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няколко стотици хиляди 
граждани * Визията за 
демокрацията и за благодатна 
Сърбия ще продължи да живее

В траурното шествие, 
нено с тъга и достойнство, сто
тици хиляди граждани на Сърбия, 
семейството и най-висшето ръко
водство на Сърбия и Черна гора. 
както и около 70 чуждестранни 
делегации се простиха в събота с 
премиера на Сърбия д-р Зоран 
Джинджич, който падна жертва 
на атентата, организиран и извър
шен от онези сили, които на всяка 
цена желаят да спрат напредъка 
на страната към обществото на 
цивилизованите нации.

В Белград, където на всяка 
крачка личаха мерките на засиле
ната сигурност, се стекоха колони 
автобуси от цяла Сърбия, изпъл
нени с хора, които желаеха лично 
да участват в последното изпра
щане на убития премиер и да по
четат паметта му, както и да по
кажат категоричната си решимо
ст да продължат по неговия път, 
по който ги водеше тон, преди да 
бъде улучен от снайперския ку
ршум.
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Зоран Живкович_- премиер на Сърбия

ШЩ №1М
* Живкович: Борбата срещу организираната престъпност ще е 
предимство на правителството * Против избирането на 
Живкович гласуваха депутатите от опозицията и от ДСС

” Това не само предполага, чеДепутатите на Скупщината на
Сърбия във вторник избраха Зо- ще продължат арестите на члено- 
ран Живкович за председател, а вете на организациите, които са 
Чедомнр Йованович за подпред- организирали убийството на 
седател на правителството на Съ- Джинджич, но и продължаване на 
рбия. Други персонални промени цялостната реформа в полицията 
в правителството няма. За сегаш- и на съдебната система”, каза Жи- 
ния му състав гласуваха 128 депу- вкович и подчерта, че ще продъл- 
тати, 100 бяха против, а трима се жат икономическите реформи, 
въздържаха. Против новия пре- Същевременно той заяви, че тря- 
миер и подпредседателя на пра- бва да започнат разговори за тра- 

Прякото телевизионно преда- витслството се обявиха депутати- йно решаване на статута на Ко
те на ДСС и на опозицията, които сово и Метохия.

ото шествие започна от

ване на последното пътуване на 
Зоран Джинджич се следеше от настояваха да се прекрати извън- Според новия премиер, прави-

редното положение в република- телството ще даде предимство на 
та, въведено след убийството на няколко въпроса, преди всичко на

борбата срещу престъпността,

няколко милиона граждани на 
Сърбия и Черна гора.

Със скръб в сърцата след от- премиера Зоран Джинджич.
Шефовете на депутатските приемането на нова конституция 

групи на ДСС, СПС и на СРС нас- на Сърбия, общата политическа 
тояваха Сърбия да има ио-разли- стабилност и по-нататъшното до-

мииаваието на шествието из глав
ните улици на столицата голям 
брой граждани хвърляха цветя за 
последно сбогом с убития иреми- чно от досегашното правителство изграждане на държавната общ-

н изискваха да се формира пра- пост Сърбия и Черна гора, про- 
вителство от всички застъпени в дължаване на реформите и на

ер, който имаше неимоверно го
ляма енергия и заразително опти
мистична политическа визия за парламента партии и да се иро- процеса на приватизацията, про

ведат извънредни парламентарни мени в законодателството, коитоСърбия.
Сърбия се сбогува с премиера, избори, 

който й възвърна надеждата за 
по-доброто бъдеще, посочи 
за възвръщането й в света и кой
то не вляваше фалшиви надежди, пуитета и най-важната му задача ломатическите и политическите

ще е продължаването на решитс- дейности за решаване статута на 
лната борба срещу организирана- Косово.

са условие за навлизането на чуж- 
13 експозето си Живкович оп- дестранни капитали в страната, 

овссти, че неговото правителство изграждането на стабилни инсти- 
ще бъде правителство на конти- туции и продължаването на дип-

пътя

че този път е обсипан с цветя.
Основното послание от трид

невния национален траур с, че ия- та престъпност и повишаването 
който на общата сигурност в страната.

(На 3 стр.)Неутешимото семейство: съпругата Ружица, 
децата Йована и Лука и майката Мила

ма отклонение от пътя, по 
Сърбия тръгна след 5 октомври 
2000 година. Алтернативата е

ковчегът с тленните останки на ндреу от името на семейството на ^ видяиа и за съжаление тежко 
премиера беше положен върху европейските държави, ми“ преживяна. Бъдещето, оповесте- 
военен лафет, зад който към трите на правдата и на финанси е ноот5октоМври,чийтонай-убе-
Новите гробища се проточи безк- Владян Батич и Божидар джели . дителси и катег0ричеи последо- 
райна колона от граждани. Там, в от името на нравиюлсиюго ваТСл и предвестник беше ' оран
Алеята на великаните, с нремие- края близкият му сътрудник -зо „е дойде с очакваната
ра на н-ьрвото демократично пра- ран Живкович от името нвДемо но за еметка на това вля
«ителство в Сърбия след II са. во- критическата партия шйгоаф оптимизъм и надежда. А те 
йна се простиха председателства- седател приживе бош Р , деждата „ оптимизмът, не могг>т 
'Дият Съвета на министрите на Джинджич. да бъдат убити сатситаторскику-
Европейския съюз Йоргос Пипа-

ИракНС-

Войната
започна
* Втората война в 
Персийския залив носи 
името "Решителна сила"

(Ни 4 стр.)
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Съседите - Балканите - Светът

* Световни лидери изпратиха Зоран Джинджич
на демокрацията в региона , казаТри са основните послания, ко- 

многобройните дипломати и той.ито
- Много пъти съм се срещалдържавници от цял свят донесоха _____

на сбогуването със сръбския пре- със Зоран Джинджич и имах въз- 
миер. Първото е израз на събо- можността да се уверя колко мно-

го беше уважаван той сред поли-лезнования, солидарност и прия
телство. Другото - обещание за тическияелит,къдетои да се ока

жеше. Винаги съм се възхищавалподкрепа на нашата страна да
от стремежа мупродължи по пътя на реформите, от неговата сила,

свърже съдбата на своята ст-демократизацията на страната, да
регионалното сътрудничество и рана и на Балканите с Европа, да 
доближаването до Европейския реши по мъдър начин проблеми

те, възникнали през 1991 г. следсъюз, и третото - увереността, че 
убийството на премиера Зоран сриването на предишна Югосла-
Джинджич няма да спре, ннто да вия.

От съседна Македония на пог- Шзабави и отслаби усилията на де
мократичните власти, на инсти- ребеннето беше дошъл премие- 
туциите и на гражданите на Сър- рът Бранко Цървенковски от

1бия да реализират неговата и соб- името на македонските граждани
ствената си визия за спокойна, и на правителството си да подне- 
стабилна, икономически мощна се съболезнования, както и да из

рази готовността на Македония
признателност: Романо Проди и делегацията на ЕССъболезнования истрана, в която владеят законите 

и успешно е осуетена организи- да подпомогне сръбския народ да Личният пратеник на финлан
дския премиер Елизабет Рен под-

- Ние напълно бяхме уверени, съюз, който в момента се предсе- 
раната престъпност. Визията за продължи по пътя на демокраци- че 3оран Джинджич видя правил- дателства от Гърция, външният
страна, която принадлежи към ята, мира и стабилността на ст- път за Сърбия и Република министър Йоргос Папандреу зая- черта, че спомените за трагично
Европа и Европейския съюз. раната и в Югоизточна Европа. Сръ6ска както и за целия регион. ви: пострадалия премиер трябва да

- Куршумите, с които беше - Македония продължава да у‘ве ’ м че още утре властите - Дойдох тук преди всичко като насърчат народа в Сърбия да
убит сръбският премиер Зоран върви под ръка с приятелите си в ц с бт Ще продължат по пътя, приятел на покойния Джинджич продължи неговата работа за ус-
Джинджич бяха изстреляни сре- Сърбия, каза Цървенковски. посочен от Джинджич, подчерта да поднеса съболезнованията си тановяването на демокрацията,
гцу бъдещето на този регион. Албанският премиер Фатос Чавич ’ на неговото семейство и да оп- за осуетяването на организирана-
Всички ние от тази част на Ев- Нано нарече смрътта на Зоран и словенският премиер Антон лача човека, който толкова неус- та престъпност и за уважаването 
ропа се чувстваме засегнати от Джинджич загуба на един прия- ^ ^ уверенос, че полити- трашимо се бореше за промени и на правата на всички хора, които
това цинично убийство. Нашата тел и важен партньор в изграж- чески^ сил„ в,сърбия ще бъдат за новата, демократическа визия живеят тук.
отговорност е да продължим оно- дането на новото приятелство ме- агьчно могь1^, да дъл. за своята „рана и за Балканите - Шокирани сме от убийството
ва, което беше зпочнал премие- жду Сърбия и 1ерна гора и Ал- ^ по пъхя по койхо гц беше кат0 част от Европа в качеСт- на Зоран Джинджич, който беше
рът Зоран Джинджич- заявшру- бания , като добави, че неговата у6итият премиер Зоран вото си председателстващ Евро- символът на пътя, по който беше
мънският премиер Адриан Нас- страна ще окаже подкрепа на ту- * н Н пейския съюз аз донесох в Бел- тръгнала Сърбия. Уверен съм, че
тасе, един от многобройните све- кашните власти в продължаване- А ^ е ^ ^ град посланието_ че Ес ще нап. вашата ще продължи по

отива един европейски политик, рави всичко Сърбия и Черна гора този път и че демократичните ин-
който имаше визия за Сърбия и да осъществят тази визия и да ституции ще имат достатъчно си-
Черна гора и избра правилния станат член на семейството на ев- ла да преодолеят това трагично
път, който ще отведе неговата ст- ропейските народи напук на оне- събитие и да доведат Сърбия в
рана в Европа. Словенското пра- зи, които с убийството на Джин- ЕС, каза Яп де Хоп Шефер, шеф
вителство ще подкрепи Сърбия джич се опитаха да попречат на на холандската дипломация и
да продължи по този път, каза тези промени, каза Папандреу. председателстващ ОССЕ.

-Аз се възхищавах от храбро- И ръководителят на мисията 
Председателстващият Прези- стта на Зоран Джинджич и от виз- на ОССЕ в Сърбия и Черна гора 

диума на БиХ Мирко Шарович ията му за Сърбия като една мод- Маурицио Масари повтори подк- 
посочи, че вестта за убийството ерна, демократична страна, а най- репата на тази организация на

товни лидери, присъствали на по- то на партньорството между две- 
гребението на председателя на те държави и изграждането на 
сръбското правителство. Пред- съвместното бъдеще, 
ставителите на чуждестранните 
делегации, които присъстваха на Рачан изрази вярата си в това, че 
погребението, най-напред посе- този тежък и трагичен момент 
тиха Палатата на Федерацията, ще бъде преодолян в полза на бъ- 
където огромното мнозинство дещето на граждание на Сърбия.

- Много е важно и при тези тру- 
Румънският премиер Настасе дни обстоятелства да проявим го-

Хърватският премиер Ивица

премиерът Роп.разговаря и с журналистите.

подчерта, че през последните ме- товността си за сътрудничество и 
сеци страните от тази част на Ев- добросъседски отношения с ог- 
ропа успяха да покажат на Евро- лед на това, че живеем едни до на сРъбския премиер е съкруши- стина беше необходима храброст сръбския народ за продължаване
пейския съюз какво бъдеще же- други и така би трябвало да си ла неговата страна и изрази своя- за противопоставянето на онези, на реформите,
лаят за своите граждани. ”Надя- остане, каза той. та УвеРеност, че това няма да които виждаха Сърбия по друг
ваме се, че смрътта на сръбския Председателят на Република пРекРати реформите и демокра- начин. Той беше човек, който
премиер няма да повлияе нега- Сръбска Драган Чавич каза, че тичния процес в Сърбия и Черна умееше да строи мостове към Ев- Метохия Михаел Щайнер изказа
тивно върху съдбата на Сърбия и делегацията на неговата страна е гоРа> нито пък ще се отрази вър- ропа, каза висшият министър в своята увереност, че демокрация-
Черна гора, нито на бъдещето на дошла да се сбогува с човека, ко- ХУ Д°брите отношения между две- английското правителство Робин та в Сърбия е достатъчно могъ- 
Балканите и че неговата жертва йто в истинския смисъл на думата те стРани- Кук. И той обеща подкрепа на на- ща да преодолее обстановката,
ще подпомогне консолидацията беше синоним за Нова Сърбия. От името на своята страна, ка- шата страна в изграждането на предизвикана с убийството на

кто и от името на Европейския демокрацията и законността.

Шефът на УНМИК в Косово и

премиера.

Световни държавници на погребението на премиера В словенската делегация, оглавявана от 
премиера Антон Роп, бяха и външният ми
нистър Димитрий Рупел и държавният се
кретар Павел Гантар.

На погребението на убития сръбски
(Според "Политика”) координатор на Пакта за стабилност

Щ Делегации на повече от 60 държави и Югоизточна Европа Ерхард Бусек,
Щ международни организации и институции и регионалният директор на Европейската премиер присъствала унгарският премиер 
щ присъстваха на погребението на Зоран банка за възстановяване и развитие Оли- Петер Меджеши, председателят на Народ- 

Джинджич. виеДекамп. ното събрание на Република България
Съседните държави и страните от Юго- Огнян Герджиков, словашкият премиер 

Брюксел в нашата столица пристигнаха източна Европа също така бяха предста- Микулаш Джуринда, австрийският кан- 
председателят на Европейската комисия вени на най-високо равнище. Освен шефа ЧлеР Волфганг Шисел, външните минис- 
Романо Проди, след това генералният сек- на Дипломацията Младен Иванич, в деле- ТРИ на Норвегия, Германия и Швейцария - 
ретар на Съвета на Европа Валтер Шви- гацията на БиХ бяха и председателства- Ян Петерсен, Йошка Фишер и Жозеф Да' 
мер, шефът на гръцката дипломация и Щият тричленното председателство Мир- йс. От Париж беше дошъл министърът за 
председателстващ Съвета на министрите ко Шарович и министърът на сигурността евРопейски въпроси към френското пра
на ЕС Йоргос Папандреу и председател- Бариша Чолак. Тук бяха албанският пре- вителство Ноел Леноар, а от Рим - предсе- 
стващият ОССЕ, шефът на холандската миеР Фатос Нано, премиерът на Хърватия Дателят на италианския парламент Пиер 
дипломация Яп де Хоп Шефер. Ивица Рачан, придружен от външния мин- Фердинандо Казини.

От името на генсека на ООН съболез- ИСТЪР Тонино Пицула, премиерът на Ма-
поднесе шефът на УНМИК Ми- кеД°ния Бранко Цървенковски, президен- Руската държавна делегация се предво- 

хаел Щайнер, а на погребението присъст- тът на Република Сръбска Драган Чавич ждаше от заместник-министъра на вънШ- 
ваха и специалният представител на ООН заеДно с председателите на скупщината и ните работи Владимир Чижов, а от СА1Й 
за човешките права Жозе Кутилиеро, вие- на правителството на РС Драган Микере- пристигна държавният секретар в прав»1' 
шият представител на международната об- вич и Драган Калинич, а от Румъния - пре- телството на Джордж Буш баща Лоренс 
щност в БиХ Педи Ешдавън, специалният миерът Андриян Настасе. Игълбъргър.
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Заседание на Скупщината на СЧГ
ч- ' ■■ шшИзбран Съвет 

на министрите §■■
министрите на СЧГ, чийто с^а^предложи'Н3 СърбИЯ И ЧерНа ГОра ИЗбраха в понеделник Съвет на

За министър на външните работи е избран Горан Готи р
Свиланович, за министър на отбраната Боппс Тяпнч п19 тт™ Р вилановнч е роден през 1963 година в Гнилане. Танзания. Говори английски, служи си с френски, руски, а
министър за етнически и национални общности Расим в Бе^ад^ой е предгедател на ГСсТот200?аКУЛТеТ "аС™ЧН° " с НеМСКИ И испански език- Женен е и ™а «8е 
Лянч. Кандидатурите им за тези постове бяха ноепложени ?ппт „I председател на ГСС, а от 2000 до март дъщери, 
от Сърбия. По предложение на Черна гора за министри са тат в От вета няпе Ш‘Нистър иа външ™те работи и депу- Амир Нуркович е роден през 1955 година в Сеошница, 
избрани Ампр Нуркович, комуто е поверен ресорът на еанк- Ж републиките. Говори англииски и немски община Рожае. Дипломирал се е в Икономическия
вътрешната търговия, и Бранко Луковац кой^о ще бъде Бп™Гт, ! “ ““ ДЮ даЦВ- , „„ Фа*Удтет 8 Прищина. От 20Ш до 2002 година е бил замест-
министър за икономическите отношения с чужбина За Зава шштп е ф'„Е л°ДеН ъ'Р“ 1958 година 8 Сараево, ник- шеф на Търговско-информативната мисия на Черна 
заместник- министър на външните работи е избран Игоп Пек Р 4 ософски ^ДКуЛ1?Т' ПоДпРеДеедател е на гора в Сараево. Член е на Главния отбор на Социалдемок- 
Лукшич а за замеси™- ГГ „^ и3бран Игор Демократическата партия. От 2000 година е съюзен мин- ратическата партия.
Мараш. И двамата са от Черна гора раната укашин истър за телекомуникациите. Член е на Отбора за от- Расим Ляич е роден през 1964 година в Нови пазар.

За предложения гъгтяо рана 11 сигурност и председател на Комисията за контрол Завършил е Медицински факултет в Сараево. Формирал
ваха 47Рдещтати от Сър^я и 9 СЪВеТ ГЛаСУ_ Н3 СЛужбата 38 сигурност. Депутат е в Скупщината на СЧГ е Коалиция "Санджак” (1994), която през 2000 година
бяха 37 от Съпбия н 1П от рна гора, против и и.д. шеф на депутатската група на ДОС. Говори прерастна в Санджакска демократическа партия, на която
нпгппгьпт ттрттлггя-гп Р 3 гоРа’ Д°като Двама чер- английски и си служи с френски език. Женен е, има две сега е предеседател. Беше съюзен министър за национал-

!!ВЪЗДЪрЖаХа да гласуват. деца. ните малцинсгва и етническите общности, а от 2000
Р г с г ’ което не присъстваха депутатите на Бранко Луковац е роден през 1944 година в Старча, година е подпредседател на Координационното тяло за 

р ската радикална партия, беше гласувано и решение община Колашин. Дипломирал се е и докторирал в Ик- решаване кризата в Южна Сърбия и на Координационния 
за временно финансиране на държавната общност. ономическия факултет в Белград. Бил е министър на център за Косово и Метохия. Женен е, има две деца.

външните работи на Черна гора и посланик на СФРЮ в

ШИШI т
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Борис Тадич Бранко Луковац Расим ЛяичАмир Нуркович

Ще продължим 

реформите на Джинджич
Извънредното положение - 
необходимост

(От 1 стр.)
Новият премиер се надява, че 

Скупщината скоро ще направи 
изменения 
като по

в законодателството, На ПЪрвата си пресконференция Зоран Живкович каза, че 
този начин допринесе за следствието за убийството на Джинджич ще покаже кои са 

отстраняване на компрометира- подстрекателите на убийството, а ако се докаже, че става 
ните кадри, които през изминали- дуМа за "някоя организация, политическа партия или нещо 
те две години са проваляли усили- ПОд0бно", тогава решение за забраняването на тази 
ята на държавата да се справи с 
престъпността.

Преценявайки, че убийството 
на Джинджич ще има последици

организация- в съответствие със закона - може да вземе 
Върховният съд на Сърбия.
Според Живкович извънредното положение не е 
дългосрочно определение на правителството, а 

Чедомир Йованович е роден за икономиката на държавата, необходимост." ще направим всичко възможно това 
през 1971 година в Белград. Завър- Живкович оповести, че правител- положение да трае възможно по-кратко", каза той, като 

средно икономическо учили- ството ще продължи да нодобря- 
ще, кратко време следвал икономи- ва жизненото равнище на граж- 
ка, а след това се прехвърля във Фа- даните, 
култета за театралното изкуство, 
който завършил през 1998 г.

Той е един от инициаторите и ор
ганизаторите на студентските про- 

през 1996-97 г. Формира Сту-

Зоран Живкович е роден 
през 1960 година в Ниш, където 
завършва гимназия, а полувис- 
ше финансово образование 
лучава в Белград. През 1988 го- 
дина е формирал частно пред
приятие, което преустанови ра
ботата си през 1995 г., когато е 
открита фалитна процедура. 
Член на ДС е от април 1992 г. 
От 1994 г. четири пъти е изби
ран за подпредседател на пар
тията.

През януари 1997 г., след по- 
”Заедно”

шил е подчерта, че извънредното положение може да се отмени 
към края на април.по-

• I

5тести
дентски политически клуб, който в 
началото на 1998 г. се присъединява 

Демократическата партия. Наташа Мичич, изпълняваща ческа престъпност, а за останки Черна гора, като и правителство 
длъжността президент на Сър- от криминалния държавен апарат на Сърбия и че слец уоийството

на премиера гражданите оказват
към
Става член на нейния Изпълните- ....

и Главен съвет. На конгреса на бия, призова гражданите в реиуб- иа режима иа Милошспич , се
към единство, като и да казва в поръчението иа и.д. през- особена помощ на държавните 

окажат помощ на властта при идеита на Сърбия.
Мичич казва, че става дума за

лен
ДС на 6 октомври 200] г. с избран за
един от подпредседателите й.

Йованович беше шеф на Избор- разкриването на всички, които са 
иия щаб и говорител на коалицията участвали в убийството ма ирс- мафия, чнито патриотизъм се 
Демократическа опозиция на Сър- миера Зоран Джинджич, като и в .състои в "продажба на дрога на рена на демократичната .власт'на 
бия (ДОС), която беше формирана борбата срещу организираната кашите деца, а парите ползват за Сърбия намеренията на злодеите,
в навечерието на съюзните избори престъпност в страната.Тя под.1 политически дейности, убийства конто са планирани от дълго
през септември 2000, а след декем- ЦерТа, чеса разбити почти всички и за укриване от Хага”, - За да време, биха се реализирали.С ат. 
врийските избори е изброи за депу- криминални груниронки в Сър- запази бъдещото иа Сърбия, дър- еитатата на премиера всъщност 
тат и 30 шеф на депутатската група бия П0ЧТИ |1СИЧки организатори живата беше принудена да въведе те се реваншираха за 5 октомври, 

ДОС в Скупщината на Сърбия. атентата са арестувани.
Отборник е в Скупщината аа Бел- "Органите на изпълнителната уверявам , че ограничаването на то на историята. Затова-хайде да 
град. При арестуването на Слобо- пЛа(,г|. съст.шят мозайката иа ай- гражданските права и свободи се съберем около онова, което 
дан Милошевич през 2001 г. той пое- ,1,НДЪрЖаШ1ата активност - от пре- няма да трае много дълго. никой не- може да оспорва - около

бившият президент Д ките извършители и организато- В обрт,щението си тя казва нашето знаме. Около знамето на
Не е рйте чак до политическите порт.- още, че след убийството на Джип- Република Сърбия", поръча

чители и лицата, които ги финаи- джич държавата е запазена, из- Мичич 
сирили. Нс става думи за класи- брани са институции иа Сърбия и

ликата
бедата на коалиция 
(СПО-ДС-ГСС), е избран за 

Ниш. На този пост е

органи.

”Без оказване на такава подккмет на 
преизбран на 5 октомври 2000 г. 
През ноември същата година 
си подава оставката и стана ва 
съюзен министър на вътреш- 

ра боти. От 2000 до 2003 г.ните
с депутат в Съвета на граждан
ите на Съюзната скупщина. 
Два пъти е избиран за съюзен 
министър на вътрешните рабо
ти и по време на мандата му 
СРЮ е приета в членството на 
Интерпол.

Женен е за Бисерка, с която 
имат две деца - Милена (11) И 
Марко (5).

извънредно положение, но ви като се опитаха да спрат колело-на

редничи 
предаде. 

Написал е няколко драми
женен.
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МВР за досегашните резултати
7 "7 * * % *Съобщение на

Ирак

ВОЙНАТА ЗАПОЧНА Планирали и 

други атентати
Г , ^   о-. хпрпшите престъпността и по този начин се

Министерството на в >тр ^ създаде вьзможност.иа власт да дой- 
работи издаде съобщеше, в което създ д .,[|ат иотнчни сили”, 
покрай другото се казве „ Въз оотбва на изявленията на
дХдоТоСмТстепен помогнаха на арестувани лица от посочената банда 
с^слствието което се води след убий- става ясно, че е съществувал план 
ството ш премиера на Сърбия Зоран няколко дни след убийството на яре- 
Пжпшиич Водачите па бандата от миера да се крият, а след това се опи- 
Земуи^начело с Милорад Лукович - тат да извършат още няколко атен- 
Легия,' Душал Сласоевич- Шипгвр. тата и терористични акции срещу дъ- 
Милс Лукович- Кум, Деян Миленко- ржапни институции . 
виГлапи Владимир Милосавлевич- В съобщението се подчертава, че
Будала Сретко Калилич, Никола през последните години членовете 
Баич Милош и Александар Симович, па бандата са взимали под иаем 
Миладин Сувайджич, Душан и квартири и къщи, а посредник в 
Джордже Кърсманович, се крият в намирането им чрез агенции пай- 
тнарР%езервни позиции” (в кварти- често бил Миладин Сувайджич по 
ри и къщи под наем)”. прякор Джура Мутав. Апелираме

Членовете на тази криминална към всички агенции и частни лица, 
група са очаквали, се казва по-ната- които дават под наем квартири и 
тък че след убийството на Джинд- къщи, доколкото забележат нео- 
жич в страната ще настъпи хаос, че с бикновеии клиенти, да се ооадят на 
подкрепа на отделни лица от държа- телефон 011- 760-762 или 011-35-47- 
впата и политическа структура ще 200, или^до най-близката полицейска 
прекратят започналата борба срещу станция .

* Втората война в Персийския залив носи името "Решителна 
сила"

Саддам Хусеин: ЩеЕдин час и половина след изтича
нето на ултиматума, който бе даден победим
на Саддам Хюсеип и неговите синове иракчани и всички, които

нтагонътобяви, че целта на атаката е душата, семейството
била Саддам Хюсеип, съобщи Си Еи Дълг е |и ,,сн |к" Д° ри * Р Д
Ен. Източник в администрацията „а Щ'<тят нашата1 скъпо^ '“Ч"»'
САЩ съобщи, че американската ата- свещени ценности, това тр Д 
ка срещу Багдад е бнла насочена сре- дз-лг за пенчкп пас. д 
щу членовете на иракското правител- " .шшият дял от

победата и това ще повдигне нашия 
статут пред Бога п ще 
враговете па човечеството. 1Цс побе
дим, каза иракският президент в об
ръщение към нацията си след пър
вата американска атака.

Ирак е обявил "джихад" 
на съюзниците

Ирак е обявил свещена война 
("джихад”), предаде Нюс Ру. Това е 

Удай Хюсеип, пай-големият 
Саддам. По-рапо Удай е ири- 

иракското население да бъде

към всеки
заявил 
син на

ство.
Телевизия Си Ен Ен съобщи, че 

започналата вчера сутринта втора во
йна в Персийския залив носи името 
"Решителна сила”.
Буш: Ние приемаме само 
победа и ние ще победим

накаже зовал
"устойчиво и твърдо спрямо агре
сорите”. Той отправил призива към 
населението по багдадското радио, 
което може да значи само едно, че 
Саддам Хюсеп и иракският елит все 
още се намират в Багдад, съобщи не
мският телевизионен канал НТ5.

3 хиляди крилати ракети 
и високоточни бомби

Още през първите деноно
щия на войната срещу Ирак Пе- 

жно да спестим човешки живот. Ние нтагонът възнамерява да изпо- 
идваме в Ирак като уважаваме наро
да и неговата религия. Нашата цел е 
да премахнем нейния ръководител.
Нашата нация влиза в този конфликт 
смело, каза американският президент през първият ден на военната 
Джордж Буш. съобщавайки на нация- ОПерацня САЩ ще хвърлят над 
та, че е започнала атаката срещу „ 10 път1, „о-ГОЛЯМО коли-
Ирак. Буш добави още, че не може да
се издържа един режим, който разпо- чество високоточни бомби, от
лага с оръжия за масово унищоже- колкото при началото на вой- 
ние. Той бе категоричен: Ние ще при- ната през 1991 г. 
смем само победа и ние ще победим.

В този момент Америка и съюз
ниците започнаха военни действия. 
Всяка една от тези страни ни помага Багдад иска извънредно 

заседание на Съвета за 
сигурност на ООН

Багдад призова да бъде свикано 
извънредно заседание на Съвета за 
сигурност, предаде РИД "Новости”. 
Това заявил посланикът на Ирак в 
Москва Абас Халаф.

- Ние призоваваме да бъде свикан 
Съветът за сигурност на ООН за да 
бъде обсъден иракският въпрос, тъй 
като според Устава на ООН именно 
Съветът за сигурност отговаря за 
поддържането на мира в света, е ка
зал иракският дипломат.

да се защитим заедно.
Ние ще направим всичко възмо-

лзва около 3 хиляди крилати 
ракети и високоточни бомби, 
предаде РИ А "Новости”. Още

Петров: Имах честта да 
познавам лично д-р Зоран

В Димитровград по повод убийството на Джинджич

Траурно събрание на 00 на ДС
По повод трагичното убийство на премиера на ството на Сърбия говори председателят на ОО на 

Сърбия д-р Зоран Джинджич, общинският отбор ДС г-н Зоран Петров, който между другото 
на Демократическата партия в Димитровград изтъкна готовността на членството на ДС от Ди- 
проведе траурно събрание. митровград да продължи по пътя, който е трасиран

Малката зала на Центъра за култура бе малка от Джинджич. В помещенията на ДС в Димит- 
да побере всички членове, симпатизанти и граж- ровград бе отворена книга, в която се записаха 
дани на Димитровград, които дойдоха да почетат множество граждани на Димитровград. По време 
паметта на Джинджич. Да окажат почит на пре- на тридневния траур, гражданите палеха свещи и 
миера дойдоха представители на всички партии от поднасяха цветя в помещенията на партията. По 
ДОС, ДСБЮ, сдружения на граждани, училищата, време на погребалната церемония почти всички 
Центъра за култура. Впечатление направи димитровградчани бяха пред телевизорите си, така 
отсъствието на представители на опозицията, на че градът напълно опустя, 
радикалите и на общинската власт.

За трагично убития председател на Правител-

Скъп спомен - Зоран Петров с убития премиер на Сърбия д-р Зоран 
Джинджич.

Зоран Петров, председател на ОО на ДП в Димитровград: ” С д-р 
Зоран Джинджич се запознах преди около 5 години в Белград, като 
активист на Демократическата младеж. Като председател на ОО на 
ДП в Димитровград станах член на Главния съвет (ГС) на тази пар
тия, така че след това се виждах с него почти всеки месец и то не само 
по време на заседанията на ГС , но и в централата на партията, както 

сградата на правителството на Сърбия. Имах честта да познавам 
Джинжич като лидер, като приятел, визионер, реформатор, като 
най-голям син на Сърбия.

Д-р Джинджич бе една мощна личност, с огромна енергия. Не е 
възможно да се живее, а да не се следят неговите визии, идеи, цели, за 

бореше и за които накрая загуби живота си.

А.Т.

II В
Спомени __________

Борец, не познаващ пораженията
които се

Поповод жестоката смърт на д-р миера преди една година в Пирот, по Демократическата партия. Той 
Зоран Джинждич, премиер на време на правителствената кампания наги се интересуваше как е в Ди- 
Сърбия и председател па Демократи- "Сърбия е на добрия път”. В Дома па митровградска община. Имаше голя- 

партия, лидерите на ОО на войската в Пирот тогава с покойната мо желание да помогне на общината 
ДС в Димитровград, споделиха пред ми съпруга седяхме на петия ред. Ко- ни, но най-напред искаше да извлече 
"™"я ве1?"ик спомените си за този гато ме забеляза в публиката, Сърбия от калта, в който я бутна бив- 
изтъкнат борец за демокрация. Джинждич се измъкна от бодигар- шият режим. У

Д-р Радев: Джинджич беше довете си и дойде да се поздрави с меп Горчиво еусещаието когато си 
идол на демократите и съпругата ми. спомним как по различни

Д-р Алекса Радев: "За първи път Д“Р Джннджич бе символ на де- обиждаха Зоран Джинджич по време 
се срещнах с д-р Зоран Джинджич мокРаЦията-1 ой беше идол на демок- на Титовия и Милошевичевия режим, 
през 1992 г. в Пирот. Няколко часа Ратически настроените граждани, както и след 5 октомври. Някои безс- 
след тази среща Джинжич посети и _°Рец’ който не познаваше 
Димитровград, където по това време

ви-

Димитровградчани 

положиха венец на 

ковчега на Джинджич

ческата

начини

„ _ рамници дори го обвиняваха, че при-
пораженията. Винаги ще си спомням надлежи към мафиотските кръгове 

откривахме телевизия. Спомням си, 33 неговите Д>™и по време на първата А какво ще кажат сега, когато Джин- 
че с първата камера на ТВ "Цари- ии сРеща: ние, членовете на ДП, джич загина в борбата срещу ма- 
брод” заснехме как д-р Джинждич никога не тРябва Да забравяме това, фията. Много хора, предимно млади 
пътува от Пирот към Димитровград. че в политиката се влиза изключите- не избягаха от Сърбия именно заради 
Би било хубаво този материал се да се л но заРаДи идеологически причини, а него. к
излъчи, ако въобще някъде е съхра- не заРаДи това да се придобият Смъртта на Зоран Джинджич е

няк.а“и «атериални ценности”. неоценима загуба за СърбиГ Ба-
По време на първото си идване в М-р Иванов: Заради д-р Джи- лканите, Европа и света. Той беше 

Димитровград д-р Джинджич между нждич станах член на ДП изключително храбър човек. Ще ми-
другото посети и моя дом. Тогава бях М-р Михаил Иванов: "За първи не много вРеме, докато се роди друг 
пР^1еД^гел на представителството път се срещнах с д-р Зоран такъв интелигентен, енергичен, не- 
на ДП в Димитровград, което учредих Джинждич в Пирот преди десетина себичен човек. След него 
заедно с Драган Димитров-Дуруз и години. Тогава ми се стори че съм се голяма 
Александър Петров-Перко. срещал с него поне хиляда пъти И неговия път-

След това още много пъти се сега като че ли виждам негавата ус- 
срещахс него. Обаждах му се по теле- мивка, неговата 
фона. Веднага щом казвах Ди- протяга към мен, за да се здрависаме митровград, той знаеше кой го търси. е здрависаме.

За последен път се срещнах с пре- Заради Джинджич

Така « ДТ автобУс 33 отиване на погребението в Белград 
в Белград, за да при“™™“ Ггребението “ ДРУГ“ ПаР™И °Т Д°С °ТИД0Ха
пахме Дколо тЛа,?*ЯТапРеД ТеЗИ «ваДесетина Дв бъда и аз. В Белград пристиг- 
тишиДаис Дпетя? ° уЛИЦИТе иа БелгРад - тълпи хора, които в пълна
беше невъзможно да Гез^ТиТи“* „ ^името^ГДсТдЖ
наТхсГз^ад ^овКГзо^,"ГкГловПРеДСеДаТеЛИТе “ '°° “ ДС н °°

околоачас™йам2а СС включим в тРаУРНото шествие между първите и след 
Тишината п ™ стигнахме А° “чния дом на министър-председателя. В 
музика и апук-кт «я ечеше огР°мната река от хора, се чуваха само военната музика и звукът на хеликоптерите, които летяха над града.

На връщане от гробищата - 
Първите се връщаха, а други още

нен.

ще остане 
празнота. Ще продължим по

ръка, която се
необхватна с поглед река от хора* 
не бяха стигнали до гроба.

пакИзявленията взе: 
Бобан Димитров

станах член на
Димитър Ставров



Бизнес - Икономика
_________ . ^ - ,/

мартТббЗ 5
Босилеград след въвеждането на 
положение й извънредно Двадестина Открито писмо на интелектуалци от ГИДинтелектуалци от 

димитровградско каучу- 
предприятие ГИД тези дни се 

обърнаха към обществеността с от
пито писмо. В него те обвиняват на- 
стоящия и, както казват, самозван 

директор на ГИД Иван Марков, 
не който само за 5 години 
равил от фирмата руина”.

Интелектуалците обиняват Ма
рков, че е изгонил много образова
ни и способни хора от фабриката, че 
години наред е взимал

рухналото 
ковоДа продължим по 

пътя на Джинджич
Главен виновник е 

сегашният и.д. директорИ.д.
е нап-

Свирепото убийство на преми- Медицинската сестра Анпнета 
ера Зоран Джинджич предизвика Николова казва: ”Това е голяма 
шок сред жителите в Босилеград, трагедия както за семейс^то 
Хората са ужасени от този безу- „у, така и за всички граждани на 
мен акт, насочен срещу демокра- Сърбия. Демократична Сърб™ 
личните процеси в Сърбия. загуби много съссмър™ напр“

Драган Николов, работещ в миера, който бе главен носителка 
босилеградският Здравен дом ка- реформите, 
зва, че много съжалява за Джи- щотяшкя 
нджнч. "Изстрелът срещу него за 
момент ни отклони от пътя, но се
надявам, че ще съберем сили да се 
съвземем и тръгнем към Европа с 
по-голяма скорост.

-Има нещо странно

чиствал сметките с членовете мата на ипотека магазин на ГИД в 
центъра на града, но съдебните ор
гани не са позволили това. След 
това на същата фирма е предлагал 
да вземе административната сграда 
на фабриката..., се посочва в пис
мото.

на с-
тачния комитет, като ги е изгонил 
от фирмата”. Те допълват: ”След 
като съдът върна уволнените рабо
тници на работа, на заседанието на 
ръководството на фирмата, на кое
то освен директорите участваха и 
шефовете, Марков предложи 
ки работници в ГИД да съдят фаб
риката, включително и той самият. 
Никой тогава не

важни реше
ния, че за членове на Управителния 
съвет на ГИД са избирани хора, ко
ито той е предлагал, че 
2001 г. е през август 

извършил преврат в пред
приятието, като с група свои 
ишленици незаконно е

Интелектуалците осъждат в пис
мото и местните електоронни ме
дии за това, че продължават да се 
обръщат към Марков за изяления, 
коментари, анализи.

всич-съм-
Л5КГГ- сменил то

гавашния и.д. директор Жика Гли- 
горов... се съгласи с него

вото предложение, но въпреки то
ва, посредством осведомителните 
табла в ГИД Марков призова работ
ниците да съдят фабриката”.

В писмото се припомня, че преди 
година-две Марков енергично е на
стоявал в ГИД да бъде въведена 
фалитна процедура, но след като е 
получил отговор от Стопанския съд 
в Ниш, че нито един работник в 
ГИД, включително и той, не може 
да бъде фалитен управител, извед
нъж е променил намерението си.

"Допълнително е давал на част
ни фирми ипотеки за стари дългове, 
изпразнил е всички складове с го
товите изделия, складовете със су
ровините, както и складовете с рез
ервни части. Много инструменти е 
дал на частни фирми под претекст, 
че ги е дал уж за да ги съхрани. Про
давал е или е давал изделия и 
суровини без трансакциите да идват 
чрез джиро-сметката на фирмата, 
като при това е говорил, че става 
дума за компенсации. Скъпите 0бу= 
вки обаче е подарявал еаме на опре
делен брой работници (като им ри 
давал на кредит, въпреки че е знаел, 
че те са кредитно неспособни, тъй 
като нямат заплати, като по тоя 
начин съзнателно е нанасял щети на 
ГИД)". На българската фирма 
"ИОКИ С" е предлагал под фор-

До идването на Иван Марков за 
директор на ГИД тази фабрика се 
отличаваше със сравнителни добра 
система на управление, каквато съ
ществуваше и в пиротския ”Тигар”. 
Фабриката имаше в складовете си

Къде са инспекциите?
Те са изненадани от това, че фи

нансовата инспекция и инспекцията 
за стопанска престъпност досега не 
са закрили магазина на ГИД, въп
реки че той вече двадесетина месе
ца не прехвърля дневните печалби 
на джиро-сметката на фирмата и се 
питат: ”Дали инспекторите защита
ват кадровика на ЮЛ Иван Мар
ков?”

в човеш
ката история - хората разпозна- 
ват своите спасители едвам след 
тяхната продукция на стойност няколко ми

лиона германски марки, освен това 
имаше и

смърт. Обаче убийците 
на Джинджич, закоито съм убе
ден че са знаели какво правят, 
всъщност не го убиха, а го нап
равиха безсмъртен. Защото убий
ството на Джинджич създаде сред 
демократичните сили още по-

1 . производствени материали 
поне за един месец работа, нямаше 
нито една ипотека и нито един кре
дит. ГИД значително бе навлязвл в 
процеса на системата за качество 
ИСО 9001, но за Иван Ма 
зи система бе "марксизъм”, така че 
той прекрати всички дейности в та
зи насока, въпреки че беше добре 
известно, че без въвеждането на та
зи система една сериозна фабрика 
едва ли ще може да пласира изде
лията си на западните пазари”, из
тъкват в писмото си интелектуал
ците.

"Крайно време е висшите ин
станции (общинското ръководство, 
началникът на Пиротски окръг, а и 
Правителството на Сърбия) да се 
включат в решаването на пробле
мите в ГИД, защото той е отжиз- 
нено значение за този град. За да се 
направи нещо за спасяването на 
ГИД е необходимо да дойдат ин
спектори от вътрешността на стра
ната, които да проверят законност
та в работата на г=н Иван Мпрков,
да докажат и еанкционират, всички 
незаконни дейности, а след това да 
ее види какви еа възможностите да 
се съживи това, което ще остане от 
фабриката", се казва в края на пис
мото на интелектуалците от ГИД,

Рков и та-
голяма готовност завинаги да 
потушат силите на злото, комен- : 
тира Воислав Божилов, редактор 
на Радио Босилеград.

-Журналистът в Радио Босиле- 
град Божидар Иванов, казва, че Цветя като израз на почит 
Зоран Джинджич беше светлина
та, която загубихме. Обаче, сто
тици хиляди граждани, които го Александър Ковач, без- 
изпратиха до вечния му дом и още работен младеж от Босилеград: 
милиони, които наблюдаваха пог- - Голямо зло НИ сполетя. Загу- 
реСчншсто не геяеаиаията, пред- бихме двигателя на демекратич- 
ставяяват акумулаторът, кейто „вте просещ,, конто вървят към 
ще нронмеде нова светлина, Об*- европейската цивилизация, След 
динени под знамето на демокра- като го загубихме, на всички ета
пната още но-ускерене, ще тръг- на ясно, че д-р Зоран Джинджич е 
нем по пътя към обединена Ев- яредставявал светлото бъдеще за

гражданите на Сърбия.

Не признава съдебните 
решения
Те ириаамнят, че Марков от дъ

лго време отхвърля съдебните ре
шения на работниците, които еа съ
дили фабриката, както забравя за 
1998 година и зв последната стачка в 
ГИД, косато "незаконно си е раз, ®.Д.

рома.

Членовете па Скупщината и ОТНОШвНИЯТа МвЖДУ "Бор" И "КОЦИЧ
на Управителния съвет а "Бор" а корпорация" С0 усЛОЖНЯВаТ
Босилеград на съвместното си ———---  * — — *
заседание във вторник рошиха да 
бъде запленено имуществото на 
"Коцич корпорация", в босиле- 
градското предприятие, докато не 
се преодолеят усложнилите се 
отношения между двете фирми.

Към края на ноември миналата пието да плаща по 200 хиляди ди- заплатите, но нс е плащала и 
година работниците и управител- нара наем месечно. 
нитс органи на "Бор" сключиха

Съобщение на Общинския съвет на ДСБЮ 
в Босилеград ______ _________
Джинджич беше реформатор Пленили имуществото 

на корпорациятаРъководството на ОС на Сърбия европейска надежда и 
ДСБЮ в Босилеград с минута мъ- много допринесе за просперитета 
лчание отдаде почит на уби тия и демократизирането й. "Възму- 
премиер на Република Сърбия д- тени сме, че живеем във време и 
р Зоран Джинджич. "На нашите на място, където сигурността на 
коалиционни партньори от Демо- никого не е гарантирана. Надява- 
кратичната партия пожелаваме ме се, че виновниците за това зло- 
по-скоро да преодолеят огромна- деяние скоро ще бъдат наказани, 
та загуба, а на семейството на а гражданите ще възвърнат мира 
Джинджич изказваме нашите дъ- и спокойствието си , се казва в 
лбоки съболезнования”, се казва съобщението. ДСБЮ очаква но- 
в съобщението на Общинския вият премиер и правителството 
съвет, който осъжда убийството на Република Сърбия да продъл

жат започнатия курс на реформи

наема.
Директорът на "Бор" СимеонОт трети февруари, машините 

договор с корпорацията, според п Босилеград не работят. Работ- Йорданов, казва, че работниците, 
който тя взе босилеградското ниците са спрели производството конто са сключили договор с кор- 
дървообработвнтелно предири- ПОрадИ това, че не им е дадена порацията, могат да се "върнат в 
ятис под петгодишен наем. Беше атората част от декемрпйската матицата”. Той и Микица Васи- 
уточнено, че срокът на маема за11пата .Те не само, че не искат да лев, директор на босилеградскня 
може да бъде и по-кратък продължат производството, но с клон на корпорацията, са съгла- 
докато нс продължи процедурата ПОдПИСКа настояват да сс анулира сни, че се налага да се изготви фи- 
за приватизация на босилеград- д0Г01ЮрЪт. Те подчертават, че нансов баланс и да се уточни кой 
ската фирма. Същевременно кор- 
иораци ята беше поела задълже-

на Джинджич, олицетворяващ
новия реформаторски и демокра- и приближаването на страната 
тичен лик на Сърбия. Той даде на към Европейския съюз.

корпорацията не е спазвала дого- кому и колко дължи, 
пора не само когато спъва дума за П.Л.Р

Всички предприятия и 
институции работят редовно

След въвеждането на извънредно положение в Републиката 
всички предприятия и ведомства в Босилеградска община работят

^Изпълнителният съвет на ОС проведе на 13-ти март извънредно 
заседание, на което най-остро осъди бруталното убийство на предсе
дателят на Правителството на Република Съ 
Джинлжич С нел изпълнение на Наредбата за специални мерки, 
която издаде ИД президентът на Сърбия ИаташаМичичврамките 
на своите пълномощия ИО е издаде наредба всички °Ргани- "Ре« 
приятия и ведомства да предприемат засилени мер 
сигурност на обектите, гражданите I

По време на извънредното положение 
ведомства са въведени денонощни дежурства.

жп линията през територията на 
Димитровград тези дни е на 

. публично обсъждане- изложен е ; 
‘ плана на прозореца на градската : 

галерия 1 Там всеки може да го 
гледа и да го обсъжда с други ] 
любопитни граждани. Забележки 
и пр. може да изпрати до съответ
ната общинска служба.

Въпреки това.
' "желсзничаритс^вече работят по 

този план, но все още само на 
‘ онези места, които са соб

ственост на желейница^а. А.Т.

О*о
оноеи всички системи в града.

във всички предприятия и

П.Л.Р.
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От председателя па димитров
градския ИО научихме, че преди 
години са положени канализаци
онни тч,рби от пречиствателната 
система в Бслеш до главния път, 
който свързва Желтоша и Белеш 
и ОС располага с 1080 метра 
каналициоипи тръби, които же

на Желюша

Договор па местните общности Желюша и 
Белеш __________________ Нов път към Го леш?Ще се строи
канализационна мрежа?

година да продължи сътрудничеството между 
Босилеградска община при по-Очаква се и тази

Войската на^ Р̂ 1̂ прокарването на нови пътища в 
селата край границите с България и Македония. Председателят „а 
ОС Владимир Захариев се надява с машини на войската да се по
чистят и прокарат пътища в Караманица, Голеш и Жеравино.

- Поискахме от войската да прокараме ново трасе от Горно Тлъ- 
Жеравино с дължина около 5 километра. Очакваме тя да 

ни и да даде машини и хора, които ще работят

лае да предостави 
и(ли) Белеш. Той обаче допълни, 
че за изграждането на цялостна 
канализационна мрежа в двете 

са необходими много

чистването

Докато жителите разчитат на общинската хазна, оттам им 
препоръчват местно самооблагане. селища

мино към
приеме предложението
с тях, а ние ще поемем разноските, казва Захариев.

В ОС узнаваме, че миналата година е машини на войската, в ня- 
почистени пътища с дължина около 260 километра и че

Миналата седмица ръковод
ствата на местните общности 
Желюша и Белеш се договориха 
да започнат строеж на канализа
ционна мрежа в тези селища, в 
които живеят към 2 и половина 
хиляди жители.

Желюшанн и белешанм раз
читат предимно на средства ог 
общинската хазна, по-конкрет
но на бюджетните средства, пре
дназначени за местните общно
сти в общината.

Става дума обаче за голяма 
инвестиция, която, според думи
те на Емил Соколов, председа
тел на ИО на ОС в Димитров
град, трудно ще се реализира, 
ако в Белеш и Желюша не се въ
веде местно самооблагане.

- Канализационната мрежа в 
Димитровград е строена между 
другото и със средства, събрани 
от местно самооблагане. Нека да 
си припомним, че градската ка
нализация се строеше в продъл
жение на много години, казва Со
колов.

По неговите думи, проект за 
канализация на Желюша и Бе-

колко села са 
са прокарани 12 км нови трасета.

В.Б.

Пред започване на пролетната сеитба

Аптеките са 

добре заредени
Средата на март е добро време колко вида семена). Тъй като ар- 

паджикът се сади доста рано, тойза селските стопани да започнат 
необходимите подготовки за про- доста отдавна е набавен и про
летната сеитба. Сега е и времето, даден, но все още има достатъчни 
когато трябва да се набавят се
мената и препаратите наобходи-

леш вече има. Сега е необходимо повече тръби.
Все още не е известно кога щеръководителите на тези крайгра

дски селища да осигурят строи- започне строежът. Дано желю- 
телно и градоустройствено раз- шаните и белешаните бъдат упо- 
решение. Соколов подчертава, рити, и не се разколебаят ако се 
че инвеститори, трябва да бъдат наложи да подсигурят част от 
именно посочените местни общ- необходимите средства, 
ности, а тамошните жители тряб
ва добре да се организират и мак-

количества от него.
Аптеката на "Механизация” 

също така е много добре снаб- 
В Димитровград има две сел- дена с химически препарати за за- 

скостопански аптеки, които под- щита. Има препарати за защита 
помагат селските стопани в тях- на пшеницата, както и за овощ
ната всекидневна работа. Едната ните градини. Да добавим, че тук 
е под патронажа на фирмата могат да се купят и акумулатори 
"Механизация” от Ниш, а това е за селскостопански машини, раз- 
някогашната аптека на ”Сто- лични видове масла, селскосто- 
чар”. Тя е снабдена с почти всич- пански пособия, найлоново фо- 
ко необходимо за пролетните ра- лио и др. 
боти в полето, в овощните и в зе
ленчуковите градини. Вече са на- тека е частна и е собственост на 
бавени и достатъчни количества Никола Николов. В момента тя

ми за нея.

Б.Д.
симално да се ангажират.

Тази пролет в Босилеградска 

община
Другата селскостопанска ап-

сортови семена царевица. До не е толкова добре снабдена, 
края на седмицата ще пристигнат както тази на "Механизация”, но 
поръчаните количества ЗП 46, както ни осведомиха продавачки- 
ЗП 46 А, а и всички останали, те, всички необходими семена и 
Има достатъчно сортови семена липсващи препарати за защита и 
за ечемик и овес, както и съпъ-

Земеделският инжинер Васил 
Анастасов, който е самостояте
лен сътрудник при общинското 
управление в Босилеград заяви 
че тази пролет земеделците в 
общината най-много ще сеят еч- 
мик, ръж и овес, а се очаква да се 
увеличат и площите засадени с 
картофи. В общинския план се 
предвижда да се засеят 760 хек-

торове и вече са поръчани и не- 
изкуствена тор КАН, прекъснато пристигат, така че 

селскостопанските производите-
тствано с 
УРЕА и 3x15.

В аптеките могат да се набавят ли и всички заинтересоваш! ще 
и семена за грахорица, люуцерна могат и тук да се снабдят с това, 
и различни смесени семена за ли- което търсят, 
вадни треви. Набавени са доста-тара с ечмик, с овес - 310, с ръж - 

470, картофи - 210, царевица - 41 
и с градинарски култури около 83 
хектара.

На въпрос дали земеделците в меделска аптека, Анастасов от- налата година частните фирми в 
босилеградска община имат въз- товаря, че изкуствените торове и Босилеград са били добре заре- 

да купуват изкуствени пестицидите са скъпи и че те за- дени с тези препарати и се надява 
най-много ползват ест-

А.Т.тъчни количества картофи (ня-

В Димитровградско намалява броят на 
сключените браковеможност

торове и различни видове пести
циди при положение, че няма зе- ествена тор. Той добави, че ми

то в а и тази година да бъде така.

Таксата за сключване 

брак е 330 динара
П.Л.Р

Заседание на У0 на ОО на ЧК в Босилеград нас Центъра за социални грижи, 
със Здравния дом, с училищата и 
Други.

Във финансовия планПриети са отчет и 

програма за работа
Както вече е известно 

ги години броят на починалите 
Димитровградска община 
го по-голям от броя на родените 
бебета.

на общината. Ако младоженците 
решат да направят това извън сг
радата на ОС, респективно извън 
местните канцеларии, тогава так
сата е 2200 динара.

На въпроса дали от общинска
та хазна продължават да се от
пускат парични помощи на дими
тровградските брачни двойки, 
когато им се роди дете дете, слу
жители в органите на местното

от дъл-
все пре

движдат приходи от 1 231 416 ди
нара, които ще се подсигурът от 
Общинската скупщина, от член- 

внос, Червения кръст на Сър
бия и от ЧК на СЧГ.

На заседанието бе

е мно-

През 2002 г. в общината 
наха 200 души, а се родиха около 
100 деца. През същата година тук 
бяха сключени 52 брака. От Нова 
година насам обаче сключените 
граждански бракове се броят на 
пръсти.

Тези дни в Службата

ски почи-

На състоялото се редовно за- голямата масовост на организа
цията, като се търсят начини за 
по-успешна работа 
отношение на Съвета на ОО на

решено
дворът около зградата на ОО на 
ЧК да се огради и да се засадят 
цветя и фиданки. Беше прието и 
решението на РО на ЧК на 
Сърбия че членския внос за 2003 
година да бъде 30 динара за 
младежкия ЧК, а за останалите 
членове по 50 динара.

седание на Управителния съвет 
на общинската организация на 
Червения кръст в Босилеград 
бяха приети отчетът за минало- ЧК,

в това

комисиите и скупщината на 
годишната работа, както и про- ОО на ЧК. Червеният кръст ще 
грамата за работа и финансо- 
вия план на настоящата година.

В тазгодишния план

самоуправление отговарят поло
жително. Обаче, Тази помощ не е 
увеличана от години, така че су
мите за

за граж
данска регистрация в Димитров
град съобщиха, че таксата 
лючване на брак е 330 динара, ако 
брачните двойки съдбовното си 
кажат ”да” в сградата на ОС или 
в местните

организира и редица беседи за 
здравеоспазването, ще 

и в про- помощ на бедни и немощни хора 
грамата за работа между другото и ще сътрудничи с ОС с трудо 
е включен и въпросът за по- вите и обществени организации,

оказва за ск- първото, второто и тре
тото дете са твърде скромни за 
днешните условия - те възлизат 
на 1000,1500 и 2000 динара.Вл. Стиоменов

канцеларии в селата
Б.Д-
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в димитровградскатагимназия
компютри. Те вече са изработени 
от тукашната фирма "Металац”.

Световната банка участва с 450 
хиляди динара или около 34 %. 
Около 180

В основното училище в Димитровград

Започва реализацията
на медийния център

Преди известно време гимназ- теката и още 2-3, които са под- 
опреде- ходящи за целта и

Училището - 

радост и дружене
хиляди вече са предо

ставени на училището и ще бъдат 
използвани за курса по информа
тика и за купуване на компютри, 
за което вече се събират предло
жения от съответни фирми. След 
като това приключи, на просвет
ното

Под лозунга "Училището ' радостта от образование и 
дружене" група просветни работници от Основното училище 

Димитровград, с който училището ще кандидатства пред 
Министерството на просветат и спорта за целеви средства.

През октомври миналата годи
на димитровградското Основно 
училище поиска от просветното 
министерство средства, които са 
му необходими да посрещне под
готвено предстоящата училищна 
реформа.

Още през ноември училището 
е включено от министерството в 
списъка на 17 училища от Нишки,
Пчински и Пиротски окръг, кои
то трябва да получат средства във 
връзка с това казва ИД директо
рът - г-жа Катарина Симеонова.

След това в училището е за
почнал процес, който предполага 
три семинара за представители на 
Училищния отбор, за местната, и 
за целия колектив. Въз основа на 
това е създаден е екип от 7 препо
даватели, които са били на 
допълнително интензивно обуче
ние от (петдневен семинар), ръ
ководен от преподаватели-спе
циалисти от Ниш. Въз основа на 
всичко научено, седемчленият 
екип започва изработването на 
училищния план за развитие.

В плана са обхванати три обла
сти: подобряване процеса на обу
чение и на извънучилищните дей
ности в съответствие със съвре
менните изисквания, оборудване 
на училището и . подобряване на 
комуникациите в училището, как- 
то и на училището с по-широката 
общественост. Планът ще е в

пята в Димитровград бе 
лена като единствена на терито
рията на Нишки регион, която мо-

се намират не
посредствено до нея. В момента се

» » ™ - К™.="1=Г."
Световната банка за реализация За реализирането на проекта пусна™ останалите до 450 хиляди 
на, някои свои проект, свързан с са нужни 1326600 динара от които динаРа средства, 
подобряването на учебно-възпи- училището трябва да подсигури Както |13тъква Николов, ще 
тателния процес в училището. 544600 динара или 41%. На пръв ®ъдат набавени ТРИ компютъра 

Според И. Д. директор Мили- поглед за самото училище това са ”ПентИУм3’’.а°т просветното мп- 
сав Николов, след като училище- огромни средства, но това всъщ- Ш1стеРств0 Ще пристигнат още 
то е определено за получаване на ност са помещенията и съществу- ДВа такива> скеиеР> принтер, мул- 
средства, е сформиран екип за из- ващото оборудване, така че му тимедиен ПР°жектор и РУЦ кам- 
работване на проект за медиен це- трябва още 220500 дпн. 
нтър, на чело с преподавателя по Местното управление ще учас- 
физнка Радко Манчев. За тази цел тва с почти 25% или с 330000 ди- 
вече са приспособени необходи- нара - и за набавка на необходи- реМеН" обРазователн"я "Р01^ в 
мнте помещения-част от библно- мнте столове за инсталиране на ®»инственото сРеДн° училище в

министерството ще бъде в

сила и през следващите три го
дини, а акцентът е за учебната 
2003/2004 г. В тази част са вклю
чени най-приоритетните задачи, 
с които трябва да се повиши про
фесионализма на всички включе- 

учебния процес. Затова са 
предвидени четири семинара. Ка
то се има предвид това, че обу
чението в училището е твърде 
специфично (използване на два 
езика на обучение) напълно раз
бираемо е че, в проекта е предви
дено да се проведат отделни се
минари и в тази насока. Един от 
тях ще бъде на тема: "Развитието 
и опазването на майчиния и не- 
майчин език и интеркултуралност 
при децата”. Останалите семи
нари са свързани с въвеждането 
на активни видове обучение, раз
витие на общуването между пре
подавателите и децата 
обучение за прилагане на съвре
менни средства и нови техноло
гии.

ни

ера.
С реализацията на този проект 

се очаква значително да се осъв-

А.Т.

Димитровград Да се пази 

"марката"Родителите настояват 

за " ученически рейс"
■ ш ■

Добра е новата "премяна” на 
вестник "Братство" обаче имам и 
някои забележки. Струва ми се, че 
трябваше да се направи допитване 
до читателите преди да се извър
ши "премяната”.

На мен лично не ми харесва но
вата "глава”. Много е разлята. По- 
хубава си беше предишната. Тя е 
направена преди почти четириде
сет години, тъй като имахме за
бележки във връзка с първата 
глава на вестника. Първата, както 
и втората - беше направил Методи 
Петров, но буквите бяха курсивни 
и не се възприемаха добре.

Много вестници държат до соб
ствения си "имидж”. "Братство" 
пък с лека ръка се отказва от него, 
което не ми харесва.

както и
В димитровградската гимна- те принуждават учениците да на- 

зня, освен средношколците от пуснат автобуса, за да може той да 
града, се учат и 53 деца от Пирот, тръгне. Учениците до Днмитров- 
които ежедневно пътуват с авто- град са принудени да вървят пеша 
буенте на АТП Пирот. Със съ- и да закъсняват за училище, 
щите автобуси, също ежедневно, 
в гимназията идват от Пирот и 3—4 нспортното предприятие този 
преподаватели, а също и в основ- проблем да бъде решен”, казва

Милисав Николов, н.д. директор

За реализиране на проекта са 
нужни 1,4 милиона динара, от ко
ито местната общност ще подси
гури с около 15 %, Министер
ството на просветата и спорта - 
32%, а останалите училището. 
Около 40 на сто от средствата ще 
бъдат използвани за оборудване 
на училището, преди всичко с на
гледни средства.

'Ще настояваме пред Автотра-

ното училище.
В училищата вече има писмени на гимназията. - Не виждам при- 

оплаквания на родители срещу чина това да не бъде решено, по- 
АТП, в които те настояват да бъ- неже има достатъчно ученицн- 
де пуснат специален рейс в утри- пътници за един отделен автобус, 
ннте часове само за ученици. При- който да се движи сутринта към 
чината за това е фактът, че често Димитровград, а на обед към Пи- 
се случва рейса да се препълни в рот, смята Николов.
Желюша или Белеш и шофьори-

А.Т.

Сесия на Общинската скупщина в БосилеградА.Т.
М. Андонов Дирекцията разчита 

на 7,5 милиона динара
ствата от Дирекцията и Фонда и ме- “Христо Ботев , на Общинската ор- 
стното самооблагане през тази го- ганизацня на Червения кръст, на 
дина. За реализация па различни футболният отбор “Младост’', на 
проекти, през 2002 година Дирек- шахматния отбор “Младост” и на 

изразходвала 4 милиона и детската градина “Детска радост”, 
582 хиляди динара, а през тази както и информацията за деПнос- 
година е запланувано да бъдат вло- тнте на местния отдел па Центъра 
ЖСПН 7 милиона и петстотин хиляди за социални грижи. Съветниците

Гимназия в Босилеград На 18 март тази година в Бо
силеград се проведе сесия на Общи- 

Най-напред 
общинските съветници почетоха с 
едноминутно мълчание паметта на 
трагично загиналия премиер на 
Сърбия д-р Зоран Джинджич.

Отборниците приеха програмата 
за работа на Скупщината през 2003 
година. На заседанието бяха разис
квани и приети докладите за работа 
и финансовите доклади на Изпъл
нителния отбор и на Общинското 
управление през изминалата, както 
и програми за работа през 
година.

На сесията беше сформиран 
Фонд за селско стопанство, който да 
се грижи за създаването на финан
сови, технически и други условия за 
развитие на селата и селското сто
панство на територията на Босйле- 
градска община. Назначени

Управителния и Над
зорен съвет на Фонда. Членове на 
Управителния съвет са: Владимир 
Захариев, Милан Господинов, Пет- 
рунка Симеонова, Васил Анастасов, 
Вера Александрова, Игор Иова- 
новски и Горан Стоянов. В състава 
на Надзорният съвет са: Миодраг 
Митов, Сузаиа Насева и Иван Сто-

Проведени родител
ски срещи и заседание 

на Училищният Съвет

леката скупщина.

В босилеградската Гимназия градските кафенета да
работното си време, където до

спазват
през миналата седмица се прове
доха срещи с родителите на уче- късно през ноща са редовни по

сетители и учениците от I имназ-

цията с

ниците за всяка паралелка поот
делно. На срещите бяха разиск- ията.Във вързка с този въпрос, до 
вани успеха и поведението на уче- голяма степен при гимназистите 
ниците през първото, както и от ще иовлияат и самите родители.

На събранието бе приет и фи
нансовия доклад на ведомството, 
а особено бе подчертано, че през 

Рспубли-

Т0 1И

динара. 2 милиона от тази сума ще подкрепиха становището възможно 
бъдат осигурени от местното са- по-скоро в детската градина да се 
мооблагане. Няколко от съветни- проведе среща с родителите във 

отправиха различни критики, връзка с удължаване на работното 
време в това ведомство.

На сесията бе приет и докладът

началото на второто полугодие 
от учебната 2002/2003 година.
Стоян Анастасов, училищният 
педагог подчерта, че успехът и 
поведението са почти непромене
ни в сравнение със същият период 
отминалата година.

На 17-ти март в понеделник се 
състоя и заседание на Училищни
ят Съвет в Гимназията на което
бс разисквана реализацията на запланупаните пари зп
програмата за работа на унили- териялнн разноски Бяха разиск
Щето от началото на учебната го- вани и дс н б прието
дина, както и успехът и поведе- родителите * пр«™
ниетона учениците. Членовете на заключени , „повеждал
Съвета в дискусиите си особено изтеклият нер и „нпри.
хаблягаха за предприемане на дейностите с р Ш1успсха
'-ъответни мерки от страна на ко- насял на под р ‘
«потентните държавни и общин- и поведението на ученици гс.
Ски служби, както и ангажиране 
Иа Цялата общество ност.босиле-

ците
като подчертаха, че техните местни 
общности, и в програмата за 2003 
отново не са достатъчно обхванати, за комуналните дейности през 2002 
Емил Пейчев, представител на и програма за работа през 2003 
Радичевци и Ресен, заяви, че тази година на комуналното предпрня- 

общинското ръководство тие “Услуга". Съвътниците дадоха

годинаизминалата
са иканското Просветно министерст- 

отпуснало около 20 милиона членове наво е
динари за изграждане на новият 
обект на Гимназията, докато Об
щинската Скубщина е осигурила 
около 50.000 динари по-малко от

година
въобще не е запланувало в програ- и зелен сигнал за увеличаване це

на Дирекцията да влага сред- ните на комуналните услуги от 
Радичевци, където населе- страна на “Услуга".

Скупщината прие искането на 
за из-

мата 
ства в
нието се нуждае от спешна помощ
за решаване на проблема с водо- АД “Ферум” от Нови Сад 
снабдяването. Никой от общин- граждане на цех за бутилиране на 

ръководство не каза дали и за вода в басейна на Лисинска река. 
тази МО ще бъде отпусната поне Прието бе заключение според 
минимална сума пари. то представители на “Ферум" скоро

Почти единодушно съветниците трябва да дойдат в Босилеград и да 
приеха докладите за работа през из- договорят с общинското ръковод- 
тсклата и програмите за работа ство по-нататъшните стъпки за ре- 
през тази година на Центъра за кул- ализацнята на този проект, 
тура, на Народната библиотека

ма-

ското
ИЛКОВ. кое-съветницитеОсобен интерес 

към начина па усвояванепроявиха
от Общинската дирек- 

площи и пъ
на средства 
цията за строителни 
тища и Фонда за солидарно строи- 

през 2002, както и към про
за разпределение на сред-

телство 
грамата П.Л.Р.

Л.Л.Р.
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От 28 до 31 май в Белград•1 '1

Конференция за малцинствените 

литератури в Дунавския басейн
културата"

15а Буквар по история
знания за своето минало, за 

създаването на българската
От неотдавна в Сърбия се 

водят полемики за качеството 
на новите учебници по история държава, за трите български 
за основните и средни училища, царства, за черковната борба, 
Участват историци и публицнс- за Априлското въстание... За 
ти, учители и родители, както и някогашната българска акция 
- фигуративно казано - ”парти- ”1300 години българска държа- 
зани” и "четници”. Гореща раз- ва” тук само се шепнеше шего

вито или се говореше с омало- 
считаше за "шо

пи

правия!
Ние, разбира се, мълчим! важаване и се 

Или не смеем, или нямаме как- винистическа пропаганда ...
Срамота с днес да си бълга-

Бслградският Институт 
тература и изкуство ще организ
ира от 28 до 31 май в Белград Кон
ференция за малцинствените лит
ератури в Дунавския басейн.

Конференцията ще се проведе 
в рамките на реализацията на го
лям брой съвместни проекти под 
общото название ”Дунав - река на 
културата”. Инициатори са пра
вителството на Сърбия и 23 други 
регионални фактори от крайду
навските държави, действащи в 
Работната група на този регион, 
чието седалище е в Санкт Пелтен 
(Австрия).

Покани за участие в конфер
енцията са изпратени до голям 
брой специалисти по малцинст
вените литератури от 9 страни в 
Дунавския басейн, както и до ек
сперти в тази област от целия

за ли- Темите
Запланувано е участниците в Конференцията за 
малцинствените литератури в Дунавския басейн да 
обсъдят три основни теми:

1. Малцинствените литератури 
културно-географски, компаративен и 
културно-исторически феномен

2. Лингвистичните характеристики на 
малцинствените литератури

3. Проблемите с издаването, разпорстранението и 
възприемането на малцинствените литератури
В докладите и дискусиите на участниците естествено 
ще бъдат засегнати и други съществени въпроси 
връзка с литературното творчество на малцинствата 
в Дунавския басейн.

во да кажем. Ще се намери ли 
някой млад историк или поне рнн и да си исторически почти 
някой журналист-изследовател неграмотен! По-неграмотен от 
да прелисти дневниците от не- хората, към конто навремето

е обръщал Отец Паисий, 
училища и да отметне евенту- национален будител и автор на 
алните уроци по българска ис- "История славяиоболгарская ! 
тория, отчитани тогава като Днес - при наличието на толк- 
"допълнителен материал към ова информационни средства!

При наличието на Радио-теле
визия "Цариброд” и Радио Бо-

далечното минало в нашите си се
като

предмета история на югослав
ските народи”. В изповедите си 
някои нашенци на възраст меж- силеград! 
ду 30 и 60 години подчертават, 
че те като ученици почти нищо историци да ни направи Буквар 
не са учили за миналото на бъл- но българска история! До 
гарите, пък и разните ”допъл- сбити страници най-много! С 
нения” в повечето случаи са би- помощта на една такава 
ли свързани със събитията, ко- ка да получим основна истори- 
ито са били общи за сърби и ческа грамотност. Който не 
българи: цар Душан, бон на ре- знае своето минало, не може да 
ка Марица, Косовски бой, поло- се надява на бъдеще! И не може

Налага се някой от младите

сто

книж- във

свят. Имената и броят на участ
ниците ще бъдат известни след 31 
март, когато изтича срокът, в ко
йто поканените лица трябва да 
потвърдят участието си.

Засега е известно, че един от 
участниците в Конференцията за 
малцинствените литератури в Бе
лград ще бъде д-р Ценка Ивано
ва, преподавателка във Велико* 
търновския и в Нишкия универ* 
ситет. Тя ще изнесе доклад за яит= 
ературното творчество на бъл
гарското малцинство в Сърбия и 
Черна гора.

жението на едните и другите като човек да чете или да слуша
Поетично 
кътче
Смъртта 
влиза и излиза 
от кръчмата.
По друмите дълбоки 
на китарата 
черни коне минават 
и зловещи хора.
И бъхтят на сол 
и на женска кръв

през турското иго, въстанието за славните периоди от съсед- 
в Сърбия 1804 и помощта на ните истории. И да червенее ка- 
Княжеството за българи, гост- то тиква печена, защото горки- 
оприемството в Сърбия за Гео- ят няма в главата си поне мъни- 
рги Раковски, Панайот Хитов, чко информации за своето ми- 
Любен Каравелов, Васил Лев- нало. А вече става дума за та-
СКИ;

Малага•:; Штт

трескавите туберози 
на брега.

Смъртта 
влиза и излиза; 
излиза и влиза 
в кръчмата 
смъртта.

по-късно нещичко за къв дядо, за такъв син, за такъв 
Стамболийски и, естествено, за внук!
Георги Димитров като ”прия= 
тел не Тито",

Разбира се, такава или подо- нае, възрастните българо-мнл- 
бна оценка не е научно валидна, цинстаени първолачета по ис- 
но не е и много далеч от пети- тория? 
нита, зшцото много поколения 
нашенци са останали без оемов-

1Це се намери яи някой да на
пише такова БУКВАРЧЕ за

Фредерико 
Горсиа ЛоркоМирим Младенов

К, Г.

Велико Търново

Свлачище заплашва гроба на Свети Сава
Свлачище, предизвикано от ще, съществува сериозна опасно- 

пръскане на водопроводна тръба ст то напълно да унищожи всички 
във Велико Търново сериозно е останки от черквата ”Св. 40 мъ- 
застрашило гроба на първия сръ- ченици”, в която на 27 януари 
бски архиепископ и просветител 1235 година е погребан Свети Са- 
Свети Сава.

Тефилов твърди, че 
гробното място на 
Свети Сава има и
изцелителско свойство, 
като посочва примера

Със средствата, които ни от- навДИН Куц свещеник, 
на агенция СЪРНА директо- пусна държавата, успяхме само да КОЙТО оздравял след 

рът на Историческия музей във спрем по-нататъшното свличане като преспал една НОЩ 
Велико Търново Теофил Теофи- на земята, но при малко по-голе- на гроба на сръбския 
лов твърди, че ако в най-скоро ми дъждовалежи 
време не се санира това свлачи-

ва.
В изявление пред кореспонде

нта

светец.съществува 
опасност всичко да отиде в река

та, добави Теофилов.
Черквата ”Св. 40 мъченици*' е

построена през 8 в. и в нея са пог- ------------- — ____ шщл | , Д||
ребавани видни свещеници. Ня- ЧеРквата "Св- 40 мъченика" и гробът на Свети Сава
колко години след пренасянето

1916 ' РРР- помогнат „ о, ». „м"рг.5™—:хгг°™=~^ ——■ -
защото уж пречела на ходжата, ненне през 1913 година 
когато чел молитви.

- Останали

правителството на Република 
Сръбска.

са само някого ,, ~РХИТектът Боян Козуков от - Подготвили сме И проект за 
гроба, сред които и този на ве- е подготвил пРоект въз- гробното място на Свети Сава, с
ликия сръбски просветител, как- мъченнци^Пооек^^б ^ 4° КОЙТ° “ предвижда паметна пле
то и шест оригинални колони и 4 \ роектът обхваща ча и мозайка. Изработката на мо-
два надписа - един от времето на съшест™п° еКТИТе Въз основа на зайката е поверена на професора 
хан Омуртаг, а дР™ от вое =”вуващите оригинални ст- по изобразително изкуство във 
мето на цар Асен^след^ битката както и намер- Векотьрновския университет
прн Клокотница през 1230 годи, опки ? археологическите Разк‘ проф. д-р Васил Златарев, който

вече е направил малка мозайка,
рътУна ВеликотьрновскшГисто- необходщщ^ЗЗО11^.™ “ като е използвлал иконите, наме- 
рически музей посочва чеписме п-кп^-апа-га хиляди лева, а рени в различни черкви и мана-

==;= —Реконструкция на черквата и макета на мозайката

В. Бойкооедва от се налага проектът да бъде под-
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От ТуРРес До Сердика по Цярги-мс път

Царският път и Царибродско
Царският път, наричан още 

Военен път, Римски път и Диаго
нален път, е прокаран още в пра
историческо време. Първи сведе
ния за него се споменават в V 
преди Христа. Той пресичал 
агонално Балканския полуостръв 
по долините на реките Марица и 
Морава и както и днешния магис-

средата са били поставяни един 
или два реда по-големи камъни, а 
за бордюри са употребявани още 
по-големи камъни, които 
пели отстрани с насип 
бни камъни и чакъл.

По цялата дължина

Де е минавало трасето на пътя не 
може точно да се установи, 
някои останки от пътя, 
днес се виждат от доста

но от 
които исе кре- 

от по-дре- извест-
ната локация на станциите и укре
пленията, които са съществували 
тук, може да се види, че то ми
навало по трасето на сегашния 
магистрален път или близо до не
го. Пък и конфигурацията 
рена е такава, че и римските, и 
днешните строители нямат голям 
избор къде да прекарат пътя. На 
около 5 км източно от града, в 
Бачевското поле, е била пътната 
станция Баланстра, а тук - в Ба- 
чевско и Градинско поле, се нами
рат и най-добре запазените следи 
от Царския път. Следващата път
на станция Трансилите е била ма-

век
ди

на пътя 
за ох-голям брой сгради 

раняването и поддържането му, 
както и за подслон на пътешест
вениците. Нощем пътниците оби
кновено се спирали в някое 
голямо селище, наречено мансио, 
където за държавните чиновници 
били обзаведени отделни 
ща, наричани праеториа. На тези 
станции имало и гостилницн-та- 
бернае. Тук се сменяли и конете, с 
които пътешествениците пъту
вали. Стражите, назначени да 
зят пътя, се помещавали в много- 
бройни четириъгълни укрепле
ния с вити кули или в единични 
кули край пътя. Първите били 
наричани кастела праезидиа, а 
вторите туррес. Укрепленията в 
нашите краища, известни като ка
лета, били построени по най-ви-

имало

трален път, е представлявал най-
пряката връзка на Мала Азия със 
Средна и Западна Европа. От сре
дата на I век вече има сигурни да
нни, че Царският път отново е 
функционирал и е бил една от 
най-важните

на те-

по-

жили-
артерии, по която 

ставало движението на римските 
войски в двете посоки - към Дунав 
и Реин и към Ефрат. Изгражда
нето му започнало скоро след 
анексирането на Тракийското ца
рство през 45 година. При присъе
диняването на всяка нова провин
ция първата грижа на римската 
власт била да се прокарат необ
ходимите пътища за по-бързото 
придвижване на военните части, 
или да поправят вече съществу
ващите.

въпросът дали при прокарването лища на трибалите и други траки- 
или реконструкцията на Царския йски племена, които са обитавали 
път на мястото на днешния Ди- тези райони, 
митровград и по римско време е 
съществувало селище, къде точ
но и какво е било, как се е на-

па- -Следва-
Подготви: Венко Димитровйод устието на река Ерма в 

Нишава, вдясно от реката, в мест
ността, която се нарича Градище. 
На високия бряг, който реката е 
направила тук, се виждат широки 
стълбове от постройка. Според 
проф. д-р Йован Чирич това са 
останки от римски мост през ре
ката към пътната станция Тран
силите. Най-близкото до града 
римско укрепление, според проф. 
д-р Александър Гигов, се нами
рало на върха на Мъртвината над 
манастирчето ”Св. Димитър”, 
което кореспондирало със след
ващото укрепление, известното 
Гонндолско кале, което е изслед
вано най-добре досега.

Особено внимание заслужава

лко

ричало.
Първото исторически засвиде- Поправка 

телствано племе, което е обита- ; Илюстрацията към текста 
вало и Царибродско, е било тра- ”Един вид българска Швейца- 
кийското племе трибали. Истори- рия” (извадка от книгата ”Трън- 
ческите сведения за тях са от V ски планини” на Константин

соките върхове от едната и дру
гата страна на пътя на терени, 
които били трудно достъпни, на 
разстояние, което давало възмо
жност на стражите на две съседни 
укрепления да комунпцират по
между си чрез уговорени сигнали.

Известно е, че Царският път е 
минавал и през Царибродско и че 
и името на самото селище Цари
брод е тясно свързано с него. Къ-

век преди Христа, откогато са и Иречек), който беше публику- 
първите исторически сведения за ван в миналия брой на вестника. 
Диагоналния военен път. Истори- не е компютърна реконструкция

на Асеново кале. Отпечатаната

Ширината на пътя е била от 6 
до 8 метра. Основата му е образу
вана от пласт чакъл и пясък, де
бел 30 см., положена върху здрава 
почва, вдълбана 20 см. Над този 
пласт е следвал друг от дребни ка
мъни, над които е полаган трети 
от чакъл и пясък, дебел също 30 
см. Лицето на пътя е било изра
ботвано от едри камъни, като по

ята на създаването и развитието 
на пътя е същевременно и исто
рия за живота на селищата около 
него и техните жители от поколе
ние на поколение. Затова съвсем

илюстрация е компютърна рек
онструкция на Гоиндолското ка
ле.

Молим читателите да приемат 
нашето извинение за допуснатата 
грешка.е логично да се предположи, че и 

на мястото на днечен Димитров
град и околията му е имало се- --------Редакшшша - -

Неотменна привързаност към традициите и имотаНаши села . ... Ярешник (4)
ПГ

Макар че и Ярешник е 
пострадал от 
миграцията като 
останалите
босилеградски села, тук 
и днес има добри 
земеделци и 
животновъди, в което 
се уверих лично, когато 
посетих селото през 
лятото на 2001 година. 
Такива са Досте Д. 
Петков от махала 
Тричковица, Стоичко А. 
Постолов от 
Каладжийска махала и

*В периода след Втората световна война, когато комунистическите власти се обявиха срещу Бога, църквата и християнските 
празници и когато се опитаха да накарат цялото население в земеделските трудови кооперции, ярешничани не склониха да се 
откажат от вековните си традиции и не приеха колективизацията

В Селище, центъра на Яреш
ник, се намира селската черква 
”Св. Петка”. Не е известно кога е

домакинствата в селото. На пуб
личните събрания кооператорите 
заявяваха, че са доволни от рабо
тата на кооперацията си, но в сво
бодните разговори мнозина от 
тях негодуваха и казваха, че са 
сбъркали, когато са решили да се 
включат в нея. Онези пък, които 
отказаха да влязат в кооперация
та, говореха, че не са против дър
жавата и колективизацията, но не

.#1» ш
Шйпостроена тази черква, но със си

гурност се знае, че тя е осветена 
през 1899 година и оттогава е ду
ховен храм не само на ярешнича
ни, но и на хората от съседните 
села Назърица и Доганица.

След Втората световна война, 
когато комунистическите 
се бяха обявили срещу Бога, ре
лигията, църквата и традицион
ните празници, ярешничани не са 
се отказвали от своя храм. В праз
ничните дни те продължавали да 
се събират в черквата и на лива
дата срещу нея, където всяко до
макинство си има точно олредс- 

Със селски служби са

7
у|§

власти искат да сс откажат от имотите 
си, останали от прадядовците им. 
Това доказваха с редовното пла
щаме на данъците и останалите си 
задължения към държавата, с 
участието си в доброволните ак
ции за изграждане на страната...

Ш-
др-

ци. Същото се случи и с ярешниш-* ката кооперация, но коопертив- 
Заради негативното си отноше- ппят магазин продължи да рабо- 
нне към ЗТК някои от тях бяха

ч/ТI,-у*

ти, макар и по-слабо зареден със 
арестувани, но пито един не е осъ- стоки. Вместо М. Харалампиев 
ждан, понеже не можеше да бъ-

на ярешничани, но и наЧерквата "Св. Петка" е духовен храм но само 
селяните от Назърица и Доганица

ле но място, 
отбелязвани християнските праз- 

Сласовден, Илинден, Голя- 
Лстковдсн. На

продавач стана Пене Янков, а К. 
дат доказани доносите и клевети- Янков продължи да работи като 
те срещу тях.

В рамките па кооперацията бе

ли ци
ма Богородица и

празници в селото са прове
ждани и събори, на които идвали 

околните и по-далечни 
Иван Ва-

счетоводител. Всяка нощ магати-иоддържа старателно.
В началото на 50-те години на

души, предимно хора на преклон- 
възраст. Няма музиканти и хо

ра, няма кой да псе и да играе... 
Още от една хубава традиция 

отказвали до днес яреш-

нът се охраняваше от двама се- 
шс открит първият магазин в се- Ляни. Това положение обаче не 
ло го, който беше сравнително до-

гези на миналия пек в селото имаше ок- 
50 домакинства с общо 320 

жители. Основен поминък на яре- 
шничани бяха земеделието и ско- 
товъдството, а най-добри зсмеде- 

I животновъди и най-замож- 
селяни бяха братята Васил и 

Асен (Сспко) от махала Равнище, 
Георги, Пене и Стоян Караджови 

Караджинци, Симеон и

продължи задълго - след няколко 
бре зареден със стоки от първа ГОдини магазинът в Ярешник бе- 
необходимост. Магазинът се по-

олои хора от
села. Както ми разказа 
силов, 85-годишен ярешничании, 
най-голям бил съборът на Пег- 
ковден. По онова време на яреш- 
иишките събори свирели духови 
оркестри от Райчиловци, Божица 
и Крива паланка, същевременно 
сс играели по няколко хора, като 
танчоводите” се надпреварвали 

чие хоро ще бъде гго-голямо и по- 
хубаяо.

За съжаление, днес на Петков- 
Ден се събират само по няколко

не са се
ничани. Това са семейните праз
нични тържества, известни като 
домашни служби. В Ярешник 
ма домакинство без домашна слу
жба. Най-много са службите ма 
Ивановден (Си. Йоан, зимен и ле
тен), Св. Хараламний, Гергьов
ден, Илинден, Летковден и Ранд- 
желовден. Поради изразителната 
миграция на населението и дома
шните служби вече не са такива, 
какиито бяха, по традицията се

ше закрит завинаги и оттогава 
ярешничани се снабдяват с необ- 

довършената обществена сграда, ходимите стоки от магазините в 
Продавач беше Митко Харалам- Назърица, Бистър и Други места, 
пиев, а счетоводител Каре Янков. Напоследък често се говори за 

За щастие, след кратък период откриване на смесен магазин в се
лската сграда до училището, но 

трудови кооперации в тогавашна досега нит0 един частник не Проя- 
Югославия бяха разформирани, а ви интерсс към тази инициатива, 
имотът и добитъкът бяха върна- . Следва -
ти на предишните им собствени-

местваше в една от стаите на не-
лци ипя-
!1И

на съществуване земеделскитеот мах.
Милан Караджови от мах. Трич
ковица и др. През това време в 

беше създадена Земе-Ярепшик 
делска трудова кооперация, в коя
то сс бяха записали половината от Богослпв ЯНБВ
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Шампионското време на Душица Деянова
Пътят около сметището е дължи

на около 2 и половина километра ще 
е предназначен предимно за движе
ние на камиони цистерни за гасене па 
евентуални пожари. Проектът пред

на част от пътя от

71,„Услуга"- 
Босилеград

Правилното планиране и про- Разпадна се държавата, иаста- 
грамиранс на спортната подгото- наха много тежки години за Р' 

лекоатлетическия отбор та и това доведе до раждането
Път около
градското
сметище

вижда и ремонт 
града до сметището е дължина около 
1,5 километра. Трайков казва, че ще 
потърсят помощ от общината и при 
решаване на въпроси, свързани с 
имуществени права на собственици
те па имотите, граничещи със сме
тището, през чнйто площи трябва да

вка в

е в ™«. «в -» —
поставени основните цели и зада- упоритите.
чи за предстоящите състезания. Следващите години са свърза 
За първи път жените на отбора ни с голямото име на цариброд- 
очакваха квалификации за Съюз- ската лека атлетика Душица Дел- 
пата лига. Казвам жените, но ме- попа. Тя много бързо премина

на женския екип на

Ш1Г75
ж„у тях нямаше пито една със- през основните етапи на спортна- година.
тсзазГка над 20 години Почти та подготовка и започна сериозно Единственото, което не лилс- 
всичките бяха още пионерки и де- да се занимава с дисциплината ваше на тези млади спортисти, бе- 
ппйки 4(Ю м с йрейяшешвия. Началото ше огромният им талант и си-

След подготовката в България на международните й успехи бе- схематичните им тренировкшДе- 
"Железничар” регистрира своята ше поставено с бронзовия медал янова се класира първа в Юго- 

"интериационалка”. Това на международния турнир ФИ- славия на 400 м с препятствия за 
най-добрата българска СУ 91” в София. Тя стана член на девойки и като член на национал- 

мпогобойка за момента Юрка националния отбор и получи пия отбор за първи път получи 
Христова. Домакин на квалифи- покана за още международни тур- покана за Балканиадата в Солун, 
кационното състезание стана пири в Италия, които й помог- 
Сараево. Нашите лекоатлетки наха да натрупа голям опит. Тя се "Толкова исках да се завърна в 
стартираха отлично. След първи- състезава в Тренто, където успя Цариброд като балканска шам- 
те6 дисциплините бяха първи, но да заеме седмо място, и в Бол- пионка, но бях само трета! Въ- 
след щафетното бягане ”Желез- Цано, където финишира трета. преки че е подобрила личния си 
иичар” загуби преднината си по- В същото време за "Железни- рекорд с 2 секунди, тя не беше 
ради дисквалификация. Деянова, чар” се състезаваше и Ивииа доволна, защото вярваше в себе 
Еленкови, Каменова, Славова, Иванов в дисциплината троен си и знаеше, че може още по-до- 
Илич и Христова завършиха на 5 скок. И въпреки липсата на 
място. Успех или не, нека да пре- ментарни условия, финансова стезавайки се както за девойки,

•« -V,

■7 1

първа
беше*швЕ

След като се завърна, тя ми каза:

Комуналното предприятие “Услу- бъде прокаран протнвпожариият 
га” от Босилеград ще започне нзгра- път. “Услуга ’ ще проведе работите 
ждане на път около градското сме- по изграждането и реконструкцията 
тшце в Кремиково, а планира да ре- па пътя със собствена механизация, 
монтира и част от трасето до него. Тъй като Кремиково е достатъчно 
Стойността на проекта възлиза на отдалечено от града, посоките на вс- 
около 150 000 динара, казва Предраг 
Трайков, директор на “Услуга”. Из
пълнителният съвет на ОС прие на- щето да се ползва през следващите 
шето искане за финансова подкрепа двадесетина години. В “Услуга” са го- 
за реализацията на проекта, продъл- тови да построят в близко бъдеще и 
жава Трайков и уточнява, че ЙО ще ограда около него. 
осигури една трета от необходимите 
средства.

бре. Това Душица и потвърди, съ-еле-
тровете в този район са благоприя
тни, налице са необходимите смсти- ценят поколенията, защото ник- подкрепа и реквизити, както и на така и за жени. 

ога дотогава, а и след това, нито място за тренировки, той успя да 
един наш отбор не е бил кандидат спечели титлата републикански

шампион по троен скок за 1992

- Следва -
за Първа съюзна лига. Пеги СтоилковаП.Л.Р.

ттттI у' 148ОТОСЛОВУ] м Iт Драга^

ЩСъставил: Петров

ПланинскиВодоравно: 1. Пари в брой. 3. Столетие. 6. Парична еди- Отвесно: 1. Връх в Стара планина*. 2. Ехо, екот. 
.ница в Швейцария. 10. Работилница и приспособления 3. Река в България. 4. Закрила. 5. Двуостър 
за ремонтна кораби. 11. Състезание с лодки. 13. Дребен нож. 6. Четвъртата нота. 7. Най-красивият 
хищник с неприятна миризма. 14. Разсъдък. 15. Вид гръцки бог. 8. Скитник. 9. Машина за вдигане 
подова настилка (мн.ч.). 16. Девойка. 17. Успех. 18. Авто- и преместване на тежести. 10. Река в Европа, 
мобилно кормило. 19. Един от континентите. 21. Управа 11. Крехко месо надлъж покрай гръбнака; 
на/ православна църква. 22. Прибор за хранене. 23. филе. 15. Леговище на река (ллн.ч.). 16. Инок, 

; Дълбок меден съд за варене на ракия и др. 25. Уред за калугер. 17. Голяма водна птица. 18. Посе- 
нресяване на брашно (мн.ч.). 26. Град в Швейцария. 27. щение. 20. Река и щат в САЩ. 21. Женско име. 
Първата нота. 28. Вид риба. 29. Виеше управително тяло 23. Метален димоотвод. 24. Голямо парче 
от благородници в древния Рим. 30. Отбор. 31. Порода хляб. 26. Цяла (сръб.). 27. Любеници. 28. Ад- 
папагали. 32. Прозвището на революционера Васил министративна единица в САЩ. 29. Който не 
Иванов. 33. Циркова площадка. 35. Ил1ето на поета е гладен или жаден. 30. Метална жица. 32. 
У цеви ч. 36. Който дава подслон на преследвани и ги крие Цанко Янков. 34. Втор 
(мн.ч.), 37. Отбрано общество.
•>^•• - 1, р* ' *-

«* 1 щипка липов цвят;
* 2-3 супени лъжици 
сироп от касис (малини 
или боровинки);
* 2-3 чаени лъжички 
захар;
* 2-3 резенчета от лимон.
Липовият цвят се пуска в съд 

с 2-3 чаени чашки кипяща вода и 
след като ври 1-2 минути, се пре
цежда. Прецедената липова от
вара се налива в чашите за под
насяне, в конто са сложени по 
една чаена лъжичка захар и по 
едно резенче лимон. Във всяка 
чаша се добавя по една супена лъ
жица сироп и напитката веднага 
се поднася.

т !
Г’~ Ж 1- V ч>:

&??'■ ' I I:
'■ -I

ята нота.

:
$ 73$

П Кайсиев:.'
10 * 0,5 кг кайсии;

* 2 супени лъжици захар;
* 2-3 супени лъжици
сироп от малини;
* газирана вода.
Кайсиите се почистват от кос- 

тилките и се задушават 5-6 ми
нути със захарта и 1/2 чаена чаша 
вода, след което се претриват. 
Пюрето се разпределя в чашите 
за поднасяне, поръсва се с по една

?

М Г
& Плодов

* 1 чаена чаша сок от 
ягоди;
* 1/2 чаена чаша сок от 
малини;
* 4 супени лъжици сироп 
от шипки;
* 100 г ягодов сладолед- Су"еНа лъя™ца сиРоп и се Долнва
* една бутилка газирана’ ° газирана (или обикновена) во-
вода;
* 2-3 пресни ягоди или 
малини.

да, охладена в хладилника.
. От прасковин

* 1 кг праскови;
* 4 супени лъжици захар;
* сокът от един лимон.

Сиропът, двата вида плодов 
сок и сладоледът се разбиват зае
дно. Сместа се налива в широки 
чаши със столче, чийто ръб пред- Прасковите се обелват, наряз- 
варително е навлажнен и е пото- ват се на дребни парчета и се пре
пей в кристална захар, и се долива триват през сито, а ако са твърди, 
със силно охладената газирана се смилат в месомелачка. Пюре- 
вода, На ръба на чашите се зак- то се разрежда с една чаена чаша 
репва по една малина или ягода и вода и се прецежда. Отделеният 
напитката веднага се 
Пие се със сламка.1 20. Роман. гх. Лил. 23.

1:1БаР:СЛ;;42: Л“Ь"” 44: Икономшп 47. Лагер. 49. "Ман". 50. ПартищН. Оса. 3?‘ Н°Та' Ж °М' 4°'

поднася. сок се смесва със захарта и ли
моновия сок и се налива в чашите 
за поднасяне, като по желание 
може да се добавят охладена водя 
и по едно кубче лед.
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Редовно заседание на УС на Спортния съюз 
Димитровград в

- ' :■ ' -

СъобщениеСлаволюб 
Муслин 
вече не е 

треньор

” Левски”

Парите разпределени, 

всички недоволни
Всички нашенци, които живеят в чужбина и получават нашите 

издания или искат да ги получават, вбъдеще могат да внесат абона
мента си на -валутната сметка на Издателството: 54430/3 - Уа - 
7888/3 при "Делта банка” АД.

Абонаментът за 2003 година за абонатите в чужбина е:
-за вестник ”Братство”38 е
- за детското списание "Другарче” 15 е
- за литературното списание "Мост” 10 е.

\ От комерсиалната служба на Издателството

В началото на тази седмица в хазна. Основното становише бе
™“шУпе"РОВеДе ВТ°РОТ° 46 СП°Р™ите колективи са много!
нГместн?,я ^ РаВиТеЛНИЯ^ЪВеТ 3 ПарИТе “ малко- "Сумата от 320 
на местния Спортен съюз. Приет хиляди динара е малка дори за
бе протоколът за изборното един отбор”, изтъкваха някои 
събрание на СС, както и про- членове на УС.

на
На 21 март 2003 година (петък) в 11 часа на 

гробищата в Горна Любата ще отслужим де- 
ветдневна панахида на милата ни съпруга, майка и 
баба

•Загубата от "Славия" 
вероятно е поводът, но 
има и други неща, заявил 
сръбският треньор

Някогашният

токолът за първото заседание на 
УС на СС. Програмата на СС за 
тази

Накрая се стигна до това да се 
дадат на ФК ”Балкански”122,5 

година бе приета с някои хиляди, на АК "Железничар”-45 
допълнения. Сформирана бе ко- хиляди, на СК "Граничар” - 40 хи- 
мисия за масов спорт и рекреация, ляди, на ШК "Цариброд” - 38 хи- 
в чиито състав влязоха Ружица ляди, на БК "Димитровград” - 35 
Алексова, Делча Гигов, Пеги хиляди на ФК "Желгоша - 25 
Стоилкова и Ивица Марков.

Най-много дискусии предизви
ка въпросът как да се разпре
делят финансовите средства, кои
то СС е получил от общинската

МИЛАНКА ДИМИТРОВА 
(1930 - 2003)

футболист 
белградската ”Цървеиа 

звезда” и член на югослав-
на

Поклон пред светлата й памет!
Каним роднини и приятели да ни придружат. 

Опечалени: атруг Вене, дъщери Борка, Дешка и 
Слободанка, синове Кирил и Васил, снахи 
Милевка и Гордана, зеШове Асен, Тасе и Ванче и 
внуии Пене, Игор, Ана, Йелена, Суне, Цале, Весна, 
Ясмчна, Суза и Чедо.

представителен отбор 
не е

скня
Славолюб Муслии вече 
треньор на "Левски” от Со
фия. Муслин е напуснал тре
ньорския пост в най-популяр
ния български клуб по време 
на драматичните събития 
след поражението на "сини
те” от "Славия” (1:2). Публи-

хи-
ляди динари и т.н.

Следващото заседание на УС 
на СС ще се проведе в началото 
на април.

Д. С.

Още едно признание за талантливия 
димитровградски футболист 1Тъжен помен

На 10 март 2003 г. се навършиха 11 години от 
смъртта на

СТОИЦА ПЕТРОВ
от село Борово,
махала Тудовица-Царибродско

Времето минава, но то никога няма да заличи 
твоята обич, човеколюбие и доброта, мерещи ръст 
с връх Перос. Твоето широко като Боровско поле 
добродушно сърце винаги ще ни топли и вдъхно
вява, ще ни вдъхва гордост, че имахме такъв пре
дан, нежен и искрен родител.
Опечалени: семействата Петрови и Йованович

ката полудяла и поискала ос
тавката на треньора, а Упра
вителният съвет на клуба из
пълнил желанието й.

- Загубата от ”Славия” ве
роятно е поводът, но има и 
други неща, заявил Славолюб 
Муслин, отговаряйки на въп
роса кои са причините за ра
здялата му с "Левски”.

Треньорският баланс на 
Славолюб Муслин в софийс
кия клуб е положителен. Под 
негово ръководство тимът е 
изиграл общо 44 мача - 28 по
беди, 9 равенства и 7 загуби. 
Головата разлика е в полза на 
”сините” - 75:24. Муслин оба
че е загубил всички важни ма
чове в борбата за титлата.

Васов в представителния 

тим на Източна Сърбия
Членът на пионерския състав на димитровградския ФК "Балкан

ски” Бранислав Васов получи на 12 март т.г. покана да играе кон
тролен мач с фланелката на представителния пионерски състав на 
Източна Сърбия.

Освен Васов, покана да играе за този отбор е получил още един 
млад футболист от Пиротски окръг - Ивич от пиротския "Радничкй”.

Тъжен помен
На 14 март 2003 г. се навършиха шест месеца от 

смъртта на

Според предварителните планове, през следващия месец би 
трябвало да се проведе турнир, на който ще премерят силите си пион
ерските състави на Източна Сърбия, Западна Сърбия, Войводина и 
Белград, а след това ще се сформира и единен национален пионерски 
състав.

Пожелаваме на димитровградчанина Бранислав Васов да влезе в 
този състав. Да припомним, че той е титуляр в тима на Източна 
Сърбия

ЕВГЕНИЯ РАДОЙЧИЧ 
от Димитровград

С много тъга и уважение се прекланяме 
пред светлата й памет!
Опечалени: съПруг Драголюб, дъщеря Борис- 
лавка, зеш. Влада и внучки Мария и Анджела.Д. с.

Разговор с Новица Божилов, -
участник в първенството на Сърбия по шахмат

да преодолее това свое моментно 
състояние и да даде всичко за ус
пеха на манифестацията.

-Ако найраоише сравнение 
между шахмашза в Димитров
град и Босилеград, до какви из
води ще стигнеше?

- Димитровград има дългого
дишна традиция, има и големи ус
пехи. В Босилеград този спорт 
още с пеленаче и ние се учим от 
вашия опит. Добре е, че нямаме 
финансови проблеми, а имаме и 
свои помещения, както и щатен 
треньор. Затова и скоро очакваме 
п ървите добри резултати особено 
при младите състезатели.

- Каква е Наташа визии за 
бъдещето на този ейорш в Бо-

бюлетина. _ _ легпаи?

б7ЛИ ""„Г-п йГатодофорГ “ аР'тСде "Д"М"~ спо^им™7!!тиГиаука,

силеград Божилов бе ,,л<-н ‘ вград има и голям брой спорт ни ^ сс д „ сметка за мла.
"Цариброд , и то един от най Д дейци> коит0 са способни да ор- „ да св сформи-
брите. _ ганизират такава спортна проява, ^ ^ собстпцни кадри.

- Г-н Божилов, нашоку-що косто сс потвърди и този път. ^ щ^атаискямедапфирми- 
зявържвлоии» иървенешво о Да- Първсист1юто беше на едно ви- Р Боси аД1 а същ0 така и

шровград Бие имахте двойна с(ЖО ,)ИВО и аз сс радвам, че бях р които пи помагат. Зал
юля - като ссшезашел и като ^ т тази организация. И са- « „ ‘ исмедаорпш„зирамела- 
главен редактор ни бюлетина, мите състе3атели са приятно из- ге в Босилеград за млади шахма- 
кпйшо се издави всеки ден. цеиадани от организацията, от ус- ^ от Южпа Сърбия. Прсдла-

- Да, но като състезател пое- ;)овията1 които предлага Бал- и ДИ|)ЮИЯ на яблаиишки и
тигнах сравнително лоши резул- кан” Особено съм благодарен па ^1[тскИ <жрт.г, която да обхва
та™. Шахмагьг изисква почивка, _ектора на първенството г-н ие|2 града п тази част на Сърбия.
побра концентрация и добра йод- драган йовичич. Независимо 01 
готояка. На мен партиите ми от- теЖКОХО икономическо положе- 
яемаха почти но пет часа, а пома- димитровград се оказа I от ов
гах и на медиите. Това беше труд*

Тъжен помен й.
На 26 март 2003 г. се навършват 

7 години от смъртта на

ПАВЛИНА ЛАЗАРОВА 
от Димитровград

Нека всички, конто я познаваха, 
уважаваха и обичаха да си спомнят за нея. 
Сейсшво Ташкови

Учим се от
димитровградския

: У

ОПИТ
Ма 21 март преди 36 години почина баща ми

ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ 
(1923 -1967) 
от Долна Любата

но, но аз съм доволен, че всичко 
свърши добре, че организаторът 
имаше доверие в мен, за да 
вери такава сложна и отговорна 

леград и треньор на тамошния бота каквато е подготовка на 
шахматен отбор Новица Божи
лов. На димитровградските

на ма-През първите десет дни 
рт в Димитровград пребивава 
най-добрият шахматист от Боси-

ми по-

■

§ш
С дълбока обич и признателност се 

прекланям пред светлата ти памет!
лго-

От неговия син Кирил

Тъжен помен
На 22 март т.г. се навършват 18 години от 

смъртта на нашия мил и непрежалим

ЛЮБОМИР СТОЯНОВ
(1950-1985)
от Димитровград

Колкото повече време минава, толкова повече 
ни липсваш, защото спомените зп добрите хора не 
изчезват.

Почивай в мир!
ОШ семейство Стоянови

ми

Д.С.



21 март 2С0312 тСтР^
Манчин рабуш
Търн у око г а.амаш

35Й^Я>:

”3нам, не 
може да се

никикъв лек. Оно лек му и не
робе!” IV

Сградата може и да йе мъртва, ломирс нс- 
йе. Жив кой друг да \Т^-Знаеш ли Манчо, кво йе това

тт>рн у око?- заступи ме оиядан на Стойчо, ама народат не „
пазарат Треича от Тудовицу. йс. А жива уста траже да исду...

-Кико да не знайем, Тренчо, ки- 
живот съм бил нскому

има повече 
акъл и йоще”Па куде йе опрело?”-питуйе.

"Опрело йе у това що сит глад- 
гърч у око. Сменяваго се коджа- нога не веруйе!Ама и ти), народ не 
башийсте, ама свите имаю йед-ьн йе за по-добро ц» га лъжу 
табийет: да буде кико о„и кажу, "^^^ХТанчо^и-

речеш да им кажеш дека нейе нуту(или бельуту) да върльиш на
бъш тека кико що га мисле - ете шию на народат. Он< йе ста
ти, ти си търн у око. А иедай боже нул и ню че влачи. Ама я ми ти търгнемо.

да им се опълчиш, е тъгай има „а -«^“л^к^че не се оправльа.

излезне. Пред свакьи изборйе станеш търн у око и требе да бе- 
слугпам кико коджабангийете ма- реш кожу на шиляк, оти не знай- 

народ: че съживимо Гуматуту. еш от куде че те огрейе
' -Знам, Тренчо, кига би сви ста-

по-малко да 
им дава 
акъл!...

-Е, и са ако се запитамо, Трен
чо, кой йе винован за това, иак че 
се завъртимо у онова коло от 
койе не се види накуде требе да

га цел

па може да йе свс наопакьи. А

-Знам, ама и с кьутанье работа 
.. Ама тъгай че

яшиш тараежа...
А ти, Тренчо, чул ли си за 

миче у онънак?
-Море чул ли съм?! Йеднуш ли 

съм се собул насред пут да га из
вадим. Йсдно преме, Манчо, у 
опънци одеомо, а по путищата ка- 
мичетия пърс и илева...

-Е, ньекня без живо-здраво ме 
зачени у чаршигату Стойча от Гу- 
маруту:”Кво бре ти, Манчо, си се 
ватил за туя Гумару кико пиян за

Не видиш ли дека това йе се само надмудрую, млате пр< 
липцала работа, а за мъртавци не- сламе, ужкьим работе нещо! .

ка-

мс
А требеше да кажу: липцала ра- 
бота, свак да си тражи работу, а нули у търнье, тъгай големците 
туя белю дай да откачимо на до- немаше да оде по мекьи кьилими 
бош. Па после тия що гьу узне, и да седу у мекье фотелье. Тъгай 
може да има и повече акъл од нас ем има да иду опипом, ем че си 
и да поопрайи некойе работе...”

”Е, са си ми смешан, Манчо. Па погрешну крачку, а су се уболи на 
не видиш ли дека нашите големци търн!

нашенски историйки Омлет за
нашенци

имаю йедно на ум дека а направе

Помагай,
байе!

азне МанчаДвама нашенци започнали 
работа в Белград. Работата им 
не била много тежка, имали и 
почивни дни, но се мъчели с хра
ната. В ресторантите скъпо, а те 
знаели само да варят и да пър
жат яйца.

Писнало на нашенците от яй
ца и решили от първата заплата 
да се почернят с друго, по-ху
баво ядене. Отишли в ресторан
та, прегледали менюто и им 
харесало едно ястие с чудното 
име "кайгана” (омлет). Поръ
чали две порции и зачакали. 
След малко сервитьорът им 
донесъл - пържени яйца! Вед
нага платили и си излезли.

плот.

МОЛЯ, БЕЗ 
ДОКАЧЕНИЕ

Въпроси за 
”бедните” 
митничари

Един драговнтчаннн 
стоял пред полуотворена 
врата н се мислел. Минал 
някой и го попитал какво 
прави, защо се мисли.

- Море, помагай байе да 
затворимо вратнщата, па да 
си идемо и пненье че 
пущим! - отвърнал 
драговитчанпнът.

- Що гьп ти сам не 
затвориш, не можеш ли? - 
попитал го минувачът.

- Могу, ама не сменем 
сам. На ньи пише 
затваряйте вратата!

■Р' ВезниОвен . ■............................ .

Везните изживяха ч ‘ 
напоследък, като н; 
отразяваше на надежд 
ята. творчеството и ем< 
живот. В началото на 
това ще продължава да е так 
края ще ви се наложи да об 
по-сериозно внимание на кариерата 
си, която досега пренебрегвахте.

есни моменти 
силно това се 
ите, пътув 

онални

ЧУД
аи-савителите на зодия Овен, 

ности в общув 
ъжаващи, особ 
за идеалите им, които 

о защитават упорито и 
,но да 
от ва-

Предст 
изпитват т 
близките о 
става въп 
те обикно 
често разпалено. Ще ви е труд 
възприемете мнение, различно ( 
шето.

ще 
о с ани- 

я им 
зи седмица 

ка, но в 
ърнете

анет 
ено ако

РУД
бкр оци

та:рос
венПоради ниските заплати (7-8 

хиляди динара) митнишарите 
стачкуват, въпреки че нямат зак
онно право на стачка. Стачкуват 
и работят законно! Някои въп
роси се налагат сами:

*Дали когато не стачкуват, 
митничарите работят незакон
но?

чжччяЛйя*» - ~
зодия Скорпион 

концентрират върху финансите си 
з тази седмица. За родените през 

рвата декада на знака това ще се 
изразява в поддърх::г. 
нтите, а за родените през последнг 
декада ще е свързано най-вече с ю 
дически и рекламен аспект на, 
стта ви.

Пред 
се ко

ставителите наЗа телците любовта и вниманието на 
околните ще са особено важни 
тази седмица. Ще изглеждате 
привлекателни в очите на 
Финансовите ви проблеми продължа
ват да са надвиснали, но вече се виж
да вариант за разрешаването им. 
Възможно е това да стане посред
ством намесата на любим човек.

Цвстко Иванов през
много пре

пъроколните, жане на ангажиме-
атаи *При тези бедни заплати от

къде болшинството митничари 
имат хубави западни коли, от ко
ито излизат само за спане?

*Как с тези малки заплати ня
кои митничари строят големи 
къщи - палати?

*Защо не напуснат тази слабо 
платена работа и не се наемат на 
друга, по-добре платена?

с юри- 
дейно-

Стрелец 7:Ето, почти година гладувам,
А картини разкошни рисувам.
Първата - телешка глава задушена, 
Втората - агнешки гювеч зарзават, 
Третата - фасул и сланина пушена, 
Четвъртата - празнична погача-дукат.
Ако своите картини не продам,
Щети смачкам и ще ги изям!

§8 Стрелците като цяло се чувст
ват зле, особено що се отнася 

хората и об 
рник,сряда и четв 
а особено остро, 

останалите хора ид 
шата неспособност да 
рещната гледна точка или да подкре
пите емоционално любимия си човек, 
който в този момент има нужда от вас.

Щ Родените пре 
знака Близна 
трудности о
седмица. Комуникацията, 
особено значение за вас, I 
нена. От това 
ката ви и отно

щуването. Във 
ъртък ще усетите 
Проблемите ви с 

ват най-вече от ва- 
вникнете в ос-

з после 
аци ще 
т остан

ките им сдната декада на 
изпитват повече 

през тази 
която е от 

езат 
поло

вто
алите тов

ще
ла

РУД-
вин-ще пострада г 

шенията с нея.
Ц. И.

II И5ИЯЗ—ВIАнекдоти
;■

Представителите на зодия Рак през 
тази седмица ще се опитват да из
бягват всеки конт 
седмицата ще 
вата. Напосле 
самостоятелн; 
че е време да 
ходящите хора.

Представителите на зодия Козирог 
ще бъдат в най-творческия си период 

рез тази седмица. Всяко ваше хрум- 
ане ще е силно и ще донесе много 

добро развитие на работата ви. Про
дължавате да сте затрупани с анга
жименти, но това явно се дължи на 
некадърността на хората, с които ра
ботите.

Когато била пусната в дейст
вие босилеградската електроце
нтрала, това голямо събитие ест
ествено било тема номер едно в 
разговорите на хората. Най-ин
тересни обаче били коментарите 
на две баби.

Баба Ранча от махала Кара- 
пин дол казала: "Боже, боже, чу
до големо! У Божичка река вър
зан гяволо, а свети тука при нас!” 
- спомня си нейният внук Минко 
Наков, пенсионер.

А баба Милка Дончева от се
ло Райчиловци, която тогава би
ла болна и лежала 
възкликнала: "Е, и това чудо да 
видим! Вода го кара, та огин го
ри!” - разказвал старият учител 
Георги Захариев от същото село.

Записал Стоян Евтимов

акт. До сре, 
имате проблем 

•Дък се занимавате със 
а работа и вероятно ве- 
а я покажете на под-

дата на 
1И с изя- в

Лъвовете ще имат проблем с изяете 
си тази седмица. На работното си мя
сто няма да постигате успеха, който 
сте очаквали, особено родените през 

ака. Комуника- 
фина

През тази се 
ползват вси1 
гите, в своя полза, 
другите ще страдат заради вас, а че 
вашият неконвенционален подход 
към живота ще може да се възползва 
и от негативите, които им поднася съ
дбата.

гдмица Водолеите ще из- 
чко, което вреди на дру- 

Това не значи, че
втората декада на зн 
цията ви ще е затруднена, 
вите сделки - също, особено за тези, 

5 са3р°дени през последната де-

нсо-
които 
када на

Ша. I
ат на любов 

ма имате много 
изразяват

грижи около болен 
ието на работното ви 

що не е розово, но то е така 
Единственото, което ви носи 

ю изживяване са чудесните 
юбимия човек.

на постеля, Рибите - 
през таз 
сериозни пр< 
в караници 

нина. П

ще се отдал 
|и седмица. У до\ 

облеми, коит
Представителите на зодия Деваиз- 
живяват трудни момент като цяло. 
което се усеща най-силно в областта 
на кариерата и в дома. В началото на 
седмицата родените през втората де
када на знака ще имат шанса да пъту
ват по повод службен ангажимент 
или емоционален въпрос.

осе
или

оложенРОД
място съ 

авна. 
ожителн 

моменти с л
г Новица Младенов

' ■ ■ ■ - ■ . . .
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