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В СРЯДА ПРЕД ВХОДА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ

УБИТ ЗОРАН ДЖИНДЖИЧ
Съобщение от извънредното заседание на 
правителствотснна Сърбия

ИД президентът на 
Сърбия Наташа Мичич 
провъзгласи 
извънредно 
положение в Сърбия
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'X' .V/ ш'ШШ

ттт
Г у- -Нр

Щ
■ш Ш:'Л

По предложение на правител
ството ИД президентът на Репуб
лика Сърбия Наташа Мичич про
възгласи в сряда вечерта извън
редно положение в републиката 
по повод атентата срещу премие
ра Зоран Джинджич.

"Приемам предложението на 
правителството на Република Съ
рбия да провъзглася извънредно 
положение с цел да бъде запазена 
сигурността на хората и имущест
вото им и да бъде поведена ен
ергична борба от страна на дър
жавните органи срещу организи
раната престъпност", заяви Ната
ша Мичич пред журналистите в 
правителството на Сърбия.

Тя подчерта, че държавата ще 
употреби за целта всички правни 
средства в условията на извънред
ното положение, докато не бъдат 
изправени пред лицето на прав
дата извършителите и поръчите
лите на това и останалите прес
тъпления, които бяха извършени 
през последните няколко години.

"Призовавам всички граждани 
и държавни институции да запа
зят самообладание в този тежък 
момент за нашата страна и да из
тъняват задълженията си в съз
вучие с Конституцията на Сърбия 
и Закона за мерките в условията 
на извънредното положение”, ка
за Наташа Мичич.

Тя призова всички държавни 
институции и правни субекти да 
вземат всички необходими мерки 
в съответствие със Закона за мер
ките в условията на извънредното 
положение и всестранно да съдей
стват на органите на сигурността, 
които са длъжни да разкрият и 
арестуват убийците на премиера 
Джинджич.

Наташа Мичич отправи при
зив към Войската на Сърбия и 
Черна гора, органите на сигур
ността, всички органи на право
съдието, медиите и политически
те партии да се сплотят около те
зи цели. Защото става дума за от
брана на държавата и опазване на 
нейната стабилност.

Мерките ще бъдат в сила все 
докато не се постигнат тези цели, 
докато не бъдат арестувани убий- 
цитв, К1Ш ИД президентът но Съ
рбия Нотошн Мичич.

щ
*Ще бъдат взети всички необходими мерки, за да бъде 
защитен мирът и демократичният строй в Сърбия

Премиерът на Сърбия д-р Зо- демократизация, да променят хо- 
ран Джинджич почина в сряда в да на историята и отново да изо- 
13ДО часа в Ургентния център в лират Сърбия и да я превърнат в 
Белград след раняването му от ог- царство на престъпните групи.

Правителството заяви, че ще
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нестрелно оръжие пред входа в 
сградата на правителството, съо- вземе всички необходими мерки в 
бщи правителството след извън- рамките на компетенциите си, за

да бъде защитен мирът и демок- 
Правителството съобщи, че ратичният строй в Сърбия, 

атентатът срещу Джинджич е 
"очевиден опит на ония, които миера Зоран Джинджич правите-

шX

9тш ш:дредното си заседание.

1НтПо случай убийството на пре- В
Щ:през изтеклите години се опитаха лството провъзгласи тридневен 

да осуетят с помощта на убийства траур в Сърбия от 13 до 15 март. 
развитието на Сърбия и нейната
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12.25-колона 
автомобили пристига 
пред сградата на 
Правителството в • ;

Дж^джинеавкараибез 
пулс и в безсъзнание в 4-
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опитите за реанимация не 
дават резултат. Зоран
Джинджич лочинал
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14.00 - Ружица Джинджич 
излиза от Ургентния 
център

15.45 - вицепремиерът 
Небойша Чович съобщи 
официално, че премиерът 
Джинджич е починал в 
атентат
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Съседите - Балканите - Светът
14 март 2003ЖЗЧ&-■У

Българските политици 

за убийството на 

Зоран Джинджич
Световни реакции 

за убийството на 

Зоран Джинджич

върховният представител на ЕС за външната поли- 
сигурността Хавиер Солана, който нарече 

Джинджич свой приятел и приятел иа Европа. Той 
беше човек с достатъчно кураж, за да се справи с 
предизвикателството да скъса с миналото, което 
през 90-те години доведе до изолацията на Югос- 

заявн от своя страна координаторът на Пак
та за стабилност Ерхард Бъсек. Генералният 
ретар на НАТО Джордж Робъртсъи, който рабо
теше с Джинджич за присъединяването на Сърбия 

натовската инициатива Партньорство за мир
“отчаян

тика и

лавия.
сек-

ството на Сърбия в на й-труднитс 
моменти и беше познат като гю-

Съболезнователна телеграма
към

Лидерите на европейските държави, американ- нарече убийството на сръбския премиер 
ският президент Джордж Буш, ОССЕ изразиха съ- акт на екстремисти, които желаят връщане към 
болезненанията си на Сърбия за атентата срещу авторитаризам от ерата на Милошевич. Тази тра- 
Зоран Джинджич. В Брюксел политиците посре- гедия показва, че антидемократичните сили и ек- 
ищаха с възмущение новината за убийството на стремизмът са все още силни в Сърбия, допълни 
сръбския премиер. Това е трагедия, възкликна Джордж Робъртсъи.

до председателя на парламента
Сърбия и Черна гора Драго- литик,с личността на коготосръ- 

бската общественост свързваше
на
лгаб Мичунович изпрати предсе-

Парламента Огнян надеждите си за радикални демо-дателят на
Гсрджиков. В нея се казва, че кратични промени.

Председателите на парламен-смърчта на Зоран Джинджич е 
голяма загуба за цялата демок- тарно представените сили и поли- 
ратична общественост.

Президентът Първанов из-
съболезнованията си до лиха като тревожно политическо

тици осъдиха покушанието сре
щу Зоран Джинджич и го опреде-Президентът Джордж 

Буш поднесе своите 

съболезнования на 

сръбския народ

прати
Наташа Мичич, председател на убийство и терористичен акт.
Скупщината и и.д. президент на 
Република Сърбия. Държавният 
глава посочва, че Зоран Джинд- Зоран Джинджич е човекът, 
жич оглавяваше правителството направил решителната крачка за 
на Сърбия в най-трудните момен- Сърбия, каза кметът на София 
ти и ще бъде запомнен като един Стефан Софиянски, съобщи Да- 
от най-видните вдъхновители на рик радио. Той предаде Милоше- 
демократичните промени в Сър- Вич на трибунала в Хага, явно то

ва не може да му бъде простено, 
Софиянски.

до Наташа Мичич премиерът Са- Убийството е по-скоро политиче- 
кскобургготски казва, че Зоран СКо, смята той.
Джинджич оглавяваше правител-

Президентът на САЩ Джордж Буш поднесе своите искреии 
съболезнования на сръбския народ по повод убийството на пре
миера на страната Зоран Джинджич, предаде АП. Говорителят на 
Белия дом Ари Флайшър заяви, че Зоран Джинджич ще бъде запом
нен с важната си роля в установяването на демокрацията в Сърбия 
и предаване то на дикта тора Слободан Милошевич на правосъдието. 
Джинджич смяташе, че бъдещето на Сърбия е свързано със Запада 
и той работеше усърдно за интегриране на страната в световните 
структури и за подобряване на сътрудничество с Международния 
Трибунал в Хага.

бия.
В съболезователна телеграма бяха думите на

Германия и Словения 

осъдиха убийството 

на сръбския премиер
Официалният представител на МВнР Борис 

Малахов заяви, че Русия е възмутена от убийството 
на сръбския премиер Зоран Джинджич, предаде 
Газета ру. Виновните за това убийство трябва да 
бъдат сериозно наказани, подчерта Малахов. 
Москва високо цени заслугите на Зоран Джинджич 
за провеждането на демократичните реформи в 
Сърбия и усилията му да се запази съюза между 
Сърбия и Черна гора. Малахов поднесе съболезно
ванията си на роднините и близките на премиера 
Джинджич. Надяваме се последствията от това 
нечовешко престъпление да не се отразят на ста
билността на 
на МВнР.

Русия изрази 

възмущение от 

убийството на 

премиера 

Джинджич

Германският външен минис
тър Йошка Фишер и неговият 
словенски колега Димитри Рупел 
осъдиха убийството на сръбският 
премиер Зоран Джинджич, което 
стана по време на техните разго

ри, предаде Франс прес.
‘ Неговото убийство доказва, 

че тероризмът в региона все още 
не е победен”, е заявил Фишер, 
цитиран от словенската агенция 
СТА по време на срещата с Рупел 
в Словения.

"Зоран Джинджич бе символ

Целта на 
убийството на 
Джинджич е 
дестабили- 
зация в Сърбия

во
страната, заключава представителят

Бодо Хомбах:
Джинджич бе модерният герой 

на демокрацията

Босненския член иа Председател
ството на Босна и Херцеговина Су- 
лейман Тихич заяви, че шокиращото 
убийство на председателя на прави
телството на Сърбия Зоран Джин
джич е насочено срещу стабилизаци
ята на политическите процеси в Сър
бия, предаде агенция ТАН10Г. "Уби
йството на господин Джинджич е те
рористичен акт, който има за цел дес- 
табилизация на политическата си
туация в Сърбия, а може би по опре
делен начин и в региона”, каза Тихич.

на демокрацията и сръбското ра
звитие по пътя към европейската 
интеграция”, добави Фишер.

Рупел изрази съгласие, че уби
йството е удар за демокрацията и 
стабилността в региона и допъл
ни, че Словения, която като Сър
бия е бивша югославска репуб
лика, е готова да окаже помощ на 
страната.

Външният министър на Гер- 
Йошка Фишер
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Зоран Джинджич, че той беше модерният герой трябва да се спре, а трябва да продължи работата 

демокрацията , предаде агенция Бета. Хомбах за осъществяване на неговите политически цели”

ЦССИ”. "Джинджич бе^ величествена с^есщ^отка! "* “ ИНте?^-
чества. Имаше хуманистично образование и спо з-,™?-,1ДД "раВИМ ™ка’ че сле«тази 
собността да провежда икономичСте реформщ У № Сърб™ “*“ ■ каза Хомбах.

СЪМ

на

Македония

Джинджич бе 
носител на 
реформите

мания
щение в Словения, за да насърчи 
правителството за провеждане на 
референдума за присъединяване 
към ЕС и НАТО.

е на посе-

Македонското правителство ква
лифицира убийството на сръбския 
премиер Зоран Джинджич като кла
сически терористичен акт и призова 
властите в Белград да разкрие атен
таторите и мотивите за убийството. 
В изявлението па говорителя иа пра
вителството Сашо Чолаковски се 
казва, че "Джинджич несъмнено бс 
политическа фигура, която персони
фицираше и бе носител па реформи
те в Югославия и в Сърбия'’. ’ Джин
джич бе човекът, който откри широк 
фронт в борбата срещу организира
ната престъпност’, заяви правител-

Стйепан Месич: Убийството на 
Джинджич е лудост

че скърби за сръбския премиер 
Зоран Джинджич, предаде Би Би 
Си. Срещнах премиера 
Сърбия миналата година, той 
беше добър човек, заяви Строу. 
Скърбя за него и мислите ми са 
със семейството му и сръбския 

Министърът на външните ра- наР°Д> каза Строу. 
боти на Великобритания заяви,

Джак Строу: 
Скърбя за 
Джинджич

на

Президентът на Хървати Стйепан Месич заяви, че убийството на 
сръбския премиер Зоран Джинджич е лудост, предаде Ройтерс През 
идентът Месич, който през 90-те години се би сре! югославските 
части за независимост на Хърватия, каза, югославските
Сърбия. Сърбия прежвиява че това не е добро за 
„„ труден период и това убийство т«* 
намали процеса на демократизация в страната, подчерта Месич. Щ ственият говорител.
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Наредба
за мерките в условията на извънредното положение
ид президент-, т н-, Р„ г ~ републиката или обект без позволение.

4' Д»Р-™Р- ■» Сигурностно-информацион- 
нто ще се прилагат в условията'нз Ичт « Р ’ К° НПТа агенция може Да предприеме към някои фи- 
положение. * ‘ РеДното зически или юридически лица определени мерки,

които на се в съзвучие с принципа за невредимо-

«3 "'“Т™"" с'№” ■ ~ ™р“» ЙКГЙГ ”

мерките в условията на извънредното положение.
1. С тази наредба се ограничават някои свободи 

и права на човека и 
Конституцията

От биографията на Джинджич

Ш

№$*■ ^Зоран Джинджич е роден на 1 Шш 
август 1952 година в Босански № 
Шамац. Дипломирал се във Фи- Н 
лософския факултет в Белград, а ВВ 
докторирал в унуверситета в гер- \Щ 
манския град Констанца. Още ка- И 
то студент е участвал в опозицио- Н 
нни дейности. Осъден е на една 
година затвор поради опит да ор
ганизира автномна студентска 
организация със студентски лиде
ри от Загреб и Любляна.

След като завършил факулте
та, никъде в Югославия не е мо- 
жал да намери работа, даже и ка
то нощен пазач. През 1997 година 
е напуснал Югославия и продъл
жил да се школува в Германия, 
където докторирал, а в Югосла
вия се завърнал след 12 години.

Един е от основателите на Де
мократическата партия през 1989 
година. На проведената през сеп
тември 1990 година Скупщина е 
избран за председател на Изпъл
нителния отбор на партията. Бил 
е депутат във всичките три мно
гопартийни състава на Народна
та скупщина на Сърбия и в Съве
та на републиките на Съюзната 
скупщина. През януари 1994, фев
руари 2000 и октомври 2001 го
дина е избиран за предеседател на 
Демократичната партия.

След победата на опозицията 
на състоялите се 1996 местни из-

' ‘ •
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Както бе съобщено, Наредбата е издадена по 

предложение на
Р|

*
лице смее да 

влезе в чуждо жилище и други помещения и без 
решение на надлежния съд, ако това е необхо- 13димо заради откриването и залавянето на нзвър- 

гражданин;), гарантирани от шителите на углавни престъпления с елементи 
делят спетппн» н™ Сърб11я’ 11 се опРе- организирана престъпност, намирането на следи
пши в уГовият “ ЦИИ На ЛЪрЖаВНИТе °Р- «а тези криминални дела и предмети във връзка с 

ни в условията на извънредното положение. углавната процедура.
2. Министерството на вътрешните работи мо- 6. Забранява се правото на стачка 

же да доведе под принуда лицето, което застра- 7. Забранява се свикването и провеждането 
шава сигурността на други граждани или сигур- публични събрания на граждани, за които е необ-
остта на републпката, и да го задържи в служеб- ходимо предварително заявление в Министерст- 

нпте помещения до лО дни. вото на вътрешните работи в унисон със закона.
а вземането на тази мярка се издава решение, 8. Забраняват се всички политнечески, синди- 

което може да се обжалва пред Министерството кални и други действия, чиято цел е^а се осуети 
на вътрешните работи. прилагането на мерките в условията на извънред-

Доведеното и задържано лице няма право на ното положение, 
правозащитник в смисъл на Закона за углавната 9. Забранява се публичното осведомяване, раз- 
процедура. пространяването на печат и други съобщения във

Министерството на вътрешните работи по връзка с причините за провъзгласяването на из- 
възможност ще осведоми семейството на доведе- вънредно положение, освен предаването на офи- 
ното и задържано лице за предприемането на тази циалните съобщения на надлежните държавни 
мярка.

3. Министърът на вътрешните работи може 
временно да ограничи или да забрани движението терството на културата и общественото инфор- 
на лица на публично място или в определени ра- миране в сътрудничество с Министерството на 
йони, както и да нареди на отделни лица да преби- вътрешните работи.

Iпана

на

а
*> ЛЕ?

ШЯ8Я1
От януари 2001 година е пред

седател на Правителството на 
Сърбия.

През септември 2002 година 
седмичник

"Тайм” го нареди сред 14 водещи 
европейски политици на третото 
хилядолетие. Получи пр 

бори и след стълкновенията с ре- та германска „аграда "Бамби” за 
жима на Милошевич, който отна-

органн.
За прилагането на тези мерки се грижи Минис-

американският
10. Наредбата влиза в сила в деня на публикува ват в постоянното шш временното си место

жителство, като имат задължението да се явяват, ването й в "Служебен вестник на Република Сър- 
Министърът на вътрешните работи може да бия, съобщи правителството на Република Сър- 

издаде заповед да бъдат затворени всички достъ- бия.
естижна-

2000 година из областта на поли-
чало не искаше да признае загу
бата, стана кмет на Белград.

тиката, а през август 2002 година 
в Прага получи наградата на Фон- 

През 2000 година беше главен дация "Полак” за принос към де- 
стратег и организатор на опози- мокрацията в Сърбия, 
ционната кампания, която прикл
ючи с поражение на Милошевич.

Кощуница: Съобщение на Демократическата партия

Престъпността е Убиха председателя,
Сърбия няма да могат

Джинджич остави след себе си 
съпругата си Ружица, дъщерята 
си Йована и сина си Лука.

Председателството на ДОС:

Обявена е война 

срещу демокрацията
- Атентаторите и убийците на председателя на Правителството на 

на Демократическата партия ЗоранСърбия и на председателя
Джинджич се опитаха да убият и Сърбия, каквато той създаваше.
Председателя убиха, но Сърбия, която той изграждаше 
могат, съобщи Демократическата партия, като оповести, че гя ще 
продължи работата, която започна с него.

- Тестамснтът, който той ни остави ще бъде реализиран. Сърбия Председателството на Демок- -Този терористичен акт е опит 
ще бъде сигурна! демократична страна, благододиа за всички свои ратическата опозиция на Сърбия да се дестабилизира обществото и 
граждани Това дължим на него, на семейството му, на нашите деца и па извънредно заседание оцени, да се прекрати процесът на ре- 
нищо няма да ни попречи да реализираме неговата и нашата цел. Това че атен татът на премиера на формите, се подчертава в 
е поръчение И на онези, които го убиха, преди всичко на онези, които Сърбия д-р Зоран Джинджич съобщението, в което се добавя.
му оказваха подкрепа и които уважаваха това, което правеше той. означава обява на война срещу - В този преломен момент за

ДС изисква компетентните органи и институции спешно да демокрацията и на демократично Сърбия, Председателството на 
открият убийците и тези които са наложили убийството - в срок, избраните институции в Сърбия. ДОС реши да суспендира всички 
който се измерва с часове. идеологически, политически и

_________ ____________________________________ Други различия, и заедно с всичкн
останали демократични и проре- 
формистки сили в Сърбия да 
направят всичко възможно за да 
се запази мирът и сигурността на 
гражданите и основите на демок- 
ратичнната система, настанала по 
волята на народа и на изборите 
през 2002 година.

.. „пемисоа на Сърбия Зоран гора Драголюб Мичунович. Той припомня, че пре- Председателството на ДОС Атентатът срещу премиера на з * 1 призива всичкн политически ор-
Джинджич е терористично нападение срещу ств- миерът Джинджич бе еди,, от стълбовете и гарвн- ' синдикати, „еиравите-
бшш сгга на държавата и нейния конституционен тите зп реформисткия курс „а страната. Същсвре- орга,|3!щи„, сдружения
пе а те и, които са го извършили, са имали намер- мешю Мичунович е уверен, че трагичната смърт на ^ ^ да

,Рни1 то не само да разклатят вътрешната стабил- Джинджич „е бива и „яма да „онречи „а провеждан- Р « къ'м реализи-
ност и да попречат на реформите, започнали след „те реформи а страната и „а процеса на включване « « р ^ всичкн
изГюрната победа през 2000 г„ но и „а накърнят „а Сърбия и Черна гора във всички международни Да ц Сьрбп>,'\
изборна, страната, бе съобщено от кабинета иептитуции. 1

Скупщината на Сърбия и Черна

сръбското общество НС С<1 И НС

Председателят на Демократи- 
партия на Сърбия Воис- 

Кощуница заяви, че атента-
ческата
лав
тът срещу председателя на прави
телството на Сърбия Зоран Джи
нджич показа, че престъпността е 

бско-нроникнала навсякъде в сръ 
то общество, предаде за "Фокус” 
сръбската агенция Бета. Кощуни
ца заяви за Бега", че нападението 

"сурово пре- 
че истината трябва

срещу Джинджич е Драголюб Мичунович: Джинджич бе 

един от Гарантите за реформисткия 

курс на страната

дупрежденис, м
погледне в очите". Пресзъ- 

не може да се дели на до- 
и тяхна. Трябва

да се 
иността
бра и лоша, наша 
дл разберем, че тя винаги е раз- 

I за обществената тъ- 
с естествен неприятел на 

институ-

рушителна 
кан и че
всички демократични 
ции”, добави Кощуница. ’ Надя- 
вам се, че извършителите ще бз»- 
дат наказани и особено силно се

- и власт, инадявам, че всички ние 
опозиция, ясно ще ограничим го- 

незаконно. Тук нямава, което е 
място за компромиси и договор
ки". посочи бившият президент

авторитета
председателя мана

на СРЮ.
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Т^Тг^ии в ДИМИТРОВГРАД НАЙ-ОСТРО ОСЪДИХА УБИЙСТВОТО НА 11РКМИКРА ЗОРАН ДЖИНДЖИЧ

единство заради демократическото разви- 
обществото в Сърбия и укрепва-в Димитровград.Бруталното убийство на сръбския пре

миер Зоран Джинджнч предизвика сред 
жителите в Димитровградска община шок надежда за бъдещето на Сърбия и нейните

деца. Стреляно е в човек, син, съпруг, бн-

кратичната партия
"Два изстрела угасиха един живот, една

МО тие на
пето на демократическите институции, па-Ш зарната икономика, приватизацията, сът- 
рудничеството на страната с Хага и много, 

по-решителна борба срещу ор
ганизирания криминал .

"Отпор" - Цариброд изтъква, че това е 
атака срещу развитието на демокрацията 
и демократичните промени, които Зоран 
Джинджич олицетворяваше и провежда

на дело. "Отпор” - Цариброд подкрепя 
мерките на Правителството на Сърбия, 
които са предприети с цел да се защитят 
демократическите институции в републи
ката. "Считаме, че въпреки всичко, което 
се случи, демократическите процеси в 
Сърбия няма да спрат, че няма да се поз
воли връщането на силите на бившия

и много размисли за бъдещето ни.
По този повод в сряда вечерта се про- ща, демократ, реформатор и визиопер, 

веде извънредно заседание на Изпълни- какъвто Сърбия доскоро не е имала. Ст- ^
телния отбор на Общинската скупщина, реляио е направо в сърцето на демокра- 
на което присъстваха председателят на цията, в реформите , в опорната точка и

: па новата дп>ржавна общост ММД 
скуп- Сърбия и Черна гора. Стръляпо е

много

ШОС д-р Боян Давитков, подпредседателя двигателя 
Петър Йованович и секретарят на
щината Светлана Маринкович-Димитро- века, който олицетворяваше демократи- ЦЯ 
ва. В съобщението от заседанието най-ос- ческите промени, човека, когото целият Шш 
тро се осъжда бруталното убийство на свят виждаше като млад и перспективен 
Председателя на правителството на Р политик с визия на Сърбия като модерна

европейска държава.
Стреляно е в борец и храбър човек,

Сърбия същевременно е и покушение който назоваваше нещата с истинските им щ цщ «вря
срещу реформаторските и демократични имена и носеша тежестта на отговорно- : -}уЩ : ЙЯ ШИ|
сили в Сърбия, с цел да се спрат демок- стта за всяка своя дума. Неговата храброст • ." ;•% ■ $ щ!, & 1щ
ратичните промени, които олицетво- и вяра в справедливостта бяха мотивите на 
ряваше Зоран Джинджич, както и да се неговата решителност в борбата срещу ос- , у.[
дестабилизира страната. танките на бившия режим и организира-

Към гражданите на общината отпра- ния криминал. 
вяме апел да останат достойнствени и с В този тежък момент нека да напомним
поведението си да допринесат за запазва- за думите на Зоран Джинджич: "Каквото и обща лустрация в политическия живот на 
нето на конституционни порядък в стра- да се случи, ние, демократите, носим зна- Сърбия”, изтъкна зам. председателят на лее най-напред за един млад човек и 
ната, за провеждането на предприетите и мето на промените.”

в чо- "Ш
% ше

V-тСърбия г-н Зоран Джинджич.
"Покушението срещу премиера на

гМт режим, които очевидно стоят зад поку
шението срещу Джинджич”, казва Данило 
Воинович от "Отпор" - Цариброд.

Председателят на ОО на Социалдемок
рация в Димитровград Иван 
пред "Братство": "Социалдемокрация жа-

Свещи на лобното място Симов заяви

съчувства на неговото семейство, а след 
Председателят на ОО на ДХСС Зоран това и за един демократ и реформатор на

ДСБЮ Небойша Иванов.
Зоране, твоята жертва няма да бъде

напразна - ние, демократите в Димитров- Николов заяви следното по повод убий- политическата и икономическата сцена на 
Съобщението е подписано от иредсе- град, ще продължим още по-решително ството на премиера на Сърбия: "Пети ок- Сърбия. Надяваме се, че Сърбия сега няма 

дателя на ОС д-р Боян Давитков и от пред- по пътя на промени и реформи, които ти томври се случи, но 6-ти все още не е до- да се насочи към пропастта, към полити
ци остави в сърцата”, се казва в съобще- шъл. Старите структури в определени слу- ческия и икономически провал, към 

От името на ОС в Димитровград пред- нието на ОО на ДС в Димтировград, под- жби все още не са разбити и имат въз- анархията и към всички онези нещастия, 
седателят д-р Боян Давитков изпрати съ- писано от председателя Зоран Петов. можности да убият дори и премиера”. които я съпътстваха през последните де- 
болезнователни писма до семейството на ДСБЮ в Димитровград изткъва, че ”с Донка Банович от името на ОО на ДСС сетина години. Надяваме се, че този ван- 
Зоран Джинжич, и.д. президент на Сърбия убийството на Зоран Джинджич е кратко заяви: "Възмутени сме от това, ко- далски акт ще подтикне Сърбия да тръгне 
и председател на Народната скупщина на създадена реална опасност да бъдат заба- ето се случи. Страшно е, че в Сърбия все още по-силно към истинската демокра- 
Сърбия Наташа Мичич, както и до Пред- вени демократическите процеси в страна- още загиват млади и перспективни хора, ция. Членовете на СД изразяват съболез- 
седателството на ДС. От името на Изпъл- та и да бъде осуетено прилагането на неот- които се борят за промени. Това всъщност нования на членовете на ДС. Поръчваме 
нителния отбор на ОС Емил Соколов из- давна приетата Малка конституция за пра- 
прати писмо до Правителството на Сър- вата на 
бия.

мерки в условията на извънредното поло
жение”, се изтъква в съобщението.

седателя на ИО Емил Соколов.

е изстрел срещу цяла демократическа им да продължат още по-решително да 
малцинствата. Опасяваме се, че Сърбия. Страшно!” провеждат това, което Зоран Джинджич

„ политическите процеси след убийството Осъждайки убийството на премиера на започна, като при това могат да разчитат
Няма думи, с които може да се опише на премиера Джинджич ще имат отрица- Сърбия, ОО на НД, отскоро преименувана на нашата всеотдайна подкрепа”, 

злодеянието, което се случи в сряда пред телни последици за малцинството. в Либерали на Сърбия, изтъкват че
очите на Сърбия и целия свят , се казва в Политическото и криминално убийство "всички демократични сили в Сърб’ия в 
съобщението на Общинския отбор на Де- на Джинждич показва необходимостта от този момент трябва да постигнат пълно А.Т.

Владимир Захариев, председател на ОС в 
Босилеград: Горан Чирич, кмет на 

Ниш
Съобъение на Общинския отбор на ДС в 
Босилеград

С всички средстваУдар срещу 

демократична сРе1ЧУ престъпността
Сърбия

Държавата да 

потуши тероризма
- Убийството на 

събитие и голямо
премиера на Сърбия е едно странно и опасно 
зло за Сърбия. Затова държавата завинаги 

трябва да потуши тероризма, подчерта покрай останалото предсе
дателят на ОС в Босилеград В. Захариев.

Атмосферата, която се съз
даваше в обществения и поли-

голяма жертва на собствената
си програма.

Смъртта на лидера на Де- 
мократичната партия трябва 

Сърбия д-р Зоран да бъде урок за държавата, че 
от някои полити-

тически живот в Сърбия сре
щу председателя на Правите
лството на 
Джинджич

Александър Сотиров, председател на 00 на ГСС 
в Босилеград:

- Мисля си, преди всичко за 
Зоран Джпндич, за семейство
то му... Убийството на всеки чо
век налага да си зададем въп
роса: защо? Какъв е.мотивът 
за убийството? Дали някой с то
ва иска да предизвика кръво
пролитие в Сърбия? Това 
и срещу личната сигурност 
всички ни. Този безумен акт не 
представлява нищо друго освен 
опит да се сруши всичко поло
жително и добро в нашата 
рана. Това е удар срещу демок
ратическа Сърбия, каза между 
другото кметът на Ниш Горан 
Чирич.

е необходимо с всички сред
ства да се справи с организи
раната престъпност.

Надяваме се, че реформите 
правител- ще продължат и че Сърбия 

няколко

чески партии, вече по-дълго 
време приличаше на организ
иран линч.

Борбата, която
Знаменосец на 

реформите ството водеше на 
фронта, като

е акт няма да спре и ще намери сили 
провеждане на да се избори за своето място в 

ускорена икономическа рефо- съвременна Европа 
рма, въвеждане на Сърбия
европейските и световни ин- Девизът на членовете на 
ституции, изграждане на ос- Демократичната 
новите на Държавната общ- Босилеград 
ност Сърбия и Черна гора и 
борба срещу организираната 
престъпност, даде първата

на

Председателят на ОО на ГСС в Босилеград Александър Сотиров 
казщ че е убит човек, родител, знаменосец „а промените, 
държавник... - Ще се забави приключването ни към европейските 
интегративни процеси. В скоро време ще бъде трудно да се намери 
полтик е гакава енергия, сърцатост и визия. Веднаж завинаги 
трябва да се потуши организираната 
паметта му!

в

ст-
Впартия

в този изключи
телно тежък момент е: ”И ние 
сме Джинджич!"

престъпност. Поклон пред
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Н^^^^^ИБосилег^ад ще се открие иитер.,^
Димитровград

Бави се реконструкцията 

железницата
оло 329.500 динара. Тези 
Министерството

дни
за национал

ни и етнически общности е по
дсигурило 150.000 динари, 
таналите пари ще обеспечат 
ОС и Центърът за култура. 
Очаква се да се купят шест ко
мпютъра и Интернет-центъра

р. Л'"г„"; г-'—« — • “ в —р» рр.-
вгат'* — рр™гг;рЕ^;.".Тр“;
щпнската’ С™'’"'““'"!:“ °Г> иео11Ходими съоръжения. СтоП- 

у щина в Босиле- ността на проекта, в която са "
о.. , т, лючени прибавянето на компю- търна техника.
За тази цел Центърът за кул- търната техника и оборудването 

тура е приспособил едно номеще- на помещението, възлиза на ок-

а ос-

/Щ||г
учениците 

и младите ще имат възможно
стта безплатно да получават 
знания из областта на компю-вк-град.

иГП.Л.Р.
|Т1

Пчеларското дружество "Радилииа" се готови за нови постижения шв
У/Мед от Босилеградско в Любляна? |Щ1§1

Пчеларското дружество "Ра- кият факултет от Белград. Боси- 
дилица в Босилеград в съдейст- леградските пчелари 
вие с "Медопродукт” от Враня ор-

Председателят на дружеството 
имаха въз- Славчо Владимиров казва, че са в 

г „ ход разговорите с "Медекс” от
ганизира събрание в Босилеград, град и Враня да разменят опити в Любляна и "Мсдопродукт” от 
на което беше изнесена лекция за

Оповестеното започване на ре- започване на реконструкцията 
конструкцията на ж.п. линията и ще започне в края месеца, 
на гарата в Димитровград на ста
рта закъснява с почти един месец, циалното начало, работите вър- 
констатирано е на среща между ху реконструкцията на практика 
представители на ЖТП ”Бел- са започнали. Разчиства се терена 
град” и общинското ръководство, около гарата и около съоръже- 
проведена в края на миналата сед- нията където на време се въртяха 
мица в Димитровград. Според тях локомотивите. На мястото къде- 
закъснението идва поради обек- то ще бъде поместен електонният 
тивни причини - липсват необхо- център (където сега е паметни- 
димите градоустройствени реше- ка) вече са изсечени всички дър- 
ния, а не пристигнал и строител- вета, а вероятно наскоро ще бъде 
ният материал, който трябва да изместен и самият паметник, 
бъде предоставен от чужбина.
Поради всичко това официалното

можността с гостите си от Бел- Въпреки отсрочването на офи-

отглеждането на пчели.
В "Радилица” членуват 97 пче-

Враня за организирано изкупване
развитие на пчелното дружество на мед и останали пчелни проду- 
през пролетта и подготовка на лари от общината, които прнте- кти, което до голяма степен ще

жават около 800 кошници. Мноз- допринесе на 
ина казват, че наскоро ще увели- пчеларството в общината.

пчелите за паша.
Пред около 70 босилеградски 

пчелари лекцията изнесе Ненад чат дружествата си. 
Станоевич, асистент в Земеделс-

развитието на

П. Л. Р.

Димитровград

Кръчмари обявиха стачка А.Т.предложи след като получи пис
мени искове от Съвета на роди
телите на основното училище, са
мото училище и Координационо- Тютюневата фабрика в Ниш 

успешно приключи миналата година
то тяло за превенция срещу нарк- 

на приходите, а оттам и до невъз- оманията, алкохолизма и прости- 
можноста да си плащата данъч- туцията сред училищната мла- 
ните задължения. Те също счи-

Недоволни от решението на 
Общинската скупщина с час да се 
намали работното им време, соп-
ствениците на шест кафенета в тат. че наказанията за Неспазване 
Димитровград организираха ста- на новото работно време са много щението е в сила. и че трябва да се 
чка, като ги - затвориха. Те от- високи. Не поемат и обвиненията, спазва, а че недоволните може да 
правиха иск до Изпълнителния че техните заведения са главните го обжалват пред съда. Някои от 
съвет на Скупщината, в който виновници за разпространение на собствениците на кавенетата вре- 
гьрсяг да се върне старото рабо- "зависимите болести” като нарк- менно са закрили работата си при 

време. Те също изискват бар- оманията, алкохолизма и прости- съответната общинска служба, 
четата да се считат за затворени туцията. Докога ще с така остава да се ви-
след изтичане на работното вре- Да напомним, че споменатото дИ. Поне засега може би полза 
ме, макар че в тях все още има решение за съкращаване на ра- имат заведенията на "Балкан”, в 
гости (които могат да си останат и ботното време бе взето по пред- които младите досега едва ли ид- 
до зори). Солствениците считат, ложение на председателя на Об- „аха. Все пак най-голяма полза 
че съкратеното работно време щпнската скупщина на заседание- имат младите хора. 
води до намаляване на оборота и то й на 21 януари т.г. Кмегът това

деж.
От общината изтъкват, че ре-

*Миналогодишната печалба е 574 милиона динара и е двойно 
по-голяма от тази през 2001 година. Фабриката успешно 
стартира и в началото на тази година

Нишката тютюнева фабрика ус- лата година, а резултатът се дължи 
пешно започна настоящата делова на увеличеното производство на ци- 
годнна. През януари и февруари са гари. 
продадени 15 на сто повече цигари в 
сравненияе със същия миналогоди- която срочно изпълнява задълже

нията си към държавата, домашни- 
Данните показват, че нишката те и чужестранни партнйри, са нап- 

цигарена фабрика миналата година равени разходи от 6,9 милиарди ди- 
е приключила с твърде добри фи- нара. Успехът се дължи и на факта, 
нансови резултати. В съобщението че печалбата възлиза 574 милиона 
за обществеността се посочва, че е динара. От значение е, че тя е двой- 
осъществен общ доход от 7,5 ми- но по-голяма от тази през 2001 го- 
лнарди динара, който е с 12 процеп- дина. 
та по-висок от този през по-мина-

гно

Същевременно, във фабриката,

шен период.

Актрисата Паулина 

Манова за работата на 
димитровградските 

кафенета

В.Б.

Бележка 

О. К. и уви! Разбирате ли, че този град има да 
го няма, ако колапсът продължи 
още малко?

Семинари за безработните дими- ще бягаме оттук, казват някои 
тровградчани. О. К.! Провеждат ги 0т вас, конто сте в политиката, и 
специалисти от Трудовата борса. О. някои от нас, които не сме в нея. О. 
К.1 Учат безработните Димитров- к.! Имаме малко или малко повече 
градчаии как да си търсят работа. ”кеш” в банките (или в сламници- 
О. К.! Но къде да намерят тази ра- те), ще разпродадем това, което мо- 
бота? Учат ме да ловя кит в Ни- жем (ако изобщо има кой да го ку- 
шпва- казва едни от безработните! пи) и ще бягаме. Теоретически е съ- 
Уви! веем О. К.! Но практически не е до-

нача-

Тя смята, чс нещо трябва да сс - Ограничаването на работата 
забрани наливаното на алкохолни кафенетата не е добро пито за- 
питиета на малолетници, като се собствениците им, мито за граж- 

механизми.

-На младите трябва да им се 
овъзможат някои други полезни 

активности, а неизвънучилищни
забраняват кафе-баро намерят определени 

Може би е по-добре на местно общината, казва известната ца- 
ииво да сс вземе решение, с което рИбродчанка актрисата Паулина 
да се забрани даването на алкохол Данова, 
на малолетни не само в кафснс- 
тата, а и в магазините.

даните, а в края на краищата и заведа им сс
те. Това няма да даде ефекти, а 
трябва да им се изнамерят друг и 
възможности - спортни и култур- 

активности, откриване на раз- 
работилници и пр. Това, че 

изисквали работа-

Хайде бе, вие, които сте власт, и там лесно. Друга среда, ново 
пие, които сте опозиция, сторете не- л0. Търси квартира, търси работа за 
що! Не е възможно да сте безсилни Себе си, търси работа за жена си, 
дотам. Поне опитайте! Ако трябва, търси училище за децата си... И до
карайте се помежду сн по въпроса като се справим, животът ще нзте- 
за спасяването на общината. Няма че. В другите среди няма да ни чакат 
да е срам. В японския парламент се с погача, сол и носии от "Зона Зам- 
и бият, може би именно затова япо- фирова". 
нците са между най-богатите хора в

Д. Христовани
лични
родителите сн 
ти ни кафенетата да бъде огра- ^-|д|«(рЗТКО 
кичена до 23 часа означава, че те Г*
не са в състояние да обяснят на И помещенията па хотел "Балкан” днес ще се проведа първата за

пет пшост гря- т.„и година кръводарителска акция в Димитровградска община, 
вемцном I гази годи I ”Балка„”, кърв ще могат да дадпт всички заимтер-

започва в 8 часа, а неОии организатори са
и димитровградската чер- света.

децата си за какво
бва да ходят на училище. Нима Освен заетите в

дг.ржавата ССОВани граждани. Акцията
Завод за кръвопреливане

ХеО, бро1 Измръзнахме но тозн 
студ! Ако сега заспим.»родителите очакват 

да им върши тяхната работа - 
ва актрисата Паулина Манова.

каз- нишкия 
вепенокрътскн организация Б.Д. Б.Д.
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Акция на босилсградският Червен кръеБребевницаД-р Сузана Джорджевич-Милошевич, предсс- 

” Натура балканика’ : В рамките на акцията “Грижа за 
старите , която провежда Червеният Грижа за
веният кръст в Босилеград. КГ

Още от ноември миналата година , л
шест медицински сестри и един лекар Д
редовно посещават 72 лица па прек- ж ~
лоппа възраст в Босилеград, Райчи-
ловци, Радичевци и Извор. Всяка ог |М -1а сформиране на още един
сестрите посещава 2 до 4 пъти на м - от ;]екар и 5 сестри, които да се

12 лица, докато лекарят по

дател па Бежанско 
семейство строи 
къща

Козарството се 

базира на малките 

домакинства Въпреки чс през последните 
години Правителството па Сър
бия със съдействието на между
народни организации засили дей- 

бежаиците от Хър- грижат за още 72 лица, нуждаещи се 
от медицинска помощ.

Развитието на казарството с ВИ 
тема, по която напоследък в Дн- Н 
митровградска община се говори 
много. Природолюбнтелското 
дружество "Натура балкаикнка" 
неотдавна в Димитровград дове
де хора от Норвежкия търговски 
съвет (НТС) и региона Тромс в 
тази скандинавска страна, в кой
то е реализиран успешно проект 
за развитие на козарството. По
соченият регион е най-големнят 
производител на козе мляко в 
Норвегия. Проектът ми по-къс
но е реализиран успешно в още 
няколко страни в преход.

С председателката па "Нату
ра балканика” д-р Сузана Джор- 
жсвпч-Милошевич тези дни бе
седвахме какви са възможности-

ссц по
един път на месец всичките 11 лица.

Босилеградският Червен кръст е 
искал от Републиканската организа-

носгга си 
вития и Босна и Херцеговина да 
се завърщат в родните си места, 
сериозни резултати изостанаха. 
Това особено се забелязва в Ди
митровградска община, тъй като 
пито едно
което намери убежище тук,

П.Л.Р.V •V )

Димитровград ________------------
Грип има, епидемия - нямабежанско семейство,

не който измъчваше северните и цен- 
Димитровградско. До вторник, в 

около 100 заболели от
В края на миналата седмица грипът, 

трялнитс части на Сърбия, стигна и в 
димитровградския Здравен дом бяха регистрирани

прояви желание да се завърне.
Опити за трайно решаване на 

статута на бежанците от неот
давна прави и републиканското 
Министерство за строителство и 
благоустройство. Чрез правите
лствения Комисариат за бежан
ците то поиска бившите жители 
на Хърватия и Босна и Херце
говина да се произнесат по въп
роса искат ли трайно да се за
селят в Димитровградска общи
на, като при това им сс предлага 
и конкретна материална помощ.

Както узнаваме, засега само 
едно бежанско семейство е ре- 
шило тук да се засели. Става ду
ма за Миленко и Зорица Драга- 
нич, които пече строят къща в с. 
Бребевница в Забърдието.

В Димитровградска община в 
момента пребивават по принуда 
49 лица от Хърватия и Босна и 
Херцеговина, докато 78 са от 
Косово и Метохия.

* РИСтава дума предимно за деца на предучилищна и училищна възраст и за 
стари хора с хронични болести.

Лекарите предупреждават болните да не се лекуват сами, т.е. да не консу
мират антибиотици без предварителна консултация стях.

Б.Д.д-р Сузана Джоржевич- 
Милошевич

В Босилеградска община са зарегистрирани 
около 150 заболели от грип_______________* Реализираш ли норвежците 

някъде в Сърбия такъв проект?
- Реализират подобни селското един такъв проект да се реал

изира н в Димитровградска об- стопански проекти в Бач и Кра- 
гуевац. Там са сформирали кооп- Броят на грипозните по-голям

щнна.
По време па Посещението си в Димитровград ска_община, Представи
телите па НТС и региони Тромс биха доволни от Природшиие Потен
циали на общината за развитието на козарството. Съществуващите 
ферми в селата Борово и Бачево те оцениха като твърде изгодни за 
реализации ни един такъв Проект.

Броят на заболелите от грип в бо- и добавя, "че топлото време ще
лияе на разширяването на вирусните

пов-
силеградска община през последните 
дни се е увеличил и в момента са заре- инфекции”, 
гистрирани около 150 заболели - зая- Тукашната хигиени чно-епидемио- 
ви за “Братство - д-р Васил Захариев, логична служба, която работи в рам

ките на Завода за здравна защита отлекар епидемиолог, началник на хи
гиенично - епидемиологичната служ- Враня, още през есента е започнала с 
ба в Босилеград. ваксинирането срещу грип и досега са

Според свиденцията. най-много ваксинирани около 300 лица. 
сред заболелите са на възраст между 
20 и 59 години. Захариев казва, че бро- публиканското здравно министерст- 
ят на заболелите вероятно е по-голям, во. посещенията на болни са забра- 
имайки в предвид, че не всеки е потъ- пени и в босилеградския Здравен дом. 
рсил лекарска помощ в Здравния дом

- Дали норвежците ще решат ерации, които работят като коо- 
да реализират проекта зависи гюрациите на Запада. Става дума 
предимно от тях. Ние готвим за съвременен модел на селскос- 
ироект и се надяваме, че ще го тоианско производство, който 
приемат. Става дума за нроцеду- дава изключителни резултати, 
ра, която ще продължи няколко 
месеци, изтъква 
Джорджевич-Милошевич.

е същността

Въз основа на решението на ре-

* Ако "Натура балканика" успее 
д-р Сузана убеди норвежците да реализи

рат проекта си тук, как би се 
извършил, да кажем, транс
ферът на средствата и 
знанието?

Б. Д. П.Л.Р

В момента 'Търгокооп" има 66 
работници. До края на този месец 
шестима от тях ще започнат да взи
мат материално обещетение от Тру
довата борса.

Фирмата от години се сблъсква с Заинтересованите да купят 
множество проблеми: с голяма кон- "Търгокооп" не :платиха депоз- 
куренция, слаб оборот в магазините, ита за учаспшеггю си в аук- 
хронична липса на оборотни сред- ционна, който бе проведен във 
ства, отдалеченост на селата, в които вторник, така че първият 
са магазините й... Поради това, опит фирмата да се прибатиз- 

”Ако ”Тъш'окооп” купи човек от както и с'ьспаната покупателна мощ ира не успя. Вторият аукиион

ГЕжгггияг
ооп” Велин Николов.

Велин Николов, 
директор на 
” Търгокооп”:

* Каква 
проект'.

- Проектът се базира на мал
ки домакинства, които взаимно

на този
Последна вест

- Трансферът би бил на рела- 
цията Общинската селскостопа-

се обединяват в малки коопер- Дано ни купинсва служба в Димитровград - 
ации. Тези кооперации ироизве- Селскостопанската служба на 
жда г козе мляко и козе сирене. региона Тромс в Норвегия.

Дали норвежците ще решат търговец* Ако се стигне до реали
зацията на проекта, в 
Димитровградско, как 
норвежците биха помогнали на 
козарите?

- Ние се надяваме, че те ще 
помогнат и консултативно и чрез 
отпускане на кредити.

проектът за развитието на коза
рството да реализират в Димит
ровградска община и дали хора
та от "Натура балканика" ще ги 
уверят в това, ще покаже време
то.

Б.Д.Б.Д.

На територията на Димитровградска община

И раковите заболяваш требят хората Смъртността на територията на Димитровградска община 
през последните няколко десетилетия двойно е по-голяма 
от раждаемостта. При това все по-голем е броят на 
починалите от ракови заболявания.

Какви са раковите заболява- ние с броя на жителите, опери- 
на територията на Димитров- раните от ракови заболявания в 

градска община? Отговор на вън- Димитровград също

Въпросът е актуален и днес, нени тези условия, 
понеже като основна причина за

е три пъти увеличените ракови заболявания ^и1ЧимскИТе

1гар“н"4"мълчат
основа на броя на оперираните от Зачестил^ карциномът на ^ър- азбе^ткойто е ^ктмце^ге ^ ТеЙНа °°Да бс намерен в района чения бРой на Ракови заболява- 
раковн заболявания в периода от дата (дори 49,10%) и на стомаха вещества в развитите стгпни ге "‘Л Лукавица' Специалистите твъ- ния' Сигурно е, че има още много
1986 до 1995 г. В оригинален труд (35,71%).” изхвърля от употпебз , РДеха, че той е по-силен от този ДРУ™ фактори. Самите автори на

канализация. Някои от отборни- В аъртопопииЧ11- Дори бя
ците тогава попитаха има ли на Р Т " из“едвани* = един или- ват- че следващите изследвания 

Преди 5-6 години един отбор- чин да се подменят тръбите Бе Г* УНар' 3аговоРи се- че най- ^рябва «а се насонат към водата,
ник от тогавашната многопар- казано, че за подменяне на цяло- яосле се съзДава възможност аз- очвата. радиацията. Дотогава
тийна общинска скупщина, (от то трасе на водопровода няма сЬи- бестовнят водопровод да се изк- РажДаните на Димитровград!
опозицията разбира се ) изнесе нансови средства но когато се ЛЮ'1И. (за да могат тръбите да бъ- занапред ще пият същата вода в

’ 0 се дат подменени). Тогава не се усе- ще си казват, че тя е най-голя-
ти недостиг на питейна вода. Но с мата причина за раковите заболя

вания. Ще казват щом като не бе

ца, които имаха проблеми с во
доснабдяването.Но...

Трябва веднага да се каже, че 
не е доказана пряката връзка ме
жду азбестовите тръби и увели-

ния

Преди година източник на пи-

представен на тринадесетия кон
грес на лекарите на Сърбия сме- Тайна!? 
ждународно участие във Върняч- 
ка баня от 26-29 май 1996 г., Ми- 

ир Й. Маркович, С. Глигор 
вич и А. Чирич казват следното:

"Жителите на Димитровград 
представляват 13,42% от населе-

споменатия в началото труд каз-ха нап-

ом ие-

тези дани на едно от заседанията, случи авария (а тогава 
иивгп „ о като поиска да се разисква въп- ваше
център в Пирот. Обаче^междуоа- Роса- Тогава мнозинството не се на 
ерираните от карцином те са 
31,75% или проблизително

това ста-

мястото на аварията се под^е" лромените на общинските управ-
съгласи да се разисква, а на жур- нят с пластмасови. Но за да се по- Щи ' поРаДи необясними при- изполван шанса тази причина ДЗ 
налистите бе казано да не пишат дмени цялото трасе, трябва да се ШНИ ' ° активизиРането на тези се ПРемахне. 
за това за да не се обезпокояват намери алтернативен источник Н°ВИ источниЧи на питейна вода 
гражданите". На питейна вода в достатъчни ко С° СПРЯ’ Н3 °бща изненаДа преди

личества. Тогава не бяха изпъл- ВСИЧК° “а гражданите «а Лукави-

всеки
трети опериран от коварната бо
лест е от Димптровград.В сравне-

(Споменатия труд е публикуван в 
специализираното списание 

"Медикус” ор. 4 от 1997 г. на 
страница 12 и 13.)
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Поетесата Елизабета Георгиева дебютира като постановчик
действието става 
сътворени да бъдат добри, кук
лите и играчките непрекъснато 
се договарят помежду си'и дават 
полезни съвети на Ана. С тяхна 

} • помощ тя научава, че най-важно
то нещо в живота е любовта и 
твърдо решава никога повече да 
не се кара и да не се бие с брат си,

В основното училище в Босилеград
по-динамично:

Вълшебството във 

Вълшебната стая
Състезания по 

сръбски и английски
В босилеградското 

училище на 8-ми март се прове
доха общински съревнования 
сърбски и английски език.

На състезанието по сръбски са 
участвали общо 21 ученици от пе
ти до осми клас. Сред петоклас- 
ниците най-успешна бе Марина 
Стоянова, която спечели всички 
20 точки, докато на второ място 
се класира Емилия Иванова (19 
точки). Сред учениците от шести 
клас първо място спечели Борис 
Стоилков (16 точки), сред седмо- 
калсниците най-успешна бе Ива
на Миланова (13 точки), докато 
Марияна Спаскова отбеляза най- 
добър резултат сред осмокласни
ците, като спечели 18 точки.

На състезанието по английски

език, което бе организирано само 
за учениците от осми клас, най- 
добър резултат отбеляза Ана Ан
гелова, като спечели 31 точки (от 
общо 40).

Пене Христов, помощник ди
ректор в училището, заяви, че в 
събота, на 15 март, в Сурдулица 
ще се проведе окръжно състеза
ние по математика за учениците 
от основните училища от Пчин- 
ски окръг. На него ще участват и 
9 деца от Босилеградска община.

Той добави, че според Програ
мата на просветното министерст
во, за 15 март са насрочени и об
щинските съревнования по исто
рия, география и химия.

основно

"Вълшебната стая” е заглави
ето на пиесата, наречена ”Игро- 
каз” от авторката й Елизабета Ге
оргиева, поетеса от Димитров
град. Премиерата се състоя ми
налия вторник от 19 часа, а имаше 
и две повторения в сряда от 12 и от 
13 часа.

по

Георгиева работи в Народната 
библиотека и по нейна идея към 
това ведомство е създадена ”Кре- 
ативна работилница”, в която та
лантливите деца получават шанс 
за пълноценна изява. Продукти 
на тази "работилница” са издаде
ните три стихосбирки на младите 
поети, както и твърде дейният 
кръжок на рецитаторите, които 
участват в литературни вечери, 
промоции, рецитали и съревнова
ния. Работейки дост а време с тези 
деца, Георгиева получава идеята 
да напише и да постанови една де
тска пиеса. Така и става. Тя на-

П. Л. Р.

доволст во и никога няма да ме за
трудни. А най-ценната придобив
ка от тази работа са техните ве
сели и озарени от усмивка лица - 
казва Елезабета Георгиева.

Доказателство, че трудът им 
не е бил напразен са почти пъл
ните зали за всичките три пред
ставления.

"Вълшебната стая” е приказка 
за съвременния живот на децата в 
големия град. Ана и Миша са сес
тра и брат, които не се понасят и 
взаимно се обвиняват за нещасти
ето си. В тяхното всекидневие се 
редуват недоразумения, карани
ци, побои... Това положение про
дължава до деня, в който в стаята 
на Ана влиза Вълшебницата и тъ
рсейки начин да й помогне, реша
ва да претвори в живи същества 
всички кукли и играчки. Оттук

което доказва и на дело...
В пиесата играят Милана Ви

денова като Ана. Ненад Милчев 
като Миша. Татяна Анджелкович 
- Вълшебницата, Мая Гюрова - 
Кавбоят, Моиика Лскова - Инди
анецът, Любица Кривоканич - 
Мечето, Татяна Станоева - Хи- 
трицата, Тамара Цанкова - кук
лата Катя и Изабела Антова в ро
лята на майката.

С какъв ентусиазъм децата са 
се ангажирали в подготовката на 
пиесата показва и фактът, че са
мите те са подготвили костюмите 
си. Те са ученици от IV до VI клас 
и всичките са отличници. Казват, 
че не им е било трудно да се под
готвят за репетициите и винаги са 
готови да играят в детски и други 
театрални представления.

Даниела Христова

Центърът за култура гимназията и основното 
училище в Босилеград ще се затопляват от 
едно място_________ _____________________

писва драматичен текст, децата го 
приемат с възхищение и започват 
усърдно да работят върху него. 
Подготовките продължават око
ло месец и половина...

- Децата се отличавате неверо
ятни таланти. Те са заредени с ог
ромна позитивна енергия и неп
рекъснато настояват да бъдат ан
гажирани с нещо. Този път и аз 
имах желание да направим нещо 
по-различно. Написах текст в сти
хотворна форма, разгледахме го 
заедно с децата, коригирахме ня
кои места, които не им харесаха и 
започнахме с подготовките. Рабо
тата с тях ми доставя огромно за-

Приключи ремонтът 

на парното
* Финансови средства за поправка на централния котел и за 
реконструкция на мрежата до училищата е осигурила 
швейцарската неправителствена организация "СДЦ".

Антон Тончев, директор на ту
кашната Гимназия, казва, че про
светното министерство на Сър
бия е подсигурило 2 600 000 ди
нара, с които са набавени необ
ходимите съоръжения за мрежа
та на парното отопление в ремон
тирания обект на училището.

В Центъра за култура парно 
отопление засега има само в го
лямата зала, а наскоро ще бъде 
ремонтирана мрежата и в остана
лите помещения. От Славка На- 
кева, директор на ведомството уз
наваме, че Общинската скупщина 
за поправката на парното в Цен
търа е отпуснала 66 200 динара. 
Изпълнител на споменатите ра
боти е занаятчиската корпорация 
”Стандард” от Босилеград.

Освен, че е разрешен пробле
мът с отоплението в трите ведом
ства, в тях ще бъдат намалени и 
разноските. Досега само основно
то училище за един отоплителен 
сезон е харчило около 400, а гим
назията около 200 метра кубиче
ски дърва.

Тези дни приключи ремонти
рането на парния котел в Центъ
ра за култура и прокарването на 
мрежата към основното училище 
и гимназията. Узнаваме, че за 
отопление ще се ползва нефт, ко
ето при сегашни условия е много 
по-ефтино дървата. По този на
чин дългогодишните проблеми с 
отоплението, които са обременя
вали босилеградските училища са 
разрешени.

- Финансовите средства за ре
монт на котела и за поправка на 
мрежата до двете училища е под
сигурила швейцарската неправи
телствена организация ”СДЦ” - 
казва Методи Чипев, директор на 
основното училище. Той подчер
тава, че става дума само за една 
част от проекта, чийто финансиер 
е тази организация. Освен рекон
струкцията на парното, с проекта 
са обхванати и реконструкцията 
на санитарните възсли и изграж
дането на една част от покрива на 
основното училище. За тези цели, 
швейцарските донори са обезпе- 
челн 70 000 евро.

От честването на Осми март в 
нашите общини_____________
Босилеград

Програми с подаръци
Ло случай Международния празник на жените, Цен

търът за култура в Босилеград на 7-ми март изнесе 
културна програма, в която участваха над 100 изпъл
нители.

Голяма зала на Центъра публи-В почти пълната
възможността да се вдъхновява от пред-ката имаше

ставянето на съставите на фолклорния ансамбъл, кои
то изпълниха хора от Банат, Буяновац, Шумадия и Лес- 
ковашки край. Все пак най-голями аплодисменти съб- 

ансамбъла. който изъпълни ня-ра първият състав на 
колко шопски хора.

В програмата участва рок-съставът Нашинци , ка- 
певческата секция, които изпълниха 

младежи от с. Райчи-

П. Л*. Р.

кто и членове на
Димитровградпесни от различни жанрове, а 

ловци се представиха с два скеча.
Осми март в Босилеград бе ознаменуван 

всички клективи. Както узнаваме, синдикалните ор
ганизации в Основното училище, имназиятл, Здрав
ния дом. Центъра за култура и в други предприятия и 

жените са връчили цветя и подаръци. В 
коктейли. П. Л. Р.

Германски въглища 

за училищата
и в почти

ведомства на
колективи са организирани и За училищата в Димитровградско вече няма зима, независимо 

от топа дали "Марта що дере, а април кожи ще бере" понеже тези 
дни получиха въглища, от които една част ще остане И за след
ващата зима. Както ни осведоми Весна Тодорова от Общинската 
организация на Червения кръст, германският Червен кръст е 
дарил 54 тона качествени въглища на училищата , които нямат 
парно отопление, н това са този в Желюша, Лукавица и Градинье. 
Въглищата вече сп предоставени на упоменатите училища посред
ством "Комуналпц”, който гн е прекарал безплатно.

А.Т.

някои

Димитровград и женски почти никъде не е от-Празникът мпкър 
празнуван само от жените. Нали и господ е сътворил 
жената да бъде другар на мъжа. Гака женският 
празник, колкото и да е женски , толкова е и мъжки . 
Все лак любимите ни половинки заслужават поне един 

им посветим по-специално внимание

на женитеОсми март - Международният пРа!ИИК 
беше ознаменуван почти във всички пред Р 
фирми в Димитровград, Едни завзеха кафенетата на 
седми март. други на осми. Всичко ми**а се _
настроение - с музика, мезета, питиета р. Р‘ 
цветя. Изключение в това отношение беше направело 

фирми, където празникът 
(още повече че се

ден в годината, да
им подарим едно цвете.ида

вечев двете приватизирани 
мина като всеки обикновен ден

А.Т.

падна” в събота).
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Департамент за езиково обучение
при Софийския университет___ Интимна история на 

един човешки живот
(Петър Геров, "В края на царството", стихосбирка)1111ГВ® Нашенецът Петър Геров от 
царибродското село Радсйна, ко- 
йто понастоящем живее като пе
нсионирай преподавател по физ- 

Саставак, общинакултура в с.
Княжсвац, продължава да пише 
поезия на сръбски език 
мостоятслио да издава стихосби-

*Два курса - стандартен и интензивен, в три 
сесии - зимна, пролетна и летна ‘Програмата и са-
включва и български народни танци, лекции
по българска история и фолклор, специализи
рани семинари, екскурзии, туристически обик-

рки. Неотдавна излезе от печат 
петата му стихосбирка ”В края на 
царството”, която рецензентът 
Зоран Вучич е окачествил като 
"интимна ист ория на един човеш
ки живот”.

Геров е посветил петата си 
книга на своя внук Джордже, ко- 

обича ”най-много на света”,

олки, посещения на музеи, концерти....
Департаментът за езиково обучение при Софи

йския университет "Св. Климент Охридски" еже
годно организира Международна школа по бъл
гарски език и култура. Школата е предназначена за
всички, които искат да учат български език и имат
интерес към българската история и култура. гото

но от аспект на съдържанието й и 
творческия подход на автора тази 
стихосбирка не е в континуитет с 
първите стихове на поета, събра- почерк да очертае и разгадае на

шето недалечно минало и да об
мисли и обясни при-

Курсовете, които се предлагат на участниците, 
са триседмични (стандартни) и двуседмични (нн- можност за избор между две стартови дати - 27 

януари и 17 февруари, респективно 10 март и 14 
април, до като стартовите дати в лятната сесия са 
четири: 16 юни, 7 юли, 28 юли и 18 август.

Програмата на школата включва задължител
ните четири часа практически български език на 
ден, от които една част са занимания във фоне
тичен кабинет, както и редица други дейности. За 
всички желаещи са предвидени български народни 
танци, а на напредналите в изучаването на езика по 
техен избор се предлагат лекции по българска ис
тория и фолклор, както и специализирани семи
нари по старобългаристика, съвременен българ
ски език и компаративна лингвистика. Културната 
програма пък включва еднодневни екскурзии до 
града-музей Копривщица в планината Средна гора 
или до Рилския манастир в планината Рила - памет
ник на културата с хилядолетна история, който е 
под защитата на ЮНЕСКО. Предвидени са и по
лудневни екскурзии в планината Витоша до Дра
галевския манастир и Боянската църква, чиито 
ценни стенописи от 1259 г. са уникални но своята 
художествена сила. Включени са и посещения на 
музеи, туристически обиколки, фолклорни ко
нцерти и др.

Курсът свършва с финален тест, а участниците 
получават сертификат, който се отнася само за 
обучението по практически български език.

ни спъват”, в които Геров се опи
тва с един съвременен поетичен

Департаментът за езиково обучение 
при Софийския университет "Св. 
Климент Охридски" е създаден през 
1963 г. като самостоятелен Институт за 
чуждестранни студенти (ИЧС). Вече 40 
години той подготвя чуждестранните 
студенти за следване във висшите 
училища и е методически център на 
чуждоезиковото обучение в България. 
През 2000 г. Институтът става част от 
най-престижния университет в 
България СУ "Св. Климент Охридски", 
като изцяло запазва дейността си. 
Адрес: 1111 София, ул. "Коста Лучев" 
27. Тел. (+359 2) 710 529, 720 733. Факс: 
(+359 2) 723 877. Е-шаН: 
т1ег$с110о1*с1ео.иш-8оПа.Ь8.

ни в стихосбирката за деца ”Де-

чините за нашите 
(не)сполуки в него.

В пет тематични 
цикъла ("Следа във 
времето”, "Съдбите 
пристигат”, "Кого да 
питам”, ”Не закачай 
надеждата” и "Ези
кът на времето”) с 
общо 50 стихотворе
ния Геров "без при
теснение поднася на 
читателя жизнената 
действителност и ра
зчиства 
със себе си и със сво
ето време". Според 
3. Вучич, "поетичес
кият израз на Петър 
Геров е сбит и ясен, а 
неговите

В края на 
царството
Разбивам всичко 
За живота 
И илюзиите си
Роден съм 
В мъртво време 
Пътищата си 
Не помня
В края на царството ми 
Трапези 
На слама 
Аз мечтая
И неразбраните ми мисли 
Неволно бързат 
За конфликт 
С бремето

сметките
тензивни). Стандартните курсове имат петдневна 
учебна седмица, а интензивните - шестдневна. Гру
пите са три и се формират според степента на вла
деене на езика: начинаещи, среднонапреднали и на
преднали.

Международната школа по български език и ку
лтура се провежда в три сесии - зимна, пролетна и 
летна. Зимната и пролетната сесия дават въз-

стихове, 
макар понякога и го
рчиви, се отличавате 
чиста човешка иск-

К. Г.

реност и отразяват 
голямото желание 
на поета да защити с 
творчеството си чо
вещината и да свиде

телства за злото и нещастието в 
самия край на този лош век".

Петър ГЕРОВПиротският младежки 
театър в Димитровград

ровград младежката сцена 
Пиротския театър.

Младите артисти под ръково- предимно младата публика, 
дството на Наталия Гелебан Ран

на репликите и с играта, младите 
артисти плениха вниманието на

из-

Концерт за 
Невена

пълнила половината от залата на 
чим, актриса в Пиротския теа- Центъра за култура. Посетите - 
тър, представиха чрез аудиция за ли може би щеше да има и по- 
избор на певица в един музика
лен

те”. Напротив. Тя е логично про
дължение на излезлите в периода
от 1996 до 1998 година стихосбир
ки "Времената бяха такива”,вече, с оглед на цената от 30 ди- 

състав, чалгаджийския ни нара, ако представлението бе оп- 
С игрива и доста динамична манталитет, който зачита преди

шно шунд произведенията не са- калните медии, но и в училищата, 
музиката. Въпреки това , с

К. Г.
"Заспалото огнище” и "Сенките

овестено навреме не само в ли-
пиеса йод горното название се 
представи на 5 мартт.г. в Димит- мо в През април т.г.А.Т.

Димитър Илиев 

на пленера в 

Плавна

Бележка А можеше Мичо да избере да 
рафисва църква в някоя друга среда и 
това

зог-

Мичо да бъде негова дипломна работа 
на следдипломната квалификация. 
Но той реши да зографисва църквата 
Свети Димитър’ или Манастирчето, 

както го мило викат

В Градската галерия в Димитров
град отдавна не се бяха насъбрали то
лкова хора, както се случи преди 15 
дни, когато бе открита изложба на ди
митровградския живописец зограф 
Мичо Митич, който неотдавна 
трира в Художествената академия в 
София. Заради скромния, мълчалив, 
тихичък Мичо в галерията се озоваха 
и хора, които твърде рядко могат да се видят там.

Очевидно бе - димитровградчаните уважават и си, да одумва 
своя съгражданин Мичо, и неговите творбите. Те 
много добре знаят, че Мичо малко 
работи. Знаят те, че

Димитровградският профес-димитровград-

четвъртия пореден междунаро- ев. 
ден пленер "Войводинашумс”, 
който ще се проведе от 13 до 20 
април 2003 г. във войводинския ят 
ловен

чаните.
Питам се: беше ли му студено в 

Манастирчето, докато работеше? 
Мичо обаче никога

на нашия вестник скулпторът Или*магис-

няма да признае 
това, особено не пред журналисти. Не 
умее той нито да се оплаква, пито да 

Не обича да обижда, да ползва лактите 
колегите си пред други. Предло

га да работи и да си мълчи.

_ 33 РЗЗЛ,,КЗ 0Т МНОГО художници, които постоянно се саморекламират и шунтаво време
перчат, Мичо работи и действително допринася за
този град.

Художествен директор на пле
нера в Плавна е професионални- 

художник Георги Йосифов, 
резерват Плавна край Ду- който по потекло е от Димитров-

гРаД> но живее и работи в Нови 
- Става дума за мултимедийна Сад

°СВеН ЖИВОписци Преди няколко години участ- 
ГГоТ''П0ТРаТЦИЯуЧаСТВаТ Ник в тоти "ленеР бе димитров- 
нзчалото ГПеНИ Ф°Т°Графи' В градският живописец Бранила»
началото на юни т.г. творбите от Бошкович. 
пленера ще бъдат експонирани

се хвали.
нав.

говори, а ^ но го

и в това

Б.Д.
в

Б. Д-
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85 годиниотсмъртта на Константин Иречек

Един вид българска Швейцар хвърлял Крали Марко.
Оттук почнахме да се спускаме 

към село Врабча, което отчасти е 
разпръснато в ”кошари”. По ниви
те овесът стоеше още зелен; жът
вата тук въобще едва сега почваше. 
Надясно от пътя са наредени спо
менатите чудни стръмни скалисти 
конуси, всеки усамотен; оттук те 
вървят далеко на юг към Брезниш- 
ко. Един от тях, каза ни се, случай да 
познаем гостоприемството на тука
шното население, един селянин от 
една воденица в Рибни дол не ни 
пусна, без да ни почерпи с кафе и 
ракия. Оттук (5 ч. 35 мин) вървяхме 
по серпентини, постоянно по-дъл
боко, по хубаво шосе между царе
вици с изглед в дясно на Руй, чийто 
тревист конус оттук се показва в ця
лата своя уединена висота. Живопи- 
стта на покрайнината ни изненад
ваше; това е един вид българска 
Швейцария.

Най-после се отвори пред нас в 
дълбината равна долина, която въ
рвеше като улица от югоизток към 
севеозапад, с малка рекичка на дъ
ното, която се нарича тук Секирица 
и през големия пролом при селото, 
наречено Петачинци, се влива в 
Трънска река. Край реката върви 
на дъното шосето от Трън за Брез
ник с телеграф. Околността на Вра
бча има голяма стратегическа важ
ност като позиция, която владее ва
жен кръстопът. Като слязохме към 
шосето (6ч 38 мин.), свърнахме по 
него надясно и излязохме пак на 
скалиста седловина без изглед, на 
места съвършено обрасла сдив ни
сък люляк (5уп§а). Трън остава ск
рит в своето скривалище, докато 
ненадейно влезеш между първите 
къщици (7 ч. 15 мин.). Едва пристиг
нахме на мегдана, бяхме тъй сър
дечно посрещнати от жителите, хо
ра много приветливи и живи, както 
не очаквахме в този край, и на два
мата лично непознат. Намерихме 
гостоприемен подслон в къщата на 
гражданина г. Таке Пейов.

ИЯ
ко малки воденички. Край пътя се 
забелязаха между буковата гора 
свежи ливади и буйна растителност, 
дребнолисти кленове (Ассг ииап- 
сит), глог, дрян, лугачки (Офзасиз), 
млечки (ЕиГогЬ1ае), люскавиче (ме- 
хунче, РИузаПз АНсекепеО и т.н. На 
височината Бели камик стигнахме 
шосето от Пирот за Трън при раз
валините на една турска караулни- 
ца. Оттук се вижда прекрасен 
ъслек

тин, Юстиниан, византийски 
ти, български сребърни от Цар 
Асен и т.н. Ние 
да вървим постоянно край реката 
нагоре дори до Трън. Но в манасти
ра узнахме, че поради непроходимо
стта на долината това е невъзмож
но, особено на коне. За тамошната 
покрайнина разпитах в Трън, 
но окръжния училищен инспектор 
архимандрит Зинови Петров. Око
ло половин час на юг от ”Св. Иван” 
се намира село Одоровци, което мо
же да се стигне само пеша с голяма 
забикалка. Над него на десния бряг 
на една висока скала се намират 
градището Ясеново кале, четириъ
гълник около 40 метра дълъг от ст
раните, със стени 1 дори 2 метра 
дебели от дялан бигор (травертин) 
и с щерна; неговото местоположе
ние ми показаха от върха на Руй 
планина. Насреща на левия бряг ле
жат развалините на стар манастир, 
Одоровския манастир. Преданието 
гласи, че крепостта била превзета 
от турцнте на самия ден Великден, 
когато гарнизонът присъствувал на 
божата служба в отсрещния мана
стир. На тази военна хитрост тур- 
ците били, казват, научени от една 
баба. Името на крепсотта се свърз
ва. разбира се. с цар Асен вероятно 
под влиянието на поменика у ”Св. 
Иван”; малко по-високо лежи обаче 
край реката селото Ясенов дел, чие- 
то име сочи по-скоро на дървото 
ясен (осен), отколкото на старите 
Асеновци. От лява страна се влива 
там в Трънска река малък поток от 
село Звонци. където извира топъл, 
неприкрит извор без сграда (казват 
+24°). Според преданието при гра- 
денето на крепостта от този извор 
хвърляли камъни от ръка на ръка 
чак горе. Между Звонци и Искров- 
ци се виждат остатъци от камен мо-

ст (Ковачев мост) през Трънска ре- 
ка, с калдъръм през ливадата 
каква сграда.

На 25

моне-
и ня-имахме намерение

август след пладне пребро
дихме реката, излязохме през гора
та на един гребен между два потока 
и слязохме за половин час към из-

отк-
от Балкана, който оттук се 

представя като продълговат гре
бен, само тук-там по-вълнообразен, 
после отдавна познатата нам Вито-

точния от тях в селото, наречено 
Поганово. Въвглав- всичките тукашни 
села главното овощно дърво е сли
вата, от която варят или според ту
кашния говор "пекат" и ракия, или 
сливовица. От лозя ша, а на югозапад близката Руй пла

нина над Трън. На север от нас се 
простира разкъсан горист терен, 
пълен с гребени, хълмове и долини, 
най-близко на юг чуден някакъв ла-

От второстепенните сгради никъде нито 
следа; затова пък известна предни
на има конопът, който преобладава

ма-
герницата напълно напомня кухни
те на нашите стари замъци: свод от 
тухли и камък, който продължава 
във висок комин, под влиянието

в цялата тази планинска покрайни- 
от Цариброд дори до Струма инана

стогодишен дим. като че с емайл на- 
пъстрен. В него се показва 
лек от надпис, който споменава го
дината. месеца и кръга на слънцето, 
ако съм прочел добре, 7085 от сът
ворението на света = 1577 след Хр.

Интересен паметник е помени
кът на българските царе. 
приблизително в XVII век на малка

откъс-

писан

дървена дъсчица, която, казват, 
принадлежала към някоя икона с 
две крила. В една колона са напи
сани имената на царе. взети от съ
щия източник, от който е произля
зъл и Боянският поменик, в друга - 
имената на калугери. Поменикът и 
досега се чете на литургия през пра
зници. Тук е имало много ръкописи, 
тъй като. казват, манастирът ник
ога не е оставал пуст, но в нашето 
столетие били разнесени от частни 
лица. Намерих само 9 книги на хар
тия, всички с църковно съдържа
ние.

Вранско. По нивите се забелязва и миди. На запад пък се подават поз- 
елда, другаде в България непозна- патите бели скали и чуки крайТръ- 
та. Оттук (2ч. 15 мин.) вървяхме иска река, заобиколени със зелени 
край Погановския поток към гор- гори. Вляво познаваме и скалите 
ната му долина, наречена Рибни при Драгоман. До съборената кула 
дол, в която се намират само някол- се показва голям камък, с който уж

Тукашната местност може би 
много отдавна е била населена. 
Отец игумен ми показа монети, на
мерени при копането в манастир
ската градина, късове от Юли Це
зар (със слон), Аврелиан. Констан-

(Извадка ош 
"Трънска Планини", 1889 г.)

Ярешнишкото училище е открито през 1941 год.!Наши села Ярешник (3)..... ~

‘Все до 1941 г. в Ярешник не е имало училище. Затова децата от това село учили в съседните села Бистър и Назърица, в които имало учители и училища още 
през турското време и, разбира се, докато нашите краища били в рамките на България.

ходимитс през зимата пътища.
Първите учители са били Славчо 
и Коте от Кюстендил, а след тях

съства и един професор-етнолог 
от Белград, който тук събираше 
материали за Етнологическия 
музей в югославската столица. 
Като се разотидоха хората, той 
ми каза; "Минал съм цяла Югос
лавия. по никъде не съм видял то
лкова хубаво тържество като то
ва. Въодушевен съм от госто
приемството на тези иростосър- 
дечни и трудолюбиви планинци."

Най-голям брой ярешнншки 
деца, конто завършиха четирик- 
лясното училище п родното си се
ло, продължиха образованието 
си. В това село няма къща, от коя
то да не е излязъл среднист, полу- 
висшист или висшист. Тъй като 
мнозинството ярешничани се из
селиха в градовете, не е лесно да 
се съберат пълни сведения за об
разованите хора от това планин
ско село. Все пак тук ще посоча 
имената на мнозина от висшис
тите и полувисшистите, като съ
щевременно помоля несномона- 
тите да приемат моето извинение 
поради вече посочената причина. 
Драган Пенев Симеонов е доктор 
на земеделските науки, а Пене 
Стоилов Пенев с магистър по ур
банизъм и териториално плани

ране. Факултетско образование 
са получили: Симеон Караджов 
(завършил природноматематиче- 
ски факултет), Огнян Караджов 
(икономически и военна акаде
мия), Христо Караджов (иконо
мически и военна академия), Сто- 
янчо и Стойне Караджови (воен
на академия), Анани Стоянов 
(медицински), Васко К. Карад
жов (технически), Павле Василев 
(електротехнически), Райчо Ва
силев (икономически), Владимир 
Василев (технологически), Ангел 
Иванов (лесничейски), Сене 
Митров (юридически), Павле Со
тиров (военна академия), Зорица 
Арсенкова (медицински), Горан 
Стоянов (юридически). Полувис
шо училище са завършили: Борис 
Караджов, Милка А. Иванова, 
Всселинка А. Иванова, Павлина 
Пенева, Васко Пенев, Коле Пе
нев, Миле Пенев, Стоянчо Гогов, 
Славка Накова, Фиданка Симо- 
нова, Вппка Василева...

От Ярешник са излезли 14 про
светни работници.

- Следва -

бните 1951/52 и 1952/53 година в 
това училище учеха по 32 учени
ка. Краят на учебната година бе
ше отбелязван с тържество в учи
лището, наречено изпит. Това бе
ше голям празник за децата и тех
ните семейства. Учениците прис
тигаха на изпита заедно с родите
лите си, а някои и с целите си се
мейства, пременени в нови дрехи 
като за събор. Всяко семейство 
донасяше ядене и питие, а учите
лите и учениците подготвяха про
грама за родителите и гостите, в 
която всеки ученик се представя
ше като декламатор, артист или 
изпълнител на народни песни. 
След съобщаването па успеха на

Сградата на ярешнишкото 
училище е построена от трудолю
бивите селяни още през 1935 го
дина в местността Селище, къде
то някога се намирало цялото се
ло и където е черквата. Властите 

Кралство Югославия обаче 
разрешили тук да дойде учител, 
така че сградата останала без дет
ски глъч и смях, а малките яреш
ничани и по-нататък ходили на 
училище в съседните села, изми
навайки всекидневно по десетина

са учителствали двама ярешнича- 
Драган Симонов и Иван Кара

джов. В това училище са работи- 
учителите Стоян Радев от

ни:

ли и
България, Любен Величков от 
Паралово, Богослав Янев от Гло- 
жие, Стефан Пейчев от Радичев- 
ци, Борис Караджов от Ярешник 
Манол Янев от Църнощица, Лю
бен Здравков от Паралово, Миле 
Станоев от Рикачево, който учи
телствал тук цели 15 години, Боя- 

Йорданова от Буцалево, Кру- 
Гогева от Бистър, Стеван Хри-

нсна

километра.
През 1941 година, когато на- 

отново били в рнм- пкаши те краища 
ките нана българската държава, в 

Ярешник, за първи път в ис
торията му, е открито четирик- 
ласио основно училище, в което 

на майчиния си

стои от Рибарци...село

на ученици училището не е работило 2 години, а през 
настоящата 2002/2003 учебна година учителката Миряна 
Крумова, родом от Ярешник, учи 2 ученика: един в първи и 
един във втори клас.

децата са учели 
български език. Както разказва 
Станка Караджова, един от пър
вите ученици, а днес ненсионира- 

тогава отивали нана учителка, 
училище 80 деца на възраст от 8 
до 17 години! Следователно в но
вооткритото училище са учили и 
младежите, които иавремето си 
ме могли да учат в съседните села 
предимно поради голямата отда
леченост на училищата и нсиро-

учениците изпитът продължава
ше с общо веселие и завършвашеБроят на учениците в яреш-

учител в Ярешник, на изпита при-
само през 
„и но и през следващите две-три 
десетилетия. Например през уче-

Богослав ЯНЕВ
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Първо заседание на Управителния 
Спортния съюз в Димитровград—

съвет на
15 години ентусиазъм и успехи (I) Подготовките започнаха. Както 

никога дотогава, всички предп- 
искаха да помогнат кой сСбъдна се визията на 

Александър Марков Много новини в работатариятия
какво може. Крос пътеката от 1 

бе подготвена за най-добрите 
бегачи на Сърбия. Между тях 

гостенка, Снежана Пай-

км
Миналата седмица в Димитровград бе проведено първото редовно часс- 

/пнис на Управителния съвет на Спортния съюз в нов сьстав. Както Ос 
казано и занапред заседанията ще се провеждат всеки първи понеделник „
М^На^заседаIшето изпссеп'проекто!Iлай за работа на Спортния съюз през 
2п()3 р като бе наложено на всички спортни колективи в най-кратък срок да 
предоставят своите планове за работа през настоящата година, както и 
размера па необходимите финансови средства. Това е необходимо за да може

Н^^седщше^^с^^ормиран^и^мисияУ която ще разговаря с кош,е- 
тепт ш ге отдаете училища за провеждане на спортни активности и въобще за 
машвия спорт. Оценено е, че сътрудничеството между Спортния съкг, „

Г'ИгТл«иесамиого',щви мсро„рия™я като спортна събота, дивизия во 
малз к футбол крос състезания! акция "Спорт - да, дрога - не и т.и. За 
реализация на новите начинания е запланувано да се потърсят средства от 
хуманитарните организации посредством Интернет. Договорено с всеки члев 
*ГуСМаксимално да се ангажира а сътрудничество с училищата и за разви- 
тесто па масовия спорт, тъй като той с база за успех в спорта и начин младите 
„а се откъснат от пороците на съвременното всекидневие.

П рисмането-предаването на длъжността между бившия и сегашния секре
тар трябва да се реализира течи дни.

коатлетите показаха още на ста
рта. След участието в първите 
кросови бягалия в Белград и 
Ниш и постигнатите първи успе
хи, в Спорния център "Парк” бе 
организиран първият общински 
крос, който даде възможност за 
участие на всички деца, ученици 
и граждани. Най-добрите полу
чиха медали и дипломи, но най- 
голям успех за тях бяха аплодис
ментите на около 1500 димитров- 
градчани. Тогава те за пръв път 
гледаха Душица Деянова, Дание
ла Елсикова, Юлия Каменова...

Девизът "Добър глас надалеч 
се чува” доведе в Димитровград и 
екипа на "Индирект” и вече всич
ки в Сърбия разбраха, че в Дими
тровград има лекоатлетически 
отбор, който има победители на 
републиканско и съюзно равни
ще и членове на пионерската 
репрезентация на Сърбия. Орга
низираха се подготовки в Меду- 
лин (Хрватско) и Бар, а в края на 
годината ни посетиха секретарят 
па АСС Драган Зарич и позна
тият треньор Александър Пст- 
рович. Тогава получихме домак
инството на Първенството на 
Сърбия по кросови бягання, л да
тата беше 25 март 1989 година.

имахме
кич, която следващата година 
стана европейска шампионка в 
Сплит на 1500 м. Не закъсняха и

За да се прочуе надалеч името 
иматна Димитровград, заслуги 

всички, които го обичат, но спор
тистите са тези, конто винаги но
сят родния град в сърцата си и 
дават много от себе си за него
вата слава. Нан-големи успехи 
през последните 15 години пости
гнаха лекоатлетите, конто на 18 
февруари отпразнуваха 15 годи
ни ентузназъм и успехи. Точно на 
тази дата преди 15 години много 
млади таланти бяха събрани в 
Спортния център "Парк” от най- 
големия ентусиаст между тях. 
Неговото име е Александър Ма
рков и идеята му, че сме град с 
много повече таланти за повече

на малките димитров-усисхите 
градски "железничари” Като го
ляма изненада медиите предста
виха златния медал и първата ре
публиканска шампионка от Ди
митровград Даниела Еленкова, 
но нейният успех не беше случа
ен. Също така бронзов медал взе 
и Драган Тодоров в бягането 
8000 м. Такъв голям успех за тол
кова кратко време!

Като всички професионалис
та младите състезатели бяха 

такива), те нямаха време за праз
нуване и след един месец в Нови 
Сад се състезаваха на Съюзния 
крос на вестник "Борба”. Всички 
се надяваха на добри резултати, 
но 4-те медала на Деянова, Елен
кова, Каменова и Савова и пър
вото място за екипа показаха, че 
младите лекоатлети са добре по
дбрани.

Това беше рекордната година на 
отбора по завоювани медали (27) и 
началото ма процеса за постигане на 
високо спортно майсторство с цел 
Олимпийски игри - Сидни 20(Х).

-Слеу вп

ия

'ГИ

индивидуални спортове, отколк- 
ото за спортни игри, се оказа точ
на. Кралицата на спортовете съб
ра на едно място младежи, които 
заедно тичеха, скачаха, живееха. 
Разбира се, подкрепата на ръко
водните личности от Спортния 
съюз на Димитровград не закъс
ня и така получихме нов, млад от
бор - "Железничар". Пръв негов 
председател беше покойният ве
че Димитър Мптов, а Аца Мар
ков зае поста главен секретар и 
треньор на клуба.

Своя изключителен талант ле-

в ЛесковацМеждународен карате турнир
Сребърен медал за Дияна Ангелова

В залата "Дубочица” в Лесковац лоза, Дияна Ранджелович, Алексан
дър Глигоров, Деян Ланич, Златан 
Ранджелович и Ален Ранджелович.

Най-добър резултат от тях пости
гна Дияна Ангелова, която в дисци
плината кате в категорията на кара- 

отбора от Сърбия и Черна гора, Ма- тистки, родени през 1990 г., спечели 
кедония, Република Сръбска и Унга- сребърен медал. В същата дисципли- 
рИЯ. на и категория Дияна Ранджелович се

Сред тях бяха и няколко състеза- класира на 6 място, 
тели от Димитровград: Дияна Анге-

на 3 март т.г. се проведе междунаро
ден турнир по карате за млади със
тезатели (от 7 до 17 годишна възраст) 
И ПОИ 2003.

Участваха 650 състезатели от 45

Д. с.
Пеги Стоилкова

ШшшШш т штшо]
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авил: Драган! Петров ■ ш я
Ябълков

* 6-7 ябълки;
* 2-3 супени лъжици захар 
(или 3-4 супени лъжици 
пчелен мед);
* настъргана лимонова 
кора или 1/2 чаена 
лъжичка концентрат от 
лимонова кора;
* една щипка канела;
* 2 цветчета карамфил, 
стрити на прах;
* газирана вода;
* 2-3 кубчета лед.
Почистените и измити ябъл

ки, нарязани на едри парчета, се 
варят с две чаени чаши вода до 
загряване, след което се претри- 
ват през сито. Прибавят се оста
налите съставки (без газираната 
вода). Сместа се охлажда в хла
дилника и се поднася с по едно 
кубче лед във всяка чаша и до
бавка на газирана вода (по 
лание).

Водоравно: 1. Древно животно, подобно на мишка Отвесно: 1. Едно годишно време. 2. Името на френ- 
с големи кожестп крил е. 6. Столицата на Вене- ския певец Монтан. 3. Политура (син.). 4. Марка 
цуела. 13. Дол (син.). 15. Копчета за електрически ски от Словения. 5. Мебелна фабрика от Пирот. 7. 
звънец, лампа, уред и др. 16. Огон Жупанчич. 18. 1 и 2 буква в азбуката. 8. Индустриална област в
Химически елел1ент. 20. Голямо литературно прои- Германия. 9. Гръцки полуостров. 10. Опашата звез- 
зведение. 21. Град във Франция. 23. Римски им- да. 11. Летописи. 12. Дума с близко или напълно 
ператор. 25. Малко населено лшето. 26. Името на еднакво значение с друга дума. 14. Подслон за 
френския футболист Кантона. 28. Каша от аилян автомобили. 17. Африканско животно с дълга шия. 
печен сусаль 30. Името на поета Уевич. 31. Гръцки 19. Името на композитора Бах. 22. Столицата на 
остров. 33. Буйна жар. 35. Банкрут. 37. Музикален Португалия. 24. Нация. 27. Препаска. 29. Името на 
знак. 38. Марка за електрическо съпротивление. 40. актрисата Вуд. 32. Сгъстен със захар плодов сок. 34. 
Мярка за петрол. 42. Третият падеяс. 44. Спестител- Непреден памук. 36. Основна мисъл, предмет на 
ност. 47. Стан, за войскова част вън от населено разговор, съчинение и др. 38. Житно растение. 39. 
място. 49. Марка немски автобуси и камиони. 50. Вид подправка. 41. Герой на Шекспир. 43. Робство. 
Вид политически организации. 51. Жилещо насек- 45. Модел руски въртолети. 46. Югославската са

молетна компания. 48. Египетски бог на слънцето. 1омо.

* 1-2 супени лъжици 
плодов сироп по избор 
(малинов, ягодов, касисов);
* газирана вода;
2-3 кубчета лед.
Смесват се двата вида сок и си

ропът. Сместа се слага в хладил
ника да се охлади, налива се в ох
ладени чаши, на дъното на които 
е поставено по едно кубче лед, и 
се долива с изстудена газирана 
вода.

же-

С пресен плодов сок
* една чаена чаша сок от 
пресни плодове по избор 
(малини, ягоди, касис);
* 1 лимон;
* 2 супени лъжици захар;

1 бутилка газирана вода.
Захарта се залива с 1-2 чаени

Черешов
* 2 чаени чаши сок от 
череши;
* 1 чаена чаша прясно 
мляко, сварено и охладено;
* жълтък;
* 2 чаени лъжици захар;
* 2 супени лъжици 
окълцани бадемови ядки 
(или орехови);
* 2-3 кубчета лед.

лъжички гореща вода и след като 
се разтвори и изстине, се смесва с 
охладения плодов сок и изстис
кания от лимона сок. Ръбът на 
чашите, в които ще се поднася на
питката, се навлажнява 
тапя в и се по-1■■■« пудра захар. Напитката се 
налива внимателно до половина
та на чашите и се долива с гази- хаРта до пяна. Прибавят се черс- 
рана вода на един пръст под 
топения в захарта ръб.

; 51 Жълтъкът се разбива със за-;;; :
_______ шовият сок и млякото. Сместа се 

разбива с тел или с миксер, на
лива се в охладени чаши, поръсва 
се с бадемовите (или орехови) яд* 

* ^ чаена чаша гроздов сок; ки и се поднася с по едно кубче 
1/2 чаена чаша ябълков

Решението на кръстословицата 146 - Водоравно: по-

ЖГГ21“: 22! Геп-ард!' 24^ Морал' 25 “ ДаЛ9. Мотер.

^31 зз-к:::::м;
С ПЛОДОВ сок и сироп

I лед.
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Шахмат
Стрелба
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Общественото предприятие за производство на хляб, 
услуги и оборот "ПРОГРЕС" от Босилеград 

обявява

От димитровградските шахмати
сти най-добре се представи Драган 
Илич. който с 5,5 
сто. На 25 място

Димитровград 
добър домакин 
и организатор Нов ушна 

димитровградските
точки зае 12 мя- 

е Георги Петров, 
на 29 - Иван Стоименов , на 31 - 
Владан Игнч. на 33 - Петър Гигов, 

в началото на всичките с по 4 точки.На 38 място е 
март в Димитровград бе проведено- Ивица Марков с 3 и на 39 - Васил
тотук поотделно първенство на Съ- Стоименов с2,5 точки.

В женска

■

Конкурс
за директор на предприятието

За директор на ОП "Прогрес" от Босилеград може да бъде из
брано лице, което освен законовите изпълнява и следните условия:

1. Най-малко 3 години трудов стаж
2. Виеше образование (уи-1 степен професионална подготовка): 

техлогически факултет - хранителен отдел, икономически фа
култет, юридически факултет или машинен факултет

3. Да се отличава с организаторски способности и смисъл за 
ръководене

4. Да няма законови пречки
Директорът се назначава за срок от 5 години.
Заинтересованите лица могат да кандидатстват в срок от 15 дни

от деня на публикуването на конкурса. Заявленията се подават на 
следния адрес: ОП "Прогрес", ул. "Добродолски поток" 66, 17 540 
Босилеград.

Закъснелите заявления ще бъдат отхвърлени, а непълните няма 
да бъдат разгледани.

Тема номер едно

рбия по шахмат.
След девет кръга интересни 

известни партии първо място 
чели

стрелциконкуренция Анита
Накова спечели 3 точки и се кла
сира в долната част на таблицата. 

Димитровград и този път се по-

и не-
спе-

Милош Перунович със седем
точки, втори бе Боян Вучкович с6,5 каза като добър домакин и органи- 
точки, а на трето място се класира затоР> отделно ШК "Цариброд”. Ге- 
Деян Антич с 6 точки, колкото имат неР‘™ен спонсор бе УТП "Балкан”, 
още осем шахматисти. Антич обаче от мнито услуги и условия за игра са 
имаше най—много бухолц точки.

При жените първа е Милена Ва-
със 7 точки, втора е Мая Ве- 01Де няколко донори. В елинския 

личковска с 6, а трета - Анджелпя екип бяха и димитровградчаните 
Стояновнч с 5,5 точки. Тримата

На 8 март т.г. в Чуприя се про
веде първенство на Източна Сър
бия по стрелба с въздушна пушка. 
В категорията на нион<~ 
борът на СК "Граничар 
първо място с 506 точки, пред Пи
рот с 499 и Бор с 496 точки. За 
отбора на "Граничар” стреляха: 
Санела Денкова -170 точки (чет
върта в иоотделното класиране), 
Андрияна Найденова и Ива Си
меонова с по 168 точки. И трите 
се класираха за републиканското 
първенство.

В конкуренцията на пионер
ските отбори димитровградчани 
не успяха да се класират, за по
нататъшните състезания понеже 
участваха само с двама състеза
тели, при това доста безопитни. 
Само Деян Кръстев със 161 точки 
постигна по-значителен резултат 
и той се класира за републикан
ското първенство

Особено голям успех постигна
ха най-младите състезателки на 
отбора Дияна Соколова със 155 и 
Снежана Николова със 152 точки. 
И те ще участват на републикан
ско първенство, понеже изпълни
ха нормата. Първенството ще се 
проведе на 22 и 23 март в Пан- 
чево.

е!?кнте от- 
спечслидоволни всички участници. Общин- 

скупщина бе покровител сската
сич

Младен Алексов и Иван Наков, а 
най-голямо

пъ-
рвокласирани шахматисти и трите 
най-добри шахматистки се класира- Директорът на турнира Драган Йо- 
ха за финала на държавното пър- вимич от Димитровград, 
венство.

признание заслужава

АНа 20 март 2003 г. се навършват 7 години, от- 
както не е с нас нашата обичана и непрежалима 
съпруга, майка и баба

ТОДОРКА ВЕСЕЛИНОВА 
от Поганово, погребана в Белград

Ти оставаш завинаги в нашите сърца и спомени! 
Поклон пред светлата ти памет!
Ош нейните най-близки

Футбол: Утре започва пролетната 
първенството в НФЗ 8част на

■1Ш

"Балкански" да остане пръв, 
"Желюша" да оцелее

Ш
Пролетната част на първенството в НФЗ започва утре. а "Желюша” и 

"Балкански" го продължават с различни цели: "Балкански” да 
начело

остане
на таблицата и да се класира в по-висок ранг, а ”Желюша” да 

оцелее в дивизията. Подготовките не са проведени цялостно, играни са
Тъжен помен
Навършват се 40 ДНИ от смъртта на нашата 

обичана и непрежалимамалко приятелски срещи, но да се надяваме, че димитровградските отбори 
ще постигнат целите си.

В първия пролетен кръг "Желюша” гостува на "Напредък" в Алексн- 
нац , а "Балкански” на "Младост" в Медошевац. ч <и> IМИЛКА НАЙДАНОВА

от. Г. Любата, живяла във Враня
3 'Отиде си една прекрасна жена. една любяща 

майка и съпруга, която винги ще помним и оби
чаме.Втори кръг от състезанието за купата на СЧГ 

за територията на Пиротски окръг__________
V --Да сведем глави и да си спомним за нея с обич и 

уважение!
Панихидата ще се състои на 20 март 2003 г. в 11 часа на Новите 

гробища във Враня. Каним роднини и приятели да присъстват.”Йерма” елиминира "Балкански”
ФК мЙерма”(Суково) - ФК "Балкански” 3 : 3 (2 :1) след дузпи 5 : 3

Д. С.
Ойсчалсии: майка Цветанка, сьйруг Стоян, дъщеря Сунчшш, зет 
Ванче, ннуии Милтш иДирянО Б Я 'Вг -АСуково, 8 март 2003 г. Игрището (Миялкович 5), Глигориевич 5 (Н. 

на "Йерма”. зрители - около 100. Георгиев 5) и В. Иванов 6.
Играч на срещата: Милош Йо- На 27 март 2003 г. се навършва една година от преждевременната 

смърт на нашия обичан и непрежалим син, брат, девер и колега
Теренът - тревист. Времето - слън-

ветровито. Главен рефер: Са- ванович (7, 5) от "Йерма”. 
ша Ристич от Пирот (6). Голмай- В с. Суково се случ 
стори: Станоевич в 3 и Йованович в ненада: отборът на "Йерма”, който 
40 и 74 минута за "Йерма”, а М. Пе- се състезава в Пиротска окръжна 
йчев в 11 и В. Иванов в 71 и 78 ми
нута за "Балкански". Жълти карто- за купата на СЧГ в Пиротски окръг 

Гюрджев. Костич и Стоилкович лидера на Нишка футболна зона - 
от "Йерма”, а Стоянов, Соколов, отбора на "Балкански” от Димит- 
Гюров. Иванов и Н. Георгиев от ровград.
"Балкански”. Играчите на "Йерма” играха по-

ФК "Йерма": Златков 6 (Нико- пожертвователно и накрая стигнаха 
лич -) Игич 6. Дуиич 6.5. Игнятович до заслужена победа.
6, Стоилкович 6.5. Златкович 6. Цо- Във втория кръг в състезанието 
лич 6 5 Божилов 6 (Костич 6), Йо- за купата на СЧГ с елиминиран и 
ванович 7.5, Гюрджев 7. Станоевич 6,5. вторият димитровградски отбор 

ФК "БалканскиСоколов 5, "Желюша”, което отдавна не се с 
Стойчев 5, Стоянов 5, В. Пейчев 5.5, случвало.
Г1. Георгиев 5, М. Пейчев 5. 5,
Ценков 5, Гюров 5.5, Рангелов 5

Продавам запазен парен котел 
"Там-щадлер", 32 киловата,чево и

и голяма из- словенско 
производство. 

Справки на телефон 
010/363-143 

(звънете след 20 часа)

АСЕН МАНАСИЕВ
(1962 - 2002) учител от Долна Любата

Г‘ Панахидата ще се отслужи на 22 март от 11 часа 
на долнолюбатските гробища. Каним близки, при
ятели и колеги на скъпия ни покойник да при-

дивизия. отстрани от състезанието

ни: състват на поклонението.
Бяхме безсилни да те спасим от коварната смъ

рт, но свидните спомени за твоята доброта и коле
гиалност ни дават сили да преживяваме болката и 
скръбта по тебе! Ще те помним и обичаме докато 
сме живи.

Дълбок поклон пред светлата ти памет!
От майка Олга, брат Винко, снаха Лиляна и 
колектива на основното училище ”Гхор ги Димитров”

дай

Измина ЕДНА ТЪЖНА годи 
на от смъртта на машия мил и неп
режалим съпруг, баща, тъст и дяде

Навършва сс едни година от смъртта на нашия 
скъп и незабравим братанец и братовчед

АСЕН МАНАСИЕВ 
учител от Долна Любата

Нашата болка не стихва, времето не лекува 
пашата мъка! Вечно ще те обичаме. Почивай в 
мир!

Д. С.

I

Тъжен помен
На 18 март 2003 г. сс навършват 5 ГОДИНИ от 

смъртта на

НАДЕЖДА ЙОТОВА 
учителка н пенсия от с. Смиловци

Ще останеш вечно
непрежалима. Почивай в мир! Поклон пред 
лата ти памет!
Ош онечалсчшше: съпруг Петър, ашСлшшпш и 
дъщери Лидии със ссмеПашш си, Приши I шиел и 
Мила и сестра Станка а Млад сака <л>с 
семействата си______________

Ош неутешимата леля Пада и нейното 
семействов сърцата ни, обичана и 

свет- ДУШАИ ВАСЕВ 
(1951- 2002) 
от Горна Любата

На 23 март с начало в 11 час: 
ще отслужим панихида на горно 
любатските гробища. Каним род
нини и приятели да ни придружат.

В машите сърца, които безмер
но те обичат, винаги ще пазим спо 

твоето безкрайно благо-

Навърши се ЕДНА ТЪЖНА' И ТЕЖКА ГОДИНА 
бе:» нашия мил и непрежалим съпруг и баща

КРУМ МИЛАНОВ 
от с. Дукат

На 16 март ще дадем панихида на гробищата в 
Дукат. Каним роднини, приятели и близки да ни 
придружат.

Времето никога няма да заличи спомените ни за 
теб. Дълбок поклон пред светлата ти памет. Почи
вай в мир!
Ойечилени: еьйруЪа Я1ода и дъщери Ивона,
Мирил и пелена

-VСкръбна вест
Последно сбогом иа скъпия ми брат

АРСЕНВЕЛИНОВИЧ 
1917-2003 г.

Никога няма дп забравя добрините ти! 
СесшраШа Олга ХрисШочи оШ с. ДукиШ

мели за
родство. Поклон пред светлата тг 
памет!!'!

N Опечалеше съпруга Дафиикч, 
дъщери Слиужипа, Ясмина а 
Олииера, мчТшаие Инак, Слава- 
раи п Парии и ннуии

’7!



лу годину се мляскамо у образ и у 
Тскъв йе съга обичаят.

катанците
работе ми думаше кво нс се праи.

сс УДой«е унукат сабалс. грабиу
на вабрикьете, иа че има работа 
за мнозина. Прощавайте що газ
ите кал, лрсрипуйте йендеци пъл
ни с воду, дзебнете кига чекате 
автобуси, а они не дооде с часове, 
прощавайте що смо ви намъкну-

ме
па и рече: ”Дедо, проща-работи. Я слуша йо де ду позинул, за руку
а он тикне ми рече: немой да зс- иай... Бог да ти прости, сине, я ти

прощавам!”, реко му я и се диго таваш че ти улети муа у устата!
га цуну у образ...Разпраям

прнйи, оти кига бсоше комунис на Горчу, а он рече дека се убаво ли ‘1," Проща^йтГ'^ 
плас, учсоп.е ни дека оби- ссча

чайите су застарели работа, а свс по-старите и кико У ДУ уиесс. Това що сакаш нсма и у сън да
що прайи народат су бабине годин тражил прошку од ньега, стане{ 

оги га йс набельосал за нещо па

я товаЯ сам мозабоварил кое кига се

тите ма

това -А и нийе требе да тражимо прош-дсветине.
Запомнил съм ка сс оратуйе, на после вишъл дека йе погрешил,

-Кво мислиш, Горчо, дали и тия
ку оди ньи... 

-Айдс-дс!
йутре дън гребе да тражиш от по- -Требе да кажсмо: прощавайте що 

ви избирамо и сс понадамо дека че 
Опрайите работете... Прощавайте дс- 

-Требе, Манчо, требе! Дали по ка доодимо да сс жалимо. па ви мирку
Нс знам коо требе да ми прости, радиото или по телевизиюту, ама пс ™ ™попадаш йшп Коджа„

несъм сгрешил нищо. ”Човек требе да се изцърве и да ка- —Защо, нали йе проста исделя?- 
греши свакьи дън- думаше деда - жу:”Прощавай народе оти ви лъ- чуди се Горча.
с това що прайи и с това що не гамо дъка че опрайимо миого ра- —Защо ли? Па не видиш ли. Гор- 
прайи, кига узне нечийе чуждо, боте, а нищо не напрайимо. Про- жамртстн,*ямо

наши коджабашийе требе да тра-старите прошку. Че га цунеш у
прошку оди народат?руку и че речеш: прощавай дедо, же

татко, батко... И он ти прощава.

0 ги

МОЛЯ, БЕЗ
ДОКАЧЕНИЕ

Афоризми Предстоящата седмица ще започне с 
неудовлетвореност и сприхавост от 
ваша страна. Ще имате чувството, че 

Ви липсва подкрепа 
з вината за това е у всички около 
. Фактът, че сте наранени обаче 

вероятно се дължи на това, че сте 
твърде обидчиви и реагирате болез
нено.

Комшийска
история

В началото на предстоящата седмица 
ще се колебаете между желанието си 

ения и необходи- 
ване. Ако не се

ще 
за Iпочивка и развлеч 

утвържда 
съсредоточите върху задълженията 
си обаче, ще имате финансови загуби, 
които ще компенсирате дълго време. 
Пазете се от коварни колеги.

сте излъгани, че 
и че мостта от
вас

‘Хората нямат цена, а се продават.
‘Ако си на шефа мил, не ти е нужен тил.
‘Средата, в която се движеше, го направи 
среден.
‘Нищо не казва, всичко замазва.
‘Голословието се облича в многословие.
*Да се греши е човешко. О, колко много 
човещина!
‘Никога не бъркам тона - на шефа ползвам 
камертона.
‘Жени, които се преструват, най-скъпо 
струват.
‘Най-много обичам на шефа да приличам.
‘Дали ще те водят за носа, 
не зависи от неговата дължина.
‘Снишаваше се и... израсна.
‘Срещу всичко може да тичам, 
но път на шефа не пресичам!
‘Правилно се ориентира - 
по-силния подпира.
Дори и да не обръщаш гръб на другите, 

пак ще говорят зад гърба ти.
Издигне ли се много човек, става като 

луната -
свети, но не топли.

Преди известно време в едно 
кафене в Дими тровград е подго
твян "преврат” в Пиротската об
щина от тамошните ДС, СПС и 
радикали. С "полезни съвети” са 
участвали и някои димитровгра- 
дчани. А сметката за яденето и 
пиенето възлиза на 28 000 дина-

У Трябва да избягвате конфли
ктите в началото на тази седмица. 
Ако не обуздаете страстите си, вероя
тността да избегнете проблеми в слу
жбата и заплаха за сигурността й е 
много голяма. Ще се породят дълбоки 
разногласия и с близките ви у дома, 
които ще понесат последиците от 
професионалните ви неуспехи.

В началото на предстоящата седмица 
изпитвате трудности в службата, 

а вероятност ваши сътрудници да 
се окажат нелоялни към вас. което да 
ви струва много пари. Като цяло оба
че седмицата ще е добра за I 
щото ви очакват професи 
пех

ще
Им

вас, за-
онални ус-

и и финансови придобивки.ра.
Така и трябва. Нали когато 

трябваше да се махне ДОС от 
властта в Димитровград, страте
гията се "готвеше” в Пирот с ак
тивното участие на някои пирот- 
ски "демократи”. Колко е била 
сметката тогава, не е известно, 
но е ясно, че я платиха (и още я 
плащат) царибродчани.

Дано не излезе и сметката на 
пиротчанци пак да я платят ца
рибродчани.

%
Седмица, изпълнена с противо
речиви събития. В началото й ще се 
наложи да се преборите с неочакван
ите действия на ваш близък, който от 
известно време опитва да ви навреди. 
Ако разиграете добре шансовете си. 
ще предотвратите последиците от ве
че явната му неприязън.

Близнаци -55
Проблеми,свързани с пъ-

ане и липса на опит ви очакват в 
алото на тази седмица. Претова- 

реността и неуспеха могат да ви съз- 
дадат здравословно неразположе
ние. Избягвайте шофирането, особе
но родените през последната декада 
на знака (10-22 юни), защото сега не 
контролирате добре реакциите си.

тув,
нач

Ж :МП■ЗШЗЗЖ1Е“-
Любимите 
поносима а

Една от поредицата трудн! 
дмици. Ще усещате застой 
ето на плановете си 
нително ще ви разстро 
трябва да смените начина на живот, с 
който сте свикнали. През първите дни 
се пазете от необмислени думи, защо
то това ще ви създава неприятности.

хора ще 
*тмосфе| 

предстоящата седмица 
ви ще се влошат, а осн 
дана тема 
обуздаете 
да се стигне до 
ратяване на връзката ви.

! ВИ съз 
ра в

‘ЗДЗДс
ачало

ат не- 
то на

и за вас се- 
I в развити- 
— ~опъл- 

I като

1 Не
.ОтА.Т. ношенията 
овната обсъж- 

са финансите. Ако не 
рите си | 

окон

и това 
ойва, тъй

ще
остЗавист реакци

1чателн
1И, може 
но прек-

*Пиротско хлапе яде разкошен 
сандвич. Гледа го царибродско 
хлапе

IП-1

В началото на тази седмица ще имате 
проблеми с партньора си. Ако не обуз
даете сприхавостта си и грубото отно
шение, може да загубите любимия. 
Домашната обстановка не е добра за 
вас сега и най-добре ще е да пъту
вате. Все пак не забравяйте да паз
ите гърба си.

и от завист му вика: 
-Яж, яж, ама ни си

Очаква ви прекрасна седмица. След 
първите дни, през които ще се коле
баете за много неща, 
за това да признаете чувс 
любимия, ще се радвате на и 
подреждане на заниманията 
ви е трудно да съчетавате ангажи- 

ите с развлеченията.

имаме гра- включително и 
твата си наница и митница...еее.. 

-Имате си, ама деално 
си. Щение ще ви ги

вземем, еее...
-Ние си имаме и общинско 

правителство, а вие си
мент

нямате, ШШ щ-еее...
-И него ще ви го вземем,
-Ще ни го вземете, ама тогава 

ти ще останеш без сандвич, ехе- 
хе...

В началото на предстоящата седмица 
ще се сблъскате с необходимостта да 
избягвате негативите на хората ок
оло вас. Летаргията отново ви е об
хванала, а сега към това се прибавя и 
желанието да се усамотите. Възмож
но е това да ви помогне да преориен
тирате приоритетите си и да насочите 
действията си в нова насока.

еее...

Аа ви стРУва много. Отложете биз
нес срещите си и се погрижете за зд- 

то си, което е лабилно.

Алекси Тасев
равеС.М.
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