме 
нашата мила сестра и леля

КОСТАДИНКА ГОГОВА— КАЯ 
от Димитровград

Винаги ще си спомняме за теб!Поклон пред 
светлата ти памет!

Ойечаленшсесшри Оливера и Каиш, брат 
Сйас и Племеншщше Любииа, Биргиди, ГЪшко 
и Веселка

очаквано въпреки че тя се със
тезаваше в нова категория и по- 
вечето от останалите състеза
телки бяха по-възрастни от нея. 
Но на нея не и липсваха опит и 
самочувствие, а само малко кон
центрация, за да достигне до пър
вото място, 
точки и 3 място тя е съвсем до
волна от постигнатото, защото 
евентуалното 1 място тя е съвсем 
доволна от постигнатото, защо
то евентуалното 
съюзно равнище ще я отведе на 

Световно

място. Техническата конференция ще сеето

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 24 февруари 2003 г. се навършват СЕДЕМ ГОДИНИ от 

смъртта на нашата мила и непрежалима 
съпруга и дъщеря

ИСКРА РАДОЙЧИЧ 
от Димитровград

Времето е безсилно да намали мъката от 
загубата на скъпата ни съпруга и дъщеря.

По този повод на 24 февруари ще посетим 
гроба й на гробището в Димитровград и ще 
положим цветя.

Опечалени: съпруг Илил, майка Марика и 
баща Миле.

С постигнатите 6,5

Димитровградчани се 

представиха добре I място на

желанототолкова
първенство, а евентуално 2 мя
сто - на европейското първенст
во за тази година.

Членовете на ШК ’ Цари- 
брод” Иван Стоименов и Драги- 
ша Йоиич разделиха четвъртата 
позиция, като събраха 4 точки, 
Георги Петров се класира на 10 

е 4 спечелени точки, до-

В залата на Войската на Сър
бия и Черна гора в Пирот на 15 
февруари се проведе традицион
ният шахматен турнир "Зарезоя "Много сам доволна, въпреки 

че имаше много силна конкурен
ция. Знаех, че реалната ми 
иция в момента е 2 или 3 място и 
така и стана. Сега искам много 
сериозно да се приготвя за съ- 

първе нетно”,

2003”. Организатор на турнира 
бе ШК "Пирот”.

Първо място спечели Бобан 
Николич от Пирот с 6 точки, 

ШК "Пирот”. Второто

място
като Анита Накова с 3 точки зае 
място в средата на таблицата.

За най-добрите бяха осигуре-

1103-

ТЪЖЕНПОМЕН
На 26 февруари 2003 г. се навършват ЧЕТИРИ ГОДИНИ от 

смъртта на нашата мила дъщеря, съпруга, майка, снаха, сестра и 
баба
БОЖАНА ГОГОВА 
от Пъртопопиици

На тази дата от 10 часа ще дадем панихида 
ма гробището в с. Пъртопопиици. Каним 
роднини, близки и познати да ни придружат.

Нека всички, които я познаваха, да си 
спомнят за нея.

Опечалени: съпруг Панел, майка Графинка, 
баща Славна, син Никола, дъщери Гордана и 
Даниела със семействата си, свекърва Парасмва, браШя със 
семействата си и друТч мноЪобройни роднини.

член на
място разделиха със спечелени 5,5 

Драган Летрович и Драги- 
ша Стоянови ч, и двамата от Ниш.

ни награди. казваюзного
Анита.Д- с.точки

Псги Стоилкоиа

"Балкански" продължава подготовките без двама титуляри

Живковия в казармата, Цолич в "Ерма"

Балкански" - продължава подготовките си служба докато Цолич подписа съссуковската Ер-
Д.вама титуляри. В пролетната часг о/ нър) член на Пиротска окръжна дивизия,
ството лидерът на НФЗ отборът няма да може да < . 
разчита на Живкович и Цолич. През изминалия 
период те играха зя ''Балкански , благодарение

енове са и на пи-

военната си

Д. С.

на
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Манчин рабуш

Нарезамо се 

съглам...
Не знайеш ли кой празник йе 
денъска...

- Зарсзоя! - одъпе я.
- Е, не йе само Трифун 3^ 

резан! Денъска йе празник и на 
свите зацопани, демек тия що сс 
обичаю: Свети Климентин!

- Айде, немой да ме баламо- 
суйеш, стар сам човек! Има ли 
денъска некой некога да обича? 
Не видиш ли дека очи че си по- 
вадимо, у капку воду че сс по. 
давимо?

Ония ме изгледа тека кърв- 
нишкьи. та панталонете ми се 
разтресоше.

После кика одмину с букьетат 
у рукье си помисли:”Ете ти наша 
работа: ушкьим понгьл с букьет 
любов да руси, а он йе готов жи
во месо да гризе!

- Къв йе тия празник Свети 
Климентин? - питуйем другогас 
букьет у рукье.

- На тия що су се залюбили 
или по-добре на тия що се оби
чаю! - рече кротко он.-Тия праз
ник йе, де до, на католиците, ама 
йе убав празник, па еве и нийе га 
празнийемо...

- Ако сине, ако! - реко я.-Я 
не знам за лош празник, па и тия 
йе убав. Може и да буде най-убав 
ама да извира оди сърцето... По
сле си помисли: е-е-е, за млого 
работе у тия наш град станули 
по-големи католици от католи
ците или ко каже народат- "По- 
големи католици от папуту!”

Излезо увечер да видим кво 
стайе, а оно откуде лозищата на 
Козарицу пак слазе булюци, ама 
на шевель-девель!

Требе да йе била млого люта 
зимата кига йе Господ делил на 
светците празниците, демек кига 
йе наричал койега свегца у кой 

че га празнуйе народат.дън
Сбутали су сс около огньището 
на жешко, па еве целу зиму, не- 
може да препразнуйемо: Гми- 

Василовдън, Божич,тровдън,
Стсвановдън; Кръсговден, Йор-
дановдън...тия дни еве празнува- 
мо и Светога Тривуна...Я нема да 
ви пай повтарам дека гьи ираз- 
нуйсмо двойно, демек два пути - 
йеднуш но католичкьи, вторият 
пут по православан календар. 
Това при насей стануобичай или 
адст, ако тека ви йе по-лъсно да 
запомните.

Та думата ми беше за Свети 
Тривуна. Оно при нас и що има
ше лозя, запустеше, тук-таме не
кой йе поза градил неколко 
разкроча с по двайсетина гьиже. 
Нийе зарезамо селата отдавна, 
зарезамо ньивете, ливадете 
урастоше у търнице, градине и 
не садимо, та лозя ли че пазимо и 
копамо! Нейе напразно рекъл 
народат дека "лозйето не тражи 
молитву, а матику”! Ама дай да 
се върнем на това що сакайо да 
ви кажем за Свети Тривуна.

На самият дън, гледам трупа 
се народ пред общинуту, ама те
ка на булюци.

-За кво се събира тия народ? 
- питуйем йеднога издокаранога 
с букьет у рукье. - Да нейе одъ- 
пела некоя по-голема клечка, 
недай боже?

- Ти бре, бае Манчо — препоз- 
на ме он - кога да си от ючера.

Конят на турчина Бели Мемед коня.
Когато Мемед се завърнал от 

София, пръв го посрещнал Мус- 
тафа. Поклонил се и му пожелал 
добре дошъл, а Мемед го попи
тал дали е умрял Белчо.

- Не, лежи в кошарата с иод- 
белени очи и с изправена 
опашка.

- Значи е линеал?
- Господин ага, вие първи 

казахте, че е липсал и няма ник
ого да убиете.

Към края на турското роб
ство Лужница и Дерекула дър
жал някой си турчин Бели Ме
мед. Той имал неограничена 
власт и от него се страхували 
хората от Сува планина до Руй 
планина.

Бели Мемед имал бял кон и 
винаги го яздел, а след него вър
вял и някой от сеизите му. Вед

нъж пристигнал и в Звонци. 
Конят му бил остарял и изнемо
щея, а се налагало да отиде в 
София. Той оставил своя Белчо, 
взел млад кон и тръгнал. На 
тръгване казал, че ще убие пър
вия, който му каже, че Белчо е 
умрял.

Минало известно време и 
Белчо умрял. Звончани изтръп-

Йордап Миланов

щ -

Сбогом, Доли!
Няма я вече Доли - първата клонирана овца и първият 
клониран бозайник изобщо. Тя е родена през 1996 година 

: макар че вестта за това беше пусната с една година
ение. Ветеринарите решиха да я приспят завинаги, 

след като констатираха, че тя боледува 
болест, характерна за стари овце. Доли живя

закъсн
от неизлечима 

само шест
години, докато обикновените овце живеят двойно повече.

МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ
Гоша Жоля от Димитровград:

Цветът представлява 
ните бизнисмени 
ните богаташи.

Първата пъпка 
бодигардовете

ботниците, (които зъзнат на гр3^ 
ницата за цигари).

Коренът представлява се
ните, които хранят 
пъпки и цвета, но не се 
понеже са под земята. ^

Такава е димитровградск*1
роза според Гоша Жоля.

оза днеш- 
и новоизпече-

всички1*
ви*#представлява 

и властта, коятоКакво представлява розата?
Цвете, разбира се, но ето как ко- ПаЗИ цвета на Р°зата.

Втората пъпкаментира отделни части на розата представлява 
интелектуалците, третата са ра-

Основател: Народна скупштина Вестник на Българите в Съобия 
на Република Сърбия к
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