
Вестник на българите в Сърбия ДИИ!ЦМаШйШШ<№Ватая1Яг

1л*>*

Година ХИУ » БроиТМ? -И апРил 2003 г. УЦ 188Н 0350 8838 Е-поща: Ьга1з1уо@Ьапкепп1ег.пе1 • Цена 10 дин.

Във вторник в Белград бяха погребани 
тленните останки на Иван Стамболич

Убит заради 

политическите 

му уверения 3»

* Сърбия се намира в края на спиралата от злодеяния и 
насилие, които обременяваха страната, каза Наташа Мичич * 
Той търсеше отговори, но беше осуетен през 1987 година, 
когато бе остранен от политическата арена, подчерта 
министър Веселинов

В семейната гробница в Топ- миер на Република Сръбска Ми- 
чидерските гробища в Белград с лорад Додик, след това Миролюб 
най-високи държавни и военни Лабус и Вук Драшкович, както и 
почести във вторник бяха погре- почитатели на Иван Стамболич 
бани тленните останки на бившия от страната, Македония, Слове- 
председател на Председателство- ния и България, 
то на Сърбия Иван Стамболич. От Иван Стамболич последна

* С приемането на съвместна декларация в сряда в Белград приключи срещата на върха на 
Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, на която Сърбия и Черна гора предаде 
едногодишното си председателстване на Босна и Херцеговина

Държавните и правителствени ръководители отДържавните глави и ръководителите на прави
телствата на балканските страни подчертаха в съв- страните в региона изразиха уверение, че ООН тря- 
местната си декларация, че категорично ще про- бва да има централна роля в иракската криза, вклю- 
дължат регионалното си сътрудничество и особено чително и в оказването на хуманитарна помощ и 
ще интензивират борбата против тероризма и ор- възстановяването на тази страна.

Сред приоритетите в регионалното сътрудниче- 
в ев- ство те посочиха продължаване на либерализация-

На погребението присъстваха се сбогува Латинка Перович, коя- 
премиерите Зоран Живкович и то между другото подчерта, че 
Мило Джуканович, вицепремие- Стамболич е убит заради полити- 
рите на Сърбия Душан Михайло- ческите му уверения. ”Това зло- 
вич, Миодраг Исаков и Жарко деяние не е извършила престъп- 
Корач, съюзният министър на ет- ническа групировка, а онази, коя- 
ническите общности Расим Ляич то представяше държавата”, каза 
и сръбският министър на селско- тя. 
то стопанство Драган Веселинов.
В шествието бяха и бившият пре-

ганизираната престъпност и повториха, че един от 
най-важните приоритети е включването им 
ропейските интеграции. та на визовия режим, създаването на зона на сво-

Албания, Босна и Херцеговина, България, бодната търговия, сътрудничество в областта на 
Гърция, Македония, Румъния, Турция, Сърбия и телекомуникациите, транспорта и енергетиката. 
Черна гора и Хърватия изказаха общото си же- Договорено беше следващата среща да се про- 
лание за възможно по-скорото прекратяване на во- веде догодина в Сараево, за председателстващ 
енните действия в Ирак и настояха за мирно ре- Процеса след БиХ е предложена Румъния.

на
(На 3 стр.)

(На стр. 2)щение за кризата.

Два юбилея 
на поета 
Милорад

'Смесени чувства са обхванали жителите на иракската 
столица

Командир от армията на САЩ заяви, че американските войски са 
нанесли поражение на иракската армия и контролират по-голямата 
част от Багдад, въпреки продължаващите сражения, предаде АФП.

Кореспондентите на редица западни телевизии в Багдад 
отбелязват, че жителите на иракската столица, станали свидетели на 
събарянето на стауята на лидера Саддам Хюсеин, са обхванати от 
смесени чувства. Кореспондентът на СШ отбелязва, че по лицата на 
много от хората се стичат сълзи, едни от тях са предизвикани от 
радост от края ма иракския режим, други пък са натъжени от факта, 
че американските войници се заеха със събарянето на монумента на 
иракския диктатор.

Западните телевизии отбелязват, че когато морските пехотинци 
разпънаха знамето на САЩ върху главата на статуята, силно 
национално чувство е предизвикало протеста на тълпата иракчани, 
поради което то било свалено и заменено със знамето на Ирак.

Кризата в Ирак

БАГДАД ПАДНА
1[На 8 стр.)П :

Германия
Войната в Ирак не е приключила

Правителството на Германия заяви, че войната в Ирак не е прик
лючила, въпреки падението на Багдад, предаде агенция ИРНА.

Високопоставен правителствен представител отбелязва, че сражения
та продължават и продължават да умират войници и мирни граждани. 
Германското правителство се надява войната да свърши възможно 
най-скоро.
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За пплкпяпата си срещу Ирак

България иска от САЩ
20 млн. долараСърбия и Черна гора Светозар Марович 

откри Белградската конфсрен-
(От 1 стр.) дсптът иа

в речта си, с коятоВ приетата декларация най-остро се осъжда ор- 
ганизираната престъпност, която подрива мира и ция с ште от региона се „уждаят от развитие на
стабилността в региона. тпутшичеството помежду си в областта на еиер-

- Дълбоко ни трогна убийството на сръбския тра„спорта „ телекомуникациите и раз-
премиер Зоран Джниджич... Подкрепяме мерките, ’ свободната търговия. Но, онова, което е
които предприе правителството иа Сърбия, за да се ви шс за тсзи страни е поемането на
осигури стабилни условия за продължаването на отособеиозтмтборбата срещу организираната 
реформите и поздравяваме присъединяването на "" и коруПцията в региона, смята Маро- 
Сърбия и Черна гора в Съвета на Европа, се носо- рди.ч е тези мерки са необходимо усло-
чва в текста на Белградската декларация. свпоинтеграциоините процеси на страните от

"Шестата среща на Преоцеса за сътрудничество която ^,оред президента на
в Югоизочна Европа е потвърждение за всичко то- ™‘ .Щмро „ремс и
ва, което страните от региона успяха да осъществят Сърбия и Юрна гора “1е‘ 
през последните години, но те трябва да положат щс получи подкрепата на европейските институ 
още много усилия, за да се приобщят към евро
пейските интеграционни процеси” - заяви прези-

шшшштсрещата на депутатите от групата България - САЩ , които в по- 
неделник заминаха за разговори с представители на американския 
сенат. Групата се председателства от Гергана Грънчарова в състава й 
влизат още Ралица Агайн от НДСВ, Румен Овчаров от БСП и Джев. 
дет Чакъров от ДПС.

Христо Кирчев заяви още, че в 
проблемите, свързани и с иракския дълг към България, случаят Те- 
пем” и евентуалната американска помощ, заради участието на 
България в международната коалиция срещу режима в Ирак. По- 

на около 300 милиона долара за участието иа 15

рамките на срещата са обсъдени

ЦИП. мощта е в размер
държави.

Председателят на Европейската комисия Здравко Попов:

Позицията ни за 

войната има огромно 

значение за влизането 

ни в НАТО
г
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Смятам, че колкото и мъчително да беше решението ни за под

крепа на войната, това е нещо много полезно за нас. Това каза пред 
Нова телевизия Здравко Попов, вицепрезидент на Атлантически 
клуб. Той добави, че решението има огромно положително значение 
за влизането на страната в НАТО.

Според него в настоящия момент въпросът за легитимността на 
войната вече не е актуален. По-важен е въпросът за бързото при
ключване на конфликта. Ако войната приключи по-бързо, ме
ждународната общност ще се успокои; ако тя продължи във времето 
възможно е да се появят нови въпроси и нови разногласия, подчерта 
той.
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I 4, ШI Попов изтъкна, че България в случая е заела наистина европе
йската позиция, която се подкрепя от мнозинството европейски 
страни. Позицията на Франция и Германия, според него, отразява 
техните национални интереси и в никакъв случай не би могла да е 
общоевропейска. ”Аз имам хипотеза, че двете страни ще изгладят 
отношенията си със САЩ”, заяви доц. Попов.

ф
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Романо Проди: Европа е вашият дом
* Наличието на политическа воля е ключът за

‘ приобщаването на страните от Югоизточна Европа
към ЕС. Това е препоръчал председателят на Ев- чението на свързването на Процеса с Пакта за ста- 
ропейската комисия Романо Проди на държавните билност и ЕС. 
глави и ръководителите на правителствата на бал
канските страни по време на шестата конференция че сътрудничеството между балканските страни и 
на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Ев- реформите в региона, който довчера беше наричан 
ропа, предаде ”Бета”. "барутен погреб”, може да бъдат модел и за ос-

”Нито едно политическо споразумение не може таналите региони в света. По негово мнение Бал- 
да заобиколи критериите за членство на една ст- каните би трябвало да бъдат генератор на 
рана в Евросъюза, които трябва да бъдат из- стабилността, понеже тук се кръстосват главните 
пълнени , е подчертал Проди пред участниците на пътища иа търговията, транспорта и комуникаци- 
конференцията в Белград. ите. Те трябва да бъдат и зона на взаимно уважение

Председателят на Еврокомисията е призовал

Днес в СофияТурският премиер Реджеп Таип Ердоган оцени,

Ще бъде открит панаир 
” Архитектура, строителство 
и обзавеждане”

В софийската зала "Фестивална” днес ще бъде открит 20-ят ме
ждународен панаир "Архитектура, строителство и обзавеждане , 
съобщи БНР. Основно място в тазгодишния панаир заемат фирми, 
които представят различни видове системи за отопление и клима- 
тизация и всичко необходимо за основни и довършителни строи
телни работи. В рамките на панаира ще се проведе и нау
чно-практическа конференция, на която учени и производители Ше 
обсъдят материалите и технологиите на съвременния

Един от организаторите на панаира Венелин Трифонов заяви.за 
БНР, че ще бъдат представени нови, съвременни европейски ма
шини, комбинирани за строителни работи. Ще бъде представен и 
био-реактор за отпадни води, който е екологично чист механизъм- 
Над 600 фирми учетват в панаира, посочи Трифонов.

и мирно съжителство.
След като похвали успешното председателствостраните от региона да сътрудничат помежду си, 

защото това е единственият начин, по който могат на нашата страна, албанският президент Алфред 
да се подготвят за европейските интеграционни ст- Мойсиу каза, че сега Процесът е една от най-це- 
руктури. Процесът на изграждането на Обединена нните инициативи в региона със значителна поли- 
Европа не може да приключи без Балканите”, е тическа и икономическа димензия. 
подчертал Романо Проди. Подобно на македонския си колега Борис Тра-

Костас Симитис, премиер на Гърция, която пре- йковски, българският президент Георги Първанов 
дседателства Европейския съюз до юни, потвърди в смята, че бързото и последователно включване на 
речта си, че Балканите и по-нататък ще бъдат един Югоизточна Европа в евроатлантическите интегра- 
от приоритетите на ЕС и че това ще бъде основното ции е най-добрата инвестиция в мира 
послание от предстоящата среща на ЕС и страните на региона. Доколкото преодолеем 
от Западните Балкани в Солун. Като показателен демокрация и стабилност, ние можем да 
пример той посочи военната операция "Конко- мост, който свързва Европа и Азия, подчерта 
рдия на ЕС в Скопие и напомни, че преди това Първанов и добави, че ключът на стабилността е в 
европейската полиция е започнала мисията 
Сар

свят.

и развитието
недоимъка на

станем Варна

Учението "БРИЗ 2003" през 
юли

си в развитието на пазарната икономика, откриването 
„ на работни места и повишаването
На Балканите съществува нов дух на разбира- стандарт на хората в региона.

за сътрудничество в Югоизточна Европа след бъде 
Сърбия и Черна гора. Той изтъкна, че страните от 
региона се стремят да придадат нова димензия на

аево.
на жизнения

мо- В сряда във Варна се проведе главната планираща конференция^ 
националното военноморско учение с международно участие ”БРВ 
2003 , съобщи Днес +”, позовавайки се на информация от отд#10' 
нието за връзки с обществеността на Военноморските сили.

Офицери от поделенията на флота, заедно с представители отВ°1 
нноморските сили на Румъния, Турция, Украйна, Гърция и В^11 
кобритания, изготвиха документите за подготовката на учение?1 
което ще се проведе през юли 2003 г.

последици може да 
отклоняването на вниманието на нашите ев- 

роатлантически партньори в друга посока. Освен 
това, след тази война ние не смеем да допуснем 
раздухване на верски и етнически тензии в региона 

подчерта зна- категоричен бе българският президент.
регионалното сътрудничество - регионална собс
твеност. В това отношение Чавич
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Звездан Йованович призна:

Убит заради 

политическите 

му уверения

Зоран Джинджич е 

убит при петия опит 

за атентат
Полицията окончателно 

новила, че покойният
е уста- 

премиер на 
Сърбия Зоран Джинджич е убит 
при петия опит за атентат и че още 
два пъти той е бил на прицел от 
страна на извършителя на атентата 
срещу него Звездан Йованович. Ня
кои от подробностите е разкрил 
пред полицията самият Звездан Ио- 
ванович, който след 10 дни мълча
ние в следствения арест решил да 
проговори и признал, че е извър
шил престъплението. Според приз
нанието му, той е извършил убийст
вото по убеждение, а не за пари. Йо
ванович е посочил, че това е поис
кал от него Мнлорад Лукович, ко
йто го убеждавал, че Частта за

циални операции ще бъде разфор
мирована и всички ще бъдат пре
дадени на Хага.

Йованович е признал пред по
лицията, че 5 дни преди атентата е 
ходил със свои съучастници 
радата, от която е стрелял срещу 
премиера, облечен в сини работни 
дрехи, каквито са носили работни
ците на фирмата, извършваща ст
роителните работи.

Според източници от МВР на 
Сърбия е било планирано 
дирането на още няколко полити
ци, за да настане паника и Частта за 
специални операции, заедно с още 
някои въоръжени части, да завземе 
властта.

ската арена. За втори път Иван 
Стамболич беше отстранен през 
август 2000 г., но този път докрай. 
Тези които са заповядали негово
то убийство, се стараеха да осуе- 

насилие, която обременяваше ст- тят и онези, които тази година бя
ха излезли на изборите за да по-

в сг-

(От 1 стр.)
Иван Стамболич беше отвле

чен на 25 август 200 година, а в 
рамките на акцията по издирване 
на убийците на премиера Зоран 
Джинджич преди десетина дни 
тленните му останки бяха наме
рени в една яма на планината 
Фрушка гора.

Един ден прди това в Предсе
дателството на Сърбия се прове
де комеморативно събрание, пос
ветено на Иван Стамболич. Ко- 
меморацията беше открита от из
пълняващата длъжността прези
дент на Сърбия Наташа Мичич, 
която каза, че Сърбия се намира в 
края на спиралата от злодеяния и

раната.
- Злосторите непременно ще беди новото време, което мнози- 

бъдат наказани, а ние ще продъл- на желаеха още през 1987 година, 
жим да строим Сърбия като каза Министър Веселинов.

Освен членовете на семейство-

ликви-

държава, в която ще се спазват 
човешките права, за което се бо- то на Стамболич, на комемора- 
реше и Иван Стамболич, каза цията присъстваха висши предс- 
още Мичич.

спе-
тавители на държавната общност 

Министърът на селското сто- Сърбия и Черна гора, представи- 
панство Драган Веселинов подче- тели на правителството на 
рта, че през осемдесетте години Сърбия, начело с премиера Зо
на миналия век Иван Стамболич раи Живкович, членове на Коми- 
важеше за либерал и за личност, тета за издирване на истината във 
която предчувстваше новото вре- връзка с отвличането и убийство

то на Иван Стамболич, както и

Премиерът Живкович:

Политици са замесени в 
убийството на Зоран 
Джинджич ме.

- Той търсеше отговори, но представители на дипломатичес- 
беше осуетен през 1987 година, кото тяло у нас. 
когато бе остранеи от политиче-

Сигурно е, че отделни личности от някои политически партии са били 
атентата срещу Зоран Джинджич, тъй като атентат срещу 

премиер не може да бъде извършен само от престъпна група, кол кото и 
голяма да е тя, пише вестник "Политика”, цитирайки сръбския премиер 
Зоран Живкович. Той е изтъкнал, че в разследането на убийството на 
Джинджич присъстват имена на "известен брой настоящи и бивши 
политици”, но не пожела да ги посочи. Премиерът Живкович уточни, че 
всеки, който е обвинен или ще бъде обвинен пред сръбски съд или пред 
Трибунала в Хага, ”ще има удоволствието” да бъде съден и в двете 
съдилища.

замесени в

Премиерът на Сърбия
Оръжие 

може да се 

предава до 

25 април

Крайно време е да се 
започне диалог за Косово

В разговор с министъра на външните работи на Албания Илир 
Мета сръбският премиер Зоран Живкович заявил, че е "необходимо 
да се започне диалог за статута на Косово”, предаде агенция "Бета”. 
Според Живкович отлагането на диалога представлява "заплаха за 
сигурността на региона". Сръбският премиер смята, че друг важен 
фактор за регионалната сигурност са добрите отношения между 
Сърбия и Черна гора и Албания.

Полицията е задържала 
7 763-ма души И.Д. президентът на 

Сърбия Наташа Мичич 
издаде нова наредба, с 
която срокът за

Заместник-началникът на службата за обществена сигурност при МВР 
Ратко Вуядинович е заявил, че от въвеждането на извънредното по
ложение в 1 Министър Луковац:Сърбия са били задържани 7 763-ма души, като 2 002-ма от тях 
се намират в затвора, предаде агенция "Бета’. По време на прескон
ференция Вуядинович е уточнил, че у задържаните са били намерени 13 
леки картечници, 217 автоматични пушки, 536 пистолета и револвери, 318 
ръчни бомби, 1 260 мини, 17 миномета и 105 000 броя различни муниции.

I легализиране и 
предаване на оръжие се 

; продължава до 25 този 
| месец. Срокът се 
| продължава за да се 
; даде възможност на 

собствениците на 
нелегално оръжие да 
подадат искове за да го 
легализират, се казва в 
съобщението на 
Информативната служба 
на Скупщината на
СъРбия-................

Преговори за асоцииране 
на СЧГ с ЕС до края на 
годината

1
Акцията за събиране 
на незаконно 
притежавано оръжие 
в Пиротски окръг

ти в Пирот, досега са предадени 
един автомат, четири автоматични 
и две полуавтоматични пушки, 14 
ръчни бомби, 1038 куршума за ав
томатична пушка калибър 7,62мм, 
50 за револвер и 20 за пистолет.

Досега са подадени и 31 искове за 
легализиране на различни видиве 
оръжие.

От Секретариата апелират към 
гражданите, които притежават не- 
законо оръжие, да не го изхвърлят 
където и да било, или да го оставят 
по контейнерите за боклук, тъй ка
то това представлява опасност за 
хората, особено децата. Те направо 
трябва да го предадат в полицията 
или на войската, без каквито и да е 
да имат последици.

Министърът за икономическите отношения на Сърбия и Черна гора 
Бранко Луковац заяви, че е въможно до края на тази година да започнат 
преговори за сключване на Споразумение за стабилизация и асоцииране с 
ЕС, предаде агенция Бета. Условие за това е дотогава да се подготви 
проучването за възможностите на държавната общност да сключи това 
споразумение.Триестина 

искове за 
легализация

Великобритания иска

Сърбия и Черна гора в 
Партньорство за мир Протести 

заради 
нерешени 
случаи на 
убийство на 
журналисти

В акцията за събиране на неза
конно притежавано огнестрелно 
оръжие и легализацията му от 23 
март до 3 април на територията на 
Пиротски окръг органите на МВР 
са събрали определено количество 
оръжие. Според съобщението 
Секретариата на вътрешните рабо-

Британският военен аташе в Белград Витак Новошелски заяви, че 
желанието на Великобритания е Сърбия и Черна гора възможно 
по-бързо да се включи и Партньорство за мир, предаде агенция Бета. 
Военният аташе заяви пред журналисти, че включването на Сърбия и 
Черна гора в Партньорство за мир е от значение за цяла Европа.

- Моето желание е Сърбия и Черна гора да влезе в Партньорство за 
мир до края на годината и даже преди това - до юни, юли", каза 
британският дипломат.

А.Т.па

акцията са подадени по един иск за 
легализиране на въздушна пушка и 
пистолет както и два иска за ле
гализиране на ловджийски караби-

В акция за 
легализиране на 
оръжие в Босилеград

В края на май в Сараево среща на журналисти
Сръбските журналисти проте

стираха, заради това, че властите в 
страната все още не са разкрили 
убийството на техните колеги 
Славко Чурувия и Милан Пантич, 
предаде агенция "Бета".

От Съюза на сръбските журна
листи твърдят, че неразкриването 
на убийството представлява пречка 
за работата на журналистите и ед
новременно наказание за всичките 
тях.

По въпросите на търговията с 
хора

ни.Подадени 
четири иска

Според Наредбата, собствени- 
ците па оръжието не са длъжни да 
прилагат доказателство за потек
лото на същото, а при легализира
нето не е нужно да се предоставят 

за оспособеност за

Работна среща по информирането за търговия с хора за журналисти от 
Босна и Херцеговина, Хърватия и Сърбия и Черна гора ще се проведе от 
28 до 31 май в Сараево, предаде агенция Бета. Срещата се организира от 
Международния център за журналисти във Вашингтон. Подбрани 
участници от тази среща ще бъдат поканени да се включат в края на 
годината и в регионална конференция за търговията с хора.

Работната среща в Сараево ще е втората от поредицата подобни срещи 
регион. Първата бе проведена през март в Скопие и в нея 

участваха журналисти от Албания, Косово и Македония.
Спонсор на проекта е американското бюро за образование и култура, 

което работи в рамките на Държавния департамент.

Въз основа на Наредбата за ле
гализиране и предаване на оръжие 
на изпълняващ длъжността пред
седател на Република Сърбия На
таша Мичич, в босилсградският 
Отдел на вътрешните работи до
сега са подадени 4 иска за легали
зиране на оръжие.

Командирът на Отдела Мики 
Анастасов заяви, че откачалото на

удостоверения 
ръкуване с огнестрелно оръжие.

Според Наредбата подчерта, со
бствениците, които в определения 
срок - до 9 април, предадат оръжи
ето, няма да отговарят за незакон
ното му притежаване.

Чурувия бе убит през 1999 годи
на, а Пантнч, който често пишеше 
за корупцията на местно равнище, 
бе убит в Ягоднна през 2001 година.

в нашия

П.Л.Р.
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В Босилеград по случай избирането на Национален съвет на 
българското малцинство_________ _—---------------------------ЦПолемика

Приключват подготовките
* ра, които вече са издигнали кан

дидатури за електори. Заедно с 
тях ще предложим единствена 
листа за национален съвет, и до- 
колкото спечелим най-много гла
сове, ще настояваме да се подоб
ряват културата и информира- 
пето, което е основната задача на 
съвета”, казва Захариев.

"Електорите, членове на на- 
партия, както и бъдещите

ШШ1

.

:..у

.V- ч- *■ V ' • ■■•у, V

- Йовица Костов, 
председател на Главния 
съвет на ДСБЮ,заяви, че 
становището на тази 
партия да не участва 
създаването на 
Националния съвет на 
нашето малцинство си 
остава непроменено. Той 
добави, че всеки член на 
ДСБЮ, който е 
кандидидатствал за 
електор, или ще се 
намери на някоя от 
листите за формиране на 
съвета, е кандидатствал 
от свое, а не и от името 
на ДСБЮ.

Събирането на подписи за еле- 
Босилеградска община 

особен интерес. По-

$
■ \ ктори в 

предизвика 
дписи събираха членове на поли
тически партии,пенсионери и по
литически неопределени босиле-

К- -Ц:

ва»,
Р градчани.

Какви са очакванията им от 
бъдещият национален съвет на 
българското малцинство в Сър
бия и Черна Гора попитахме пре- 

ОС Владимир За-

шата
членове на националния съвет ще 
изискват да се осъществяват 
всички права на българското ма
лцинство, които му принадлежат 
по Конституцията на държавата и 
европейските стандарди”, истък- 
на председателят на ОО на ДС в 
Босилеград Миле Миленов, като 
добави, че чрез националния 
съвет ще запазим своята иденти-

XI деедателя на 
хариев, който е и председател на 
ОО на ДСС, както и председателя 

ДС в Босилеград Миле Милс-
й-;:

Младжаи Диикич: наСръбският премиер 
Зоран Живкович:

НОВ.
"Издигнахме кандидатурите 

на всичките осемнадесет отбор-Шокирани сме отНародната банка на 
Сърбия не съществува изявлението на премиера

Управителят на Народната бан- 
"Народната банка на Сърбия и ка иа Сърбия Младжаи Диикич по- 

нейният управител формално не иска сръбският премиер Зоран Жи- 
съществуват, докато не се приеме вкович публично да се извини за- 
ЗаконзаБНС , заяви пред Радио Б ради изявлението си, че "Народна- 
92 премиерът на Сърбия Зоран та банка на Сърбия не съществува” 
Живкович. Той подчерта, че в Кон- „ че ”всеки, който печата пари на 
ституцията на Сърбия и Черна Го- Народната банка на Сърбия, печа- 
ра и в Закона за реализирането на та фалшиви пари”, предаде ТАН- 
конституцията само е посочено как юг >'Не СЗМО) че обществеността е 
ще функционира тази банка, но са- 0бъркана, но и ние в Народната ба- 
мо докато се приемат съотвени нка на Сърбия сме шокирани”, каза 
предписания в Сърбия. Диикич в изявление за агенцията,

По случай изявлението на Жив- като прпп0мни, че "разпространя- 
кович, че не само не съществува 
НБС, но ”и парите, които тя печа
та са фалшиви”, в Бюрото за ин
формиране към правителството 
подчертават, че гражданите, които

пика иа ДСС в местният парла
мент, които съгласно Закона 
Г"т да бъдат електори. Водим 
разговори и с отборпици от други Босилеград и Димитровград, как-

то и със всички добронамерни хо-

мо-
гат чност.

П.Л.Р.партии в общинските скупщини в

Скупщината ще се проведе в Бе
лград.

Същевременно, членовете на 
димитровградската организация 
разискваха въпроса за простор
ния план на общината, който е на 
публично обсъждане. ОО на ГСС 
единодушно подкрепи стано
вището на общинското управле
ние, което смята, че най-доброто

ОО на ГСС вОбщинската организация на 
ГСС в Димитровград, първата ДИМИТрОВГраД Избра 
опозиционна партия от времето 
на Милошевич в общината избра 
делегати за годишната скупщина

Делегати за
иа партията, на чието чело е ГОДИШ Нс1 
министърът на външните работи ”
г-н Горан Свиланович. С 1СУ П ЦЦИ Н 3 Н 3

Въз основа на броя на члено
вете си, всека общинска органи- ОЗРвИЯХЗ 
зация си избира определен брой 
делегати за годишната скупщина.
Въз основа на това тукашната Игов.
ОО на ГСС избра шест делегати: 
д-р Симеон Васов, който е пред- скупщина още не е уточнено, новете на Козарица). 
седател на ОО.Слободан Манов, Посочват се две дати- първата е 
Ирена Дончева, Славица Басова, 10 май т.г., а втората - 17 май.

ването на наверни новини е наказу
емо деяние”. Диикич оцени, че не е 
в интерес на Сърбия задълбочава
нето на евентуалната пропаст, как- 
вата не би трябвало да същестувва 

притежават неотдавно печатаната межДу Народната банка на Сърбия 
хилядарка не трябва да се опа- и правителството на Сърбия ”в то- 

; зи труден момент за Сърбия, когато
Живкович подчерта, че и оня, се ВОдИ успешна борба срещу орга- 

който се представява в името на не- низираната престъпност и когато 
съществуващата институция, се имаме трудна икономическа ситуа- 
представя - лъжовно. ция”

Конструктивно
Зоран Живкович и Младжаи Диикич се срещнаха в правителството на 

Сърбия, но след разговорите не дадоха изявления, дата медиите получиха повече, че в момента във вестника се
съобщение. От НБС беше само съобщено, че разговорите са били конст- „ промени. Моето скромно мнение 
руктивни и че ще продължи сътрудничиш вето ....

В Димитровград по случай извънредното 
положение

решение за трасето на автома- 
Силвия Йотова и Александар гистралата край Димитровград е

"северният вариант 
Кога ще се проведе годишната жение” (над болницата и по скло-

с южно изло-

сяват.
А.Т

Похвали и забележи.. ...
Като дългогодишен читател и сътрудник на 

вестник "Братство”, бих искал да изкажа мнението си 
във връзка със съдържанието и изгледа на вестника,

~1 роси и отговори”, както и ”Дали знаете”, 
I където да намерят място съвети от об-
■ ластта на селското стопанство, за пенсио- 
Я нери, за митницата... Така читателите ще 
«ч питат, а "Братство” ще им отговаря, като 
I при това отговорите ще се търсят от из-
■ вестни специалисти по различни области.

I Сами казвате, че вестникът четат не 
I само българи, но и сърби, черногорци и 
| други, за което вестникът вече писа. Аз 

съм на мнение и бих желал "Братство” и 
занапред да бъде вестник на всички 
читатели. Желая ви успех в работата.

С уважение, ваш читател Иван Денчев, 
Димитровград

е, че вестникът сега е по-добър, откол- ■ 
кото преди.

Имам и няколко забележки, както и I 
предложения с цел "Братство” да бъде I 
още по-добро и по-четено.

Първо, отделни статии са много дълги, | 
а читателите предпочитат по-кратките. § 
Предлагам журналистите да пишат § 
по-стегнато и ясно - с по-малко думи да | 
кажат много повече. Трябва да има и по- 1 
вече тематични текстове с повече снимки I 
от селата от общината и окръга.

Второ, мисля че трябва да откриете но- | 
ва рубрика под название "Съвети, въп- I

@3Очаквания и опасения ;\ ■&Ш; шВъвеждането на извънредното град, за да могат за броени секунди 
положение у нас, гражданите на да откраднат колата. Възможно ли 
Димитровград приеха като нещо е, ако са обикновени крадци, след 
най-нормално за решаване на об- като са го откраднали, да го запалят 
становката след убийството на пре- почти веднага? Не е ли и то, като 
миера Зоран Джинджич, нещо кое- бързо и качествено такси, 
то е насочено само срещу престъп- използвано за определени крими- 
ността и престъпниците. И бе поз- пални цели? 
дравено, защото Димитровград не е 
среда, която да е имунна на съвре- извънредното положение, димит- 
меното зло наречено организирана ровградчани очакват да бъдат ре- 
престъпиост, още повече че някои шени бройните случаи на кражби, 
централни вестници (като "Глас яв- като тази с голямата сума изчез- 
ност ’) оповестиха, че земунският нали” пари от помещенията на ”Ба- 
клан е имал връзки и с криминалци лкан” на границата, за което 
от Димитровград. още няма заподозряни. Гражданите

След като по телевизията обя- очакват да бъдат активирани зая
виха, че е намерено прословутото вките от преди година и повече за 
"Ауди” с което са извършени ре- углавни дела срещу определен брой 
дица убийства, и установено, че

V
• 'й Ш-V,

Жеука
бележка Добър знакЕдин месец след въвеждането на ствувала "единна държава на българите”, със свой 

княз и архиепископ, че тя "през десети век става 
Редовно чета "Политика” почти половин век. Осо- цаРСТВ0> с*80 свой цар и свой патриарх”, Царство, което 

бено притурката "Култура-уметност-наука”, която из- тачи и Развива "традицията на Кирил и Методий ! 
лиза всяка събота. Прочетох върху тези страници, ка- Д°РИ се подчертава, че: ”Од тог времена Бугаска пред- 
то учител, професор и писател, много статии, бележки ставл,а конкуренско царство на Балкану’. (Подобна 
и пасажи за средновековната литература, култура и Роля пРез ХП1 и XIV век ще играе сръбското царство 
изкуството на балканските славяни. Българската тема на МилУтии и Душан Силни.)
(език, култура, черква, история, изкуство...) се споме- Затова повтарям - добър знак! Пише се спокойно, 
наваше бегло в различни съчинения и то Цай-често еРУдиРано и обективно за ролята на двете царства (на 
метафорично и чрез общи изводи, а във връзка с някои *^аР Симеон и иа цар Душан) в широките рамки на 
други съседи. Това ставаше дори и тогава, когато те- таканаречения "византийски Комонвелт”. Трябва Да 
мата налагаше да се спомене значението на среднове- се п°ДчеРтае» че такова нещо е съвсем ново отношение
ковната българска държава, за тогавашната славянска » многообещаващ подход към тази и други подобни 
култура и литература (дейността на Кирил и Методий, гоРеЩи” сръбско-български културни и исторически 
християнизацията на българската държава и нейното теми- Владетелите Симеон и Душан не се очертава1"
славянизиране, богатата дейност на учениците им, съз- като ”светли национали знамена”, а като създате-
даването на черковната организация, общи писатели и ли"мечтатели на една източно-европейска общност в 
теми (богомилство, исихазъм, Цамблак, Костенечки и далечното минало! 
пр.). С една дума - премълчаваше се или се пренеб- Далечна тема, но съвременна поука! Не случайно 
регваше - държавата България от ранното среднове- този Д0клаД е прочетен в Атина на 14 март 2003 годни 
ковние или се превръщаше в "някаква държавица” - от сРъбския докладчик Любомир Максимович. 
заедно със сръбските жупании и княжества, а в рам- Добър знак за Балканите изобщо, а особено 
ките на Византия! г пограничното българско малцинство в Сърбия, върЯ

Тези дни, може би за пръв път в тази притурка, със което се отразяват всички топли или студени вълни 
заглавие през цялата първа страница - читателят мо- сръбско-българските отношения, 
жеше покрай другото да прочете и това, че е съще-

все

хора, ако се знае, че според закона 
много автомобили са били открад- такива заявки трябва да бъдат 
нати за да бъдат използвани за кри- "процесуирани” за да се покаже да- 
минални цели и след това запалва- ли има основание за тях или не. Кой 
ни, в Димитровград си спомниха за спира това? Очакват също 
случая когато в началото на фев- конен ред да бъдат решени бройни 
руару 2001 в Белград беше открад- проблеми в съда, в полицията , в... 
нато общинското Ауди 6” и после Но въпреки всичките, бихме ка- 
намерено запалено.Спомниха си и зали съвсем оправдани очаквания, 
факта, че новината за кражбата димитровгрдчани се опасяват, да не 
дойде от добре осведомени лица се случи както и много пъти досега 
преди някой от пътниците с общи- нещата да бъдат решени в големите 
нското "Ауди 6” да обади за слу- градове - Белград, Ниш, Крагуе- 
чилото се! И тогава и сега хората се вац..., а до малките като Димитров- 
питат как е възможно "крадците” град, изобщо да не стигнат и да 
да се намерят точно по това време в почувстват, 
една доста забутана уличка в Бел-

по за-

зз

не се

Марин МлаДеН°вА.Т.



април 2553 51Т

Босилеградски^прогрес” ще се приватизира В началото на април Б
„Прогрес” се проведе заседание 
па Скупщината на заетите, която 
отново назначи Васко Караджов

в с предприятие Васко Караджов изпълняваш за изпълняваЩ длъжността
Прогрес в Босилеград ще бъде длъжността директор на поелггоия* ДиРектоР- На публикувания 

предложено на продажба чрез аук- тието, казва че! евен^алните^' К0НКУРС 33 диРектоР на 
дион, които държавната Агенция за пувачи до 24 този месец трябва па ЙШ88ВДЩГР. нямаше 
о=авТелгТа„ОРГаНИЗИРа На 10 » -нтереспранизатози

гшятието^3 Н3 Капитала на "Ре- по около МШЮО^нарГ™6*™8"0 собственик ще наследи
П 780 000 пинапя рР®ценява на Караджов особенно подчерта, ме права и задължения на “Прогрес”, а
поедпиганмта 70 на %п\3аК°Н°' На Работ™ВДте ще бъдат раздадени д0 една година не може аастнте да 

от капи‘ около 900 акции, а стойността на провъзгласи за технологически
I жбаЩ докато З^ппТ™ ВСЯКа б^е ок^ло 4 500 дшара™
дажба, докато 30 процента (чрез допълни, че всеки работник за Неофициялно узнахме, че в мо-
акци“1Г бъдат даден безплатно всяка една година трудов стаж’във мента четиРи ДУши планират да 
на бивалите и сегашните работ- фирмата ще получило една акция КУПЯТ ФиРмата, сред които и хора 

ц Въз основа на предписанията на от БосилегРаД или отселили се във
Агенцията за приватизация, новият вътРешността-

Между митниците на СЧГ и България
Аукцион - на осми май Подобрено сътрудничествоОбщественото

От 1 април т.г. между митни- вънзаконови действия при на 
ците на Сърбия и Черна гора и Р. внос или износ. Това е в унисон 
България се осъществяват много със съвкупните икономически 
по-добро сътрудничество, казва отношения между двете страни, 
Иван Денчев, управител на мит- което е особено интензивирано 
ницата в Димитровград.

Сътрудничество между митни- мари на двете държави и съответ- 
ците и досега е имало, но поради ната смесена икономическа ко- 
различни обстоятелства в опре- мисия. Впрочем добросъседските 
делени на моменти то не е било на отношения се потвърждават и с 
желаното ниво. Сегашното заси- доброто икономическо сътрудни- 
лено сътрудничество е въз осно- чество, с обмена на стоки, но за 
ва на междудържавно споразуме- това все още има място за по-на- 
ние между митниците още от 1997 татъшно разширяване. Това е и в 
година. В момента се разменят съответствие двустранните поли- 
много повече информации за сто- тически стремежи за политичес-

пост.

всички

след срещите на стопанските ка-

П.Л.Р,

("Служебен'вестник ’'^на*РС^бп"р‘,ватнзацнята акциите, тогава работещите имат право на по-малко 
Скупщината на^бигественото^предприяти^Кожара” -д™Г3аВИСНМОСТОТСЪОТНОШеНИеТОМеЖДУдаетеСТ°- 
отирТвя™ 2003 Г0ДИНа д' Директ°Р на предприятието За да могат да се запишат за безплатни акции, ра-

ботещите трябва да предоставят доказателства за:
- гражданството си на Р Сърбия
- трудовия си стаж в предприятието

, 4- Работещите ще се записват за акции в помеще-
аштент^ ОП3“ безпалатш акц'™ ш,ята на ОП "Кожара” в Димитровград всеки работенЬмитент. ОП Кожара , Димитровград, ул. ”Г. Ди- ден и в събота от 8,30 до 12, 30 часа.

МИМатичен бпой- 71332^1 Работещите се записват за акции чрез подписване на
матичен Орои. /133251 заявка ( уписница ). Всеки работещ може да се за-
счетоводна стойност на основния капитал на 31 пише за акции лично или посредством упълномощения 

декември 2001 г.: 24. 376. 000,00 динара. си представител, който е длъжен да предостави заве-
Дейност: преработка на дребна кожа и кожа с вълна. рено пълномощно.
Брой на работещите: 78. ' Когато се записват за акции, работещите могат, ако
^Номиналната стойност на една емитнрана акция искат, да упълномощят лице, което ще ги представява в 

е 1000 динара. Имитирани са общо 24 376 акции, но- Скупщината на предприятието.
меРирани от 1 до 24 376. След като подпишат заявка, работещите ще получат

2. В съответствие с Договора за покупко-продажба уверение, че са се записали за акции, 
на обществен капитал купувачът получава 17. 063 ак- Срокът, в който работещите могат да се запишат за 
ции, номерирани от 1 до 17. 063, чиято обща стойност акции, започва на 11 април 2003 г. в 8, 30 часа и прик- 
възлиза на 17. 063. 000 динари, респективно на 70% от лючва в 12,30 часа на 15-ия ден от началото му. 
обществения капитал на предприятието. След като се проведе приватизационната процедура,

Работещите могат да получат максимално 30% от работещите, които са се записали за безплатни акции 
основния капитал на предприятието, респективно 7 ще получат акциите си, респективно - заверени удо- 
312 000 динара или 7 312 акции. стоверения за собственост и за стойността на акциите.

В съответствие със Закона за приватизацията, на Тези удостоверения ще заместят "уписниците”.
Акциите са обикновени и поименни.
Собствениците на акции имат следните права:
- право на участие в управлението
- право на участие в делбата на печалбата (диви-

ки, които минават транзитно от ко и икономическо интегрир 
България към Сърбия и Черна на балканските държави”, казва 
гора или се внасят и обратно.

Както изтъква Денчев, упра-

аие

Публична покана Денчов.
Що се отнася до работата на 

вител на митницата "Градина“ митницата по време, на ремонта 
особено се води сметка за така на жп гарата и жп линията, Ден- 
наречеиите "акцизни стоки”, а чев изтъква, че ще има трудности 
това са преди всичко са алкохо- тъй като проверката се провежда 
лът, цигарите и пр. Разменящите на самата граница и самата жп 
се информации са от изключите- линия, през нощта, понякога дори 
лно значение за двете държави, и без достатъчно осветление, но 
тъй като по този начин не се стига благодарение на изключителото
до деклариране на погрешни сто- сътрудничество между всички 
ки или на нереални стойности на служби, работите се провеждат 
стоките. ”По този начин се осуе- без застой, 
тяват контрабандата и други из-

А. Т.

ЕИ Ниш ще закрие цеха си в Босилеград

Имуществото ще бъде 
продаденоАкционния фонд ще бъдат преведени акциите, които 

останат след записването на работещите и след про
дажбата.

3. Правото да се запишат за безплатни акции имат 
гражданите на Сърбия, които работят или са работили дента) 
в предприятието (в по-нататъшния текст работещи).

Работещите имат право да получат безплатни ак- изплащането на длъговете към кредиторите 
ции, чиято обща номинална стойност възлиза на 200 6. Тази покана ще бъде обнародвана на таблото на
евро в динарска равностойност за всяка година трудов предприятието, във вестник "Братство” и в "Служебен 
стаж в предприятието според официалния курс в деня, вестник” на Р Сърбия, 
в който е отправена поканата за записване за акциите.

Правото на получаване на акции може да се из- ма тел./факс 010 361-181. 
ползва максимално за 35 години трудов стаж.

Ако стойността на предназначения за безплатните 
акции капитал е по-малка от номиналната стойност на

Фирмата "Съставни части”, която работи в състава на Нишкате елек
тронна промишленост, ще закрие цеха си в Босилеград, а имуществото ще 
бъде продадено.

Управителният съвет на корпорация ЕИ в съдействие с републикан
ската Агенция за приватизация даде обява за продажба на имуществото 
чрез публичен търг. Преценено е, че то струва 21 431 065 динара и това 
всъщност е началната му цена. Според тази преценка сградата с 1407 
квадратни метра площ струва 16 813 739 динара, съоръженията се 
преценяват на 504 854 динара, докато цената на дворното място с площ от 
11 774 квадрата е 4 112 472 динара.

До момента не е известно дали има заинтересирани купувачи, а в ЕИ 
узнаваме, че не е определена и датата за провеждане на публичния 
търг.Тук оповестяват, че тя ще бъде определена допълнително. В.Б.

-право на частотфалитната маса, която остава след

Допълнителни информации могат да се получат

И.Д. директор на предприятието 
Никола Д’орд’ев

Трите бабушнишки конфекционни фабрики с нетърпение очакват приватизацията

Едни искат да се приватизират, 

други сега не могат
Но, именно, тази фабрика варяхме със секретаря на тази фа-От всички отрасли на стопан- две. 

ството, текстилната промишле- днес е в най-дълбока криза. Раз- брика Ранко Митич. Разбрахме,
арайки неотдавна е директора че приватизацията на тази фирма 

"Текстилколор” Владимир няма да върви лесно, защото
пост у нас сякаш се озова в гов 
най-трудна ситуация. Заблужде- на 
пито на социалистическата систе- Цветкович, разбрахме, че ръко- съществува един все още спорен

коя част от нейния ка-според което работната ръка водството на фирмата спасение въпрос, -
виджа единствено в приватизаци- питал принадлежи на словенска- 
ята. Ако нещо може да спаси фаб- та фирма "Лисца” от Селница, ко

ято навремето, когато Словения е 
била в рамките на СФРЮ, е по
магала да се изграждат фабрики 

Цветкович е категоричен: извън "дежелата”.
"Колкото по-бързо се привати-

ме толкова е по-добре за фирма процесът на приватизаци- за нашите условия заплати, оста- тази конфекция, но изискват да

ма,
лесно може да се трудоустрои е
откриване на нискоакумулацион-
ните конфекционни фабрики, чи- риката, е над 120 отчаяни работ- 
йто брой в страната ни е твърде ници, това е именно промяната на 
голям, сега измъчва и новата вла
ст и работниците. Много от тези 
фабрики, сред които е и димитро
вградската "Свобода”, днес не ра- зира
ботят Онези пък конфекционни нас”, казва той и допълва: ” В ст- ята засега е спрян, Ние очакваме ва само да работят и да спазват им се уважат досегашните капи-
(Ьабоики които работят, осъще- раната ни има множество коифе- договор между правителствата на предварително утвърдените сро- таловложения. В момента се во-
ствяват малки приходи, впослед- кционни фабрики, надали ще се Сърбия и Словения, които ще кове. дят преговори между представи-
ствие на което и заплатите на ра- намерят купувачи за всички.” решат не само този въпрос, но и и немцИТе са тели па Стандарт , Лего и ре-

Засега няма информации кога въпроса с останалите фирми в заинтепесирани публиканското министерство за
ще се организира аукцион за тази Сърбия, в които словенците са приватизация. Какво решение ще
фабрика. Що се отнася до стойно- влагали”, изтъква Ранко Митич. Не е известно и кога ще се при- Се намери, остава да се види. 
стта иа капитала на "Текстилко- В тази фирма с около 350 ра- ватизира третата бабушпишка Производственият процес в 
лор”, той е преценен на около 10, ботници, производството, за ща- конфекция - "Стандарт”. Въпро- "Стандарт” също е последовате-

стие, се провежда безпроблемно, сът във връзка с приватизацията ден. Заплатите на заетите са ме-
благодарение предимно па дело- на този завод, който някога рабо- жду 5 и 8 хиляди динара, а някои
вото й сътрудничество с еднои- теше в рамките на пиротския работници заработват и по
менната фирма от Словения. Първи май , се усложни с ид- вече.

За това кога ще бъде прива- Словенците докарват производс- оането на германската фирма
”Лего", която в "Стандарт” вло-

собственика па капитала.
пласмента на продукцията... На жн няколко стотни хиляди евро. 

- Когато става дума за нашата работниците, които имат солидни Сега германците искат да купят

ботниците са малки.
В "Текстилколор" с 
нетърпение очакват нов 
собственик

В Бабушнишка община има 5 милиона динара, 
три коифекциони фабрики - "Те- словенците не се отказват 
кстилколор”, ”Лисца” и "Станда
рт”. Първата е най -старата тука
шна конфекция и от нея практи-

от капитала
Б.Д.

тизирана "Лисца” тези дни.разго- твени материали, грижат се зачески са израстнали останалите
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дъчните води в града, а 3,9 милио
на динара са предвидени за по
ддържане иа пътища, водопрово
ди, ремонт на електрическа мре
жа за низко напрежение и иа дру
ги обекти в местните общности.

Узнаваме, че около 1,3 милио-

В Института "Д-р Милан Йованович - Батут" 
твърдят___________________1------------------------

Дирекцията за строителни площи и пътища в 
Сурдулица помага комуналното развитие в 
общината_______ ______ ________ _________ В Сърбия няма САРСПредимство ще имат 

започнатите обекти
В Сърбия не е регистриран нито един случай акутен синдром на 

дихателните органи, известен като САРС съобщиха от Института 
за здравна защита в Сърбия ”Д-р Милан Йованович- Батут .

Според данните иа Световната здравна организация, досега от 
тази неизвестна болест са заболели 2416 души, от които 89 са 
починали, се казва в съобщението на Института. Най-много хора 
са починали в Хонг-хонг, Малезия и Сингапур, а болестта е 
регистрирана и в Канада, Тайван, Великобритания и в САЩ.

Световната здравна организация предупреждава пътниците, 
които са били в тези страни да заминат при лекар.

па са запланирани за изкупуване 
на Власина. По тозипа площи

начин дирекцията ще се включи в 
акцията за развитието на туриз
ма, понеже се планира сетне на 
тези площи да сс строят различни 
туристически и други обекти.

Мицич подчертава, че в Сурду
лица и в селата има много кому- 
нално-инфраструктурни пробле
ми, така че средствата, с които ще 
разполага дирекцията ни издале- 
че няма да са достатъчни за пре- ДИМИТрОВГраД 
махването им. Решаването иа тс-

* Очаква се Дирекцията тази година от различни източници 
да подсигури над 36,3 милиона динара,от които около 9,2 
милиона ще бъдат похарчени за прокарване и асфалтиране на 
улици в града.

Общинската Дирекция за стр- машините си оказват услуги на 
оителни площи и пътища в Сур- трети лица. 
дулица през тази година щс про
дължи да помага развитието иа инфраструктурна дейност преди- 
инфраструктурната и на комуна- мство ще дадем на обектите, кои- 
лната дейност в общината. Спо- то са в ход на изграждане, на оне- 
ред програмата, която приеха зи които трябва да се доизградят, 
членовете на Управителния както и на изготвянето на техни- 
съвет на Дирекцията, а след това ческа документация за обекти, 
и отборниците на ОС, очаква се които ще се строят догодина или 
това явно предприятие в хазната през следващите години”, каза 
си да подсигури около 36,3 милио- Драган Мицич, директор на Дире
на динара. В дирекцията разчитат кцията. Той пояснява, че около 
да им пристигнат най-много пари, 9,2 милиона динара ще 
около 24,7 милиона динара, от рчат за асфалтиране и прокарва- 
общинския бюджет, след това от не на улици в града, около 5,6 ми- 
данъка върху заработките на лиона за улично осветление, 1,2 
работниците в общината, а една милиона за прокарване на водо- 
част ще подсигурят сами, като с проводна и канализационна мре

жа и за регулиране на отпа-

Отбелязан Денят на 
здравните работници

” Д областта на комуналната и зи проблеми щеше да е по-изве
стно ако миналата година пълно- 

граждани в общината
гласуваха предложеното местно 0свен в здрав„яя дОМ Международният ден на здравните работници - 7
самооблагане. От 22 местни оо- ил в дИМИтровград беше отбелязан и в училищата със съответни 
щности, колкото има в общината, сказкя па часовете по билогия, сръбски, физическо и изобразително 
само хората в шест се съгласиха и „зкуство. Това стана със съответни тематични литературни творби, с 
въведоха самооблагане. рисунки на оптределеии теми и пр. И малчуганите в детската градина с

рисунки отбелязаха празника на здрвните работници. Творбите могат да 
се разгледат в хола на основното училище и в детската градина.

Освен това учениците от горния курс на Основното училище в хола на 
училището организираха танцова забава. А.Т.

летните

В.Б.

се поха- Във вторник на 
магистралния път 
Димитровград-Пирот

Сдружението на пенсионерите в Босилеград 
стана член на Солидарния фонд____________

Камион 
чукнал рейс Членуват за не дай боже

Членовете на Управителния съвет на Сдружението на пенсио
нерите в Босилеград решиха тази общинска организация да стане 
член на Фонда за солидарност към Съюза на пенсионерите на Сър
бия. Членският внос за тази година е 1000 динара, докато пенсио
нерите индивидуално ще плащат по 12, респективно по динар на 
месец. Някои от пенсионерите вече станаха членове на фонда.

С членуването си в солидарния фонд общинската пенсионерска 
организация и пенсионерите си създават условия да получават сред
ства от него. Според Правилата на Фонда помощ могат да получават 
органи и организации на пенсионерите, както и пенсионери, които 
нямат достатъчно средства за живеене или пък ги е сполетяла болест, 
беда и подобно.

Пенсионерите, на които им е необходима парична помощ трябва 
да подадат иск в общинското сдружение, което преценява дали той 
има основание или не. Доколкото искането е обосновано, тогата той 
го предоставя на комисията към Фонда, която взима окончателно 
решение.

Членовете на Управителния съвет на общинската организация на

Димитровград Във вторник в 6, 45 часа на 
магистралния път Димитров
град-Пирот край село Обрено- 
вац се случи транспортно про- 
изшвествие, когато камион с 
ремарке, идващ от Димитров
град е чукнал задната част на 
рейса на АТП от Пирот, който 
се придвижвал от Пирот.

Съдията-следовател в пиро- 
тския Общински съд е устано
вил, че поради заледения коло
воз задните колелета на рейса 
са "забоксирали” и повлекли 
рейса, така че камионът малко 
го е отблъснал.

Няколко пътниците в рейса 
са леко повредени.

Зачестиха пожарите
Напоследък с пролетните работи зачестиха и горските пожари в 

Димитровградско. Според сведенията, които получихме от коман
дира на противопожарното поделение в състава на Отдела на вът
решните работи в Димитровград Миле Таков, през последните ня
колко топли дни са се случили 12 пожара. Освен материални щети, в 
село Борово е пострадал и един човек.

Таков предупреждава хората да не подпалват стърнищата и 
боклука. Доколкото го правят, трябва да предприемат мерки огъня 
да не се разширява. За тази цел е неоходимо да се изорат няколко 
бразди около нивата, да има поне няколко лица с, гребла, лопати, 
мотики и пр. В противен случай опасността от пожари е голяма.

А.Т.

Босилеград
пенсионерите същевремено призоваха пенсионерите да постъпят в

Владимир М. СтоименовСняг и минусови температури 
през април

Б.Д. | солидарния фонд.

Село Бачево днес прилича на старчески дом
В началото на седмицата Босилеградска община захванаха 

снежни виалици и температури под 0 градуса. И най-старите жители 
не помнят такова студено време в началото на април. На Благовец, 
казват хората, преди жените са сеяли лехи за разсад, а тази година на 
7 април в Босилеград времето личеше, като че ли е Божич.

Топлото време към края на миналия месец, обаче измами мнозина 
земеделци от Босилеград, Райчиловци и Радичевци да изкарат тор и 
изорат нивите си, а някои вече засадиха и арпаджик. Лошото време 
малко ще позабави пролетната сеитба, казват стопаните в Радичевци 
и се надяват, че наскоро времето ще се стопли. Във високите села на 
Босилеградска община все още на места има натрупай сняг и преспи.

П.Л.Р.

я Баба
г | Баска е на 

'/'X 96 години
Л \ -3 1Я1 слено и разумно. Когато поискахме 

да разкаже нещо за някогашното 
Бачево, за селото на нейната 
младост, тя сподели: "Спомням си, 
че имаше много хора, много деца, 
много моми и ергени. Правеха се 
сватби, раждаха се деца, организи
раха се различни увеселения, виеха 
се хора...”

Бачево днес прилича на своео
бразен старчески дом. Освен баба 
Баска, в селото живеят постоянно 
още десетина души, повечето от 
които са на над 70-годишна възраст.

Димитровград

Мразовете "обраха" 
овошките

Все още е рано за окончателни преценки, но скорашните мразове 
сериозно застрашиха овощните дръвчета в Димитровградския край. 
Специалистите казват, че минусовите температури в края на 
та и в началото на тази седмица са навредили на започналите да 
цъвтят овошки. Щети със сигурност ще има, но какви ще бъдат те, 
остава да се види, подчертават те.

Необичайно ниските за април темпрератури застрашиха 
билки със зеленобразни части над земята. Агроспециалистите под
чертават, че лошото време фактически е природно бедствие, срещу 
което науката е безсилна. Ситуацията все пак е по-добра в сравнение 
с април миналата година, когато също бях регистрирани ниски тем
ператури, изтъкват специалистите.

Следователно село Бачево, кое
то някога е имало над 500 дуй111, 
лека-полека изчезва. Не е му по-

Баба Баска Велкова е най-въз- „ „ могнало това, че е сравнително блв-
рас-гният жител на село Бачево Тя ПР0ДУКТИ- Старицата си няма в зо до Димитровград -на 5-^ километ 
е на 96 години и живее сама Преди кЪЩата ИИТ° едии електроуред. Р=>. че на неговата територия се на 
години синът й Гроздан и снахата Всъщност има само едно старо ра- мират митницата, спедициите, че... 
Димитринка са я водили в Димнт и"0,Н°’КаКТ0 Ка3ваВНУКЪТ«Зоран Баба Баска ли? Нека да й по*е
ровград, но тя предпочела па се Велков’ не смее Да го пуска. лаем да доживее поне до стотната
завърне в Бачево. Сега й донасят в Въпреки че е навлязла вече в година, 
селото необходимите хранителни Девет0™ десетилетие от живота си,

оаоа Баска говори съвсем сми-

мииала-
Дафаинкаиаз(^аЯрВинкПаРеАКЪЩаТЗ“ В БаЧево в компания в комшийките

и всички

Б.ДБ.Д.
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От следващата учебна година първолаците ще 
учат и чужд език_____

От изложбата^Софийската градска художествена галерия

Изкуството като
духовен посланик

съл и действие между двата на
рода, за ценната роля на Сърбия в 
развитието на българската кул
тура, за хуманните корени и връз
ки...

На помощ пристигат и 

абсолвентиЗахарий Орфелин (неизв. - 
1785) през 1757 г. е секретар на 
Павле Ненадович в Митрополия
та на Сремски Карловци. Той от
лично познава барока, работи 

цитираното по-горе собствено във Виена, става член на гравьор- 
на тримата сръбс- опРеДеление или ”илирико-славя- ската академия там, добре е приет 

ки графици в Софийската градска нски 30гРаФ^ учи живопис при от нейния директор Якоб Шму- 
художествена галерия е между гРъка Панайотис Доксарас на цер. Много важен елемент с твор- 
най-оригиналните експозиции с 0СТР0В Закинтос или Корфу. Док- бите му са и писменните им части, 
нейната на пръв поглед семпла, саРас е бил на венецианска слу- които съдържат определяй пое
но фактически много сложна ко- и Д°бре е познавал европе- лания към самосъзнанието на хо- 
нструкция и цел. Едното е защото Леките тенденции в ренесансова- рата от онази епоха. Така напри- 
са представени двама сръбски и та жив°пис. От тук насетне Же- мер в гравюрата ”Св. Лазар - 
друг ”на сърбите общ зограф”, ФаРовил работи стенописи (може сръбски” (от 1773 
ако се има предвид българския да се опРеДели като един от обно- на Жефарович, изработена в 1746 
произход на Жефарович. Другото вителите на балканското изкуст- г.) четем: "Изображений вели-

во). Изпратен е във Виена, в
гръцкото ателие на Томас Мес- заря, кой в 1389 год. с турецкия 
мер.

Първолаците, които тръгнат на училище през септември ще започнат 
да учат и чужд език. Занапред ще съществуват повече алтернативни 
предмети, а задължителни ще бъдат сръбски език, математика и физи
ческо възпитание. Училищата ще могат да предложат и алтернативни 
програми, по-точно 15, а учениците и родителите им ще избират по два. 
На листата ще се намерят вероучението, гражданското възпитание, ин- 
форматиката, креативното писане и прочие.

За въвеждането на чужд език 
руднения, понеже няма достатъчно учители. Засега е известно, че мно
зинство от родителите са заинтересирани децата им да учат английски 
език. В това отношение се очаква първолаците в около 600 училища, от 
общо около 1200, да започнат да учат английски. За да се реши проблемът 
с обезпечаването на учители, просветното министерство и филологи
ческите факултети решиха в обучението да се ангажират и абсолвенти. 
Сега се готвят специални тестове, които абсолвентите ще трябва да 
положат и се квалифицират за преподаване на чужди езици в основните 
училища.

(Специално за "Братство” от 
София)

Изложбата
първи клас обаче съществуват зат-

княз 
г. по грявюра

В ОУ в Димитровграде присъствието на мисълта за 
стойностите в православната 
ра и развитието (участта) на тези 
стойности през вековете. Защото 

две към едно е различното

кого княза сръбский, светаго Ла-
вя- Започна записване на 

първолаците
султан Амуратов на Косовом по- 

популярна е книгата ле бран имел и получил мучени- 
му с гербове, от която води на- ческую кончину...” 

време, обитавано от авторите: чалото си лъвът в българската Велко Михайлович е роден 
Христифор Жефарович и Заха- наанонална хералдична образност. през 1948 г. Живее и работи в 
рий Орфелин са от XVIII век, а Осъществил художническата Белград. Автор е на над 70 изло- 
Велко Михайлович е наш съвре- си ^Щ111*3 на територията на жби, в много от които показва са-

Сърбия и получил там да развие

Особено
пак

В Основното училище в Димитровград от първи април започна 
записването на първолаците. Според думите навременната директорка 
на училището Катерина Симеонова няма никакви промени в начина по 
записване на първолаците. И занапред са необходими същите документи 
както и досега- акт за раждане и удостоверете от лекар педиатър. 
Училищният педагог и психолог водят разговори с малчуганите за да 
уточнят колко те са подготвени за училище.

В първи клас ще се запишат деца, които през настоящата учебна 
година навършават седем години, както и малчуганите, които до края на 
2003 година ще навършат 6,5 години. Онова което различава бъдещите 
от досегашните първолаци е факта, че сега основното образование ще

А.Т.

мотата и мълчанието на право- 
Христифор Жефарович (неи- едно толкова Ценно и историче- славното духовно и материално

важно тврочество, Жефаро- наследство, 
вич е доказалство за общите ми-

менник...

скизв. -1753, Москва), подписващ се с
Калин Николов

Любераджа април вече са пристигнали около 8 хиляди детски 
литературни творби и рисунки, от които журито ще 
избере 12 за традиционните награди. Свои творби са 
изпратили деца от Гърция и всички други балкан
ски държави, както и от Русия, Украйна, Молдова... 
дори и няколко от Швеция.

Фестивалът ”Децата от Лужница 2003” се прове
жда под егидата на републиканските министерства 
на просветата и на културата в Сърбия. На тър
жеството на 15 май се очаква да участват видни 
творци за деца от страната, както и гости от поб
ратимения гръцки град Ставрос.

трае 9 години.Международен фес
тивал на детското 
творчество

Основно училище ” Георги Димитров” в 
Босилеград_________________________

Сказки за реформата 

в образованието
На 15 май в Основното училище ”Светозар 

Маркович” в бабушнишкото село Любераджа ще 
се проведе поредният международен фестивал на 
детското творчество "Децата от Лужница 2003”. За 
международния конкурс, който продължава до 20

В.С.Б. В организация на просветното министерство в босилеградското 
Основно училище от 9 до 12 април се провежда семинар за реформата в 
образователната система, която ще се прилага от началото на следващата 
учебна година.

На семинара участват около тридесетина начални учители, които 
следващата учебна година ще учат първолаците, както и училищният 
психолог, педагог и социолог.

В училището узнахме, че лекции за прилагане на реформата и за новия 
начин на обучение на първолаците, изнасят сътрудници в просветното 
министерство.

Емил Измирлиев зования, дето синът им стана дво- баците хвърляха в първото кошче, 
йкаджия. Язък им за образования- попаднало им пред очите.
— ” Двойкаджиите не ги викат ни-

А майката на Иван Стоянов от- къде, те и без това нищо не могат,ой та.

говараше през плач, че това тя ня- само ще излагат училището, 
ма да го понесе, че този син ще я Отличникът Иван Стоянов 
вкара в гроба преждевременно, може всичко, 
като че ли знаеше точно кога ще Да си учи уроците и да си пише

домашните.
Да разказва на двойкаджиите 

Стоянов да я успокоява малко, че урока, да им го разказва, докато го 
сигурно детето се е побъркало от запомнят. Иначе го порицават, че в 
учене, нали пак учат по нова про- класа пак има слаби оценки.

Да участва в кръжок и олим-

ПЛ.Р.

Йелеиа Стоименова е един от най-редовните 
читатели в босилеградската библиотека

ЕТ" умре.
Нало'жи се бащата на Иван

Винаги намира 

време да чете
Тя е домакиня. Завършила е 

фризьорски занаят, но всичко това 
никога не й е пречило да чете книги.

На нашия въпрос как покрай до
машните работи намира свободно 
време да чете, нашата събеседничка 
казва, че когато човек има любов

грама, всяка година нова програма 
пращат от министерството...

А тук Иван Стоянов нямаше ни
каква вина.

пиади.
Да пее в хора на училището.
Да свири на пиано на фестивали

Всичко започна в първи клас. на художествената самодейност. 
Всички деца вече можеха да четат и 
пишат, само двойкаджията Дешо различни теми.
Пешев не знаеше още и азбуката.

Изпратиха Иван Стоянов да му вечер, 
помага.

И той ходеше.
Иначе нямаше да го приемат за запомнил от учителката.

Да защитава честта на учили
щето в бягането на три хиляди 

училището поведе борба срещу метра с препятствия.
Защо двойкаджия, защо, сипеше ВТОрОГОдМИчеството. Поставиха Да прави, ако се наложи, чудеса,

наоколо риторични въпроси ма- ПОрЪченИена Иван Стоянов да пре- Ето защо отличникът Иван Сто
йката на Иван Стоянов. На другите ВЪрНе дещо Пешев поне в янов искаше да стане двойкаджия. 
децата да не би да са двойкаджии?! Тр0йкаджия. И той ходеше да му И той действително стана.
Не са! И кой в днешно време иска помага> къде ще иде... Напук на протестите на роди-

двойкаджия? Никой!!! д иначе никой не искаше и да телскототяло.
чуе за отличника Иван Стоянов. А на другия ден при двойка-

На педагогическите съвети се джията Иван Стоянов дойде на 
завърша толкова висши образо- ГОВОреще само за тежкото поло- посещение отличникът Стоян Ива- 
вания и плащах с години луди пари жение на двойкаджиите. Да им пи- нов да му разказва уроците, 
на частен учител за детето си? За- шем п0 една тройка бе, колеги, 
що?! За да дойде един ден и да ми предлагаше задължително накрая Иван Стоянов, 
каже, че повече му харесва да бъде Някой, че предстои атестация и 
двойкаджия! може да ни обвинят, че сме не- бол.

Бащата на Иван Стоянов се опи-

го
Когато една 

съгра- 
всяка

Да изнася доклади и лекции на към нещо, винаги е готов да намери 
условия и време да го направи. 
Най-много чета вечерно време, 
продължава Лела, понеже това е 
времето когато сам свършила 
домашните си задължения и друга
рувайки с книгата, направо си почи
вам. Съсредоточвам се и забравям 
гайлетата и лошите неща, които 
всеки обременяват човек.

Тя предимно чете белетристика, 
но обича и други литературни жан-

наша 
жданка 
година от На
родната библи
отека “Христо 
Ботев” в Боси
леград получа
ва награди за 
най-редовен 
читател,

Да учи японски в курсове всяка

Да разказва новия урок, когато 
дойде инспектор, уж че го еОтличникът Иван Стоянов ис

каше да стане двойкаджия.
Родителите му, хора с няколко 

висши образования, се видяха в 
чудо.

чавдарче.
След това ръководството на

на
пълно си заслу
жава за нея да знаят и други, освен рове. Расказа ни, че най-много й ха- 
заетите в босилеградското читали- ресват произведенията на америка

нската писателка Даниела Стил и 
Лела, както всички в Босилеград приключенските книги на германе- 

наричат госпожа Йелена, е родена ца Карл Май. 
през 1945 година в Панчево, а в Бо- Йелена Стоименова има три вну- 
силеград живее от 1962. Омъжена е чета, на които също вдъхва любов 
за известния босилеградски бръс- към книгата. Тя притежава и малка 
нар Борис Стоименов и има три собствена библиотека, в която 
възрастни дъщери : Жаклина, Ка- могат да се намерат най-различни 
ролина и Венета. заглавия от областта на белетристн-

- От както научих буквите, зао- ката, науката и изкуството, 
бичах книгата и тя ми е любима

ще.
да стане 
Всички се натискат за отличници.

Защо ли наистина се мъчих да

- Елате утре - грубо му се сопна

И отиде на двора да играе фут-

При раздяла забелязах на ма- 
дружка всекидневно в продълже- сичката книгата “Брулени хълмо- 
ние на повече от 50 години, разказ- ве” от Емили Броите, с която Лела 
ва Лела.

кадърни...
тваше да я дразни, че има да ги со- и им пишеха. 
чат с пръст в квартала и да мър- д двойкаджиите съветваха да не 
морят зад гърба им: "Вижте, това Правят веЧе така и им пишеха 
са ония с няколкото висши обра- забележка в бележника, който ела-’

От книгата му "Птица ли е като 
птица” - Сатирични фантазии, ИК 

"Стършел" 2003 г. другарува тези дни.
П.Л.Р.
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В галерията ” Пиргос арт” в Пирот Ррдни нашенци
о

Два юбилея на 

поета Милорад 

Геров
Председателят на

В края на миналата седмица а рите, акварелите, иконите и иая- Художествения съвет на 
малката галерия на Дружеството телските изделия потвърджават | Сдружението "Пиргос 

дейните художници в Пи- различните творчески интереси арт" Джордже 
”Пипгос а от” бе откшгга на димитровградските художни- Маринкович ИЗТЪКНа, че

на само,
ротско ”Пиргос арт” бе открита .... 
изложба от картини и скулптури ци-любители. От произведения- е в'ЪОдушевен ОТ

та им се вижда едно богатство от г 
мотиви, тъй като забелязваме ;

♦Геров е на 65 години, а с литертурно творчество се занимава 
4 десетилетия

Милорад Геров 
най-изтъкнатите и

на димитровградските художни
ци-любители.

творбите на 
димитровградските 
художници-любители, но 
добави, че все пак е 
очаквал да бъдат 
експонирани повече

един от куство. Участвал е в няколко ху- 
най-плодови- дожествеии изложби в страната и 

от бълга- чужбина. Той е лауреат на мно-ти литературни творци 
рското малцинство в Сърбия, та- гобройни награди за литературно 
зи година чества два лични юби- творчество и преводачество. Чле- 
лея: 65 години живот и 40 години нува в Сдружението на писате

лите на Сърбия, Сдружението на 
писателите на СЧГ и Сдружение 
то на преводачите на Сърбия. По

; картини.
творческа работа.

Геров е роден в димитровград
ското село Волев дол, а живее и 
работи в Белград. Неговият твор- настоящем е редактор в литера 

преди 4 десе- турното списание "Пролом”, чи 
тилетия, когато публикува пър- йто издател е белгардският лите 

стихотворения и други ратурен клуб "Бранко Чопич ’, и 
творби в "Братство”, "Другарче” в детското литературно списание

на), Новица Алексов (2 платна), 
Георги Димитров (2 платна), 
Илия Методиев (3 темпери), Дра
ган Димитров (2 платна), Славча 
Арсенов (едно платно), Драган 
Стратиев (2 платна), Весна Ни
колова (едно платно), Емина 
Иванова (2 икони), Мая Стоянова 
(едно платно). Експонирани бяха 
и 4 малки скулптури на младия 
Боян Глигоров, както и 3 аква
рела на покойния Момчило 
Андреевич.

В изявление за нашия вестник 
председателят на Сдруежнието 
на художниците "Пиргос арт” 
(това е официалното название на

чсски път започва

вите си

М. Геров:
Пейзаж на самодейния художник Горан Миланов

организацията на пиротските са-
Откривайки изложбата, м-р пейзажи> натюрморти, икони, ми- модейци) Светислав Чирич оце- 

Радмила Влаткович, изкуствовед 
от Пирот, между другото каза:

"Самодейните художници от 
Димитровград ни предоставят 
своите визии на света и обкър- 
жението, своите вдъхновения, ра
змишления и красотата на твор
ческата дейост. Платната, темпе-

ниатюри, символически и абст- ни:
"Лично на мен творбите на ди- 

Посетителите имаха възмо- митровградските колеги ми допа- 
жност да видят творбите на 14 ди- дат. Забелязах няколко произве- 
митровградски самодейци: Горан деиия, които, по мое мнение, са 
Ранчев (4 икони), Горан Миланов много добри”.
(3 платна), Иван Коцев (4 плат-

рактни композиции...
Холандски
мотив

Отговаряйки на въпроса ни ко- и "Мост”. Първата му стихосбир- ”3май”, излизащо в Белград, 
ка "Светли брегове” излиза през Г-н Геров, честити юбилеи! 
1980 г. като издание на издател- Поздравяваме те в юбилейната ти 
ство "Братство”. По-късно наше- година с искрени пожелания за 
то издателство издава още две крепко здраве и още много твор- 
стихосбирки на Геров: "Весело чески постижения занапред! 
звънче” (1984) и ”С паспорта на 
живота” (1989 г.).

Милорад Геров пише поезия за 
деца и възрастни и на български, 
и на сръбски език, а освен в на
шите издания, негови творби са 
публикувани и в детските списа
ния ”Тик-так”, "Весела свеска” и 
"Дечйе новине”, както и в някол
ко сръбски литературни списа
ния. Пише и разкази, някои от ко
ито са печатани на сръбски език.
Занимава се и с преводаческа ра
бота, както и с изобразително из-

га можем да очакваме сдружение
то "Пиргос арт” да се представи в 
Димитровград, той каза: "Това 
зависи от нашите димитровград
ски колеги. Щом ни поканят, ние 
ще дойдем”.

Сдружението "Пиргос арт” е 
сформирано през 1981 година. 
През последните няколко години

Представянето на театър „Бария” от 
Сурдулица в Босилеград____________

Двете лица на 

реалния живот
К.Г.

Милорад ГЕРОВ

Високто всяка година организира по две 
изложби в Пирот. В Сдружението

Самодейният театър “Бария” от бяха малко, зрителите умело знаеха членуват към 60 самодейни худо- 
Сурдулица миналата седмица из- да възнаградят артистите с бурни Жници от Пиротско сред конто 
пълни представлението “Семе на ръкопляскания. „
Сърболюб Аритонович на сцената - Представлението “Семе” се 3 И няколко ДУШИ от нашето 
в Голямата зала на босилеградския опитва да представи едновременно малДинство.
Център за култура. Режисьор на двете лица на реалния живот - ра- 
комедията е артистът Зоран Пан- достта, смеха, свадбата, от една, и дожници от Димитровград в Пи- 
телич - Панта, който всъщност е тъгата и смъртта от друга страна, рот ще бъде открита до 19 април 
направил дебютантска постановка, каза Зоран Пантелич, постановчик т г 
Ролите изпълниха: Десимир Тасич на представлението и основател на

Прегръща ме полето 
и гали ме тревата...
И мене тука, ето:
Сред рая на земята/

- Ио кой ли ме изгонва 
от красотата дива; 
Открадва ми злокобно 
усмивката щастлива?!

Изложбата на самодейните ху-

ушш театъра.
Самодейният театър '

“Бария”, който е получил 
името си по известния 

щШ сурдулишки артист Ду- 
Шк| шан Цветкович - Бария,
ЯНЙ сформиран преди някол- 

ко месеца и вече е спе- 
челил симпатиите на пуб- 

‘ Ч ликата в Сурдулица, Вла- 
г~1| дичинхан,Гърделица,Ле- 

сковац и Власотинце
Н където е гостувал с пред- Подготовките за 11-та художе- трябвало да бъде и димитровгоап- 
I Генерален™ спонсор™'на ”Погановски ма«а» ският художник Душан Томов.

Н театралната група Ре Об НЯК°“° МеСе' Илиев каава’ ™ миналата го-
Лд щинската скупщина в 4 ’ вза ьРатство управи- дина Министерството на култура-

Сурдулица, а както узнах- телят 1ш Градската галерия в Ди- та на Сърбия не е отпуснало сред-
ме от режисьора Зоран митровград Димитър Илиев. ства за пленера и изрази надежда 

Щжорджа), Мария Стоянович дейностите ПР°" апоДели, че в тазгодишния че тази година това министерство митровградските художници, те ще
&еТКа ; мГ НТ?Г‘' (Ст?ша)' меленията наЛен™ за култура пленеРбитРябвал°Да Улегнат 12 все пак ще финансира тази про- бъДат представени вероятно в Со- 
Миодраг Маркович (Арц|тон), Да- Театралният анезмбъл “Капия” ХУД0ЖНИЧИ от страната и чужби- ява. фия, Бургас, Варна, Пловдив и мо-

Жалко е, че солидна-гапостано- ”авлеви?С Става «У™ за торбата «и™, че в началото на август ще на Градската галерия, от нейния сформира ко^с™ която ще под-
добрите изпълнения на талан- ®°Ра ^™П®°” нп °ЯТ° Ко ^ В “анаС™ра„ Све™ Йоан управител разбрахме, че е запла- бере картините на художниците за

тливите сурдулишки самодейци бя- ^вд/с“3™ГщК™ ® край с. Поганово, до- нувано през тази година да бъдат експозицията,
ха наблюдавани едвам от стотина СУРАУ Ц • като с другите е установен конта- ' организирани две изложби к - трябвало да се предоха-
души, казаха заетите » Центъра кт и се очаква окончателният им България На едната изложба бм вят повече от 25 димитровградски
след представлението. Въпреки че П.Л.Р. отговор. Един от участниците би трябвС да бъдГпредставени Худ0ЖНИЦИ ва тази изложба'

картини на художници от Димит-

Б.Д.

Димитър Илиев, управител на Градската галерия в 
е' Димитровград:

В Погановския пленер ще 

участват 12 художнициг., тг V.:

ровград или по произход от този 
край, докато на другата изложба 
ще бъдат представени картини от 
богатия фонд на Градската гале
рия.

Що се отнася до картините на ди-

вка и

Б.Д.рта Илиев.
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Андрей Тошев Краево изследване на Босилеградско (2)

Югозападна България във флористинно отношение
Може да се каже, че растител 

западна България 
чти никак не е изследвана, с изкл
ючение на някои и други отделни 
нейни части, бегло и

и те не са досущ проследени и 
събрани. За написването пълна 
монография на юго-западната на
ша флора не е достатъчно да се 
обиколи края само през един 
сезон. Моята главна цел бе само 
да скелетирам, тъй да се каже, тая 
богата и разнообразна растител
ност, предоставяйки на други да 
се занимават с подробностите. 
Единствените местности, 
можах да посетя през два сезона 
(пролетта и втората половина на 
лятото), са част от Царибродско, 
а именно долината на Ерма, окол
ностите на Погановски манастир 
и Влашка планина, част от Рила, 
Люлин планина, пролома на Ис- 
къра, главно околностите на Ми
лкова ливада и Лозенска планина. 
Обаче аз ще се спря по-дълго на 
обикалката си по Осоговска пла
нина, Кюстендилско, Босилег
радско, Трънско и Царибродско, 
понеже тия покрайнини досега са 
били по-малко посетявани, и сле
дователно тяхната растителност, 
като по-слабо проучена, предста
вя по-голям интерес. За неизли- 
шно считам да спомена още, че 
съм обръщал най-голямо внима
ние на географско разпределение 
на растенията, като същевремен
но посочвам съвсем нови находи
ща за всички почти видове изло
жени в списъка, що следва 
по-долу.

ността на по-

рядко посе
щавани от известни ботаници ка
то Панчич, Веленовски, Вандас, 
Георгиев и Форманек. А 
съмнение, че флората на 
край е твърде интересна, защото 
през проходите на пограничната 
планинска верига между Македо
ния, Сърбия и България 
ство растения проникват в на
шата земя. Това е вжано още по
вече

не ще 
този

които
множе-

за туй, че височините, които 
отделят България от централна 
Сърбия, представят до

Висок и Забърдие според Ф. Каниц
голяма

степен растителността на Банат
ските планини, на които те са ка
то продължение. "Интересно би 
било, казва Агтп-Во1е, да се види, 
как растителността на Сърбия се 
простира в Македония и Бълга
рия, дето постепенно чезне” (Тиг- 
дше сГЕигоре, I, 409). С цел да про
следя
България във флористично отно
шение, предприех изтеклата го
дина ред малки и големи екскур
зии, които траяха кажи от нача
лото на април до 15 септември. 
Най-голямата ми обиколка бе

Кой е Колумб на Висока и 
Забърдието?

Андрей Тошев
Както е известно, чак до пред края на XIX столетие Висок и 

Забърдие са били "неизвестна земя", което се вижда и от картата на 
берлинския картограф проф. Хайнрих Киперт от 1854 г. Тези краища 
на Царибродско са отбелязани на картата с бели петна.

В няколко предходни броеве на БРАТСТВО бяха обнародвани 
записките на Константин Иречек с ценни сведения за "непознатите 
земи” Забърдието и Висок от 1883 г. Обаче и преди Иречек е било 
направено описание на Висока и Забърдието. То излиза изпод перото 
на всеизвеснтия австроунгарец Феликс Кониц, историк, археолог, 
етнолог и географ. Намира се в книгата му "Дунавска България и 
Балканите”, отпечатана на немски, а се отнася до 1871 г. (още било 
"турско време”).

Феликс Кониц не само че дава описание на селищата в Горни 
Висок и Смиловско поле, но изработва и първата географска карта 
на тези предели. За съжаление, неговата карта е пълна с неточности, 
но дори и такава, тя е твърде интересна и важна за нашето 
краезнание. В следващия брой на БРАТСТВО ще подготвим откъс 
от съчинението на Каниц, отнасящ се за Висок и Забърдието.

сетих повечето върхове и долини 
в този край и събрах доста мате
риал, по-голямата част от който е 
поместен в тая статия. Покрай 
флористичния материал обаче аз 
не пренебрегнах да събера някои 
и други сведения относитлено 
орографията и хидрографията на 
края. Ала нека добавя, че с туй 
съвсем не считам всичко изчер
пано. Колкото се касае до топи- 
ката, там аз се ограничавам глав
но до моя маршрут, като давам 
предварително един кратък гео
графски обзор на поменатата по
крайнина. Относително растите
лните материали ще забележа, че

колко-год юго-западна

оная, що извърших в планинската 
покрайнина, която се простира по 
границата на България, близу от 
пролома на Струма при Кочери
ново до Цариброд, като опира из
точно до Софийско поле. Тя трая 
около 35 деня. През туй време по-

- Следва -
Подготвил: С.К.С.

С. К.

Нашисела Джавини от село Долни Криводол (2)

Помнят предците си отпреди 35® години!
‘Край извора с чешма в Д. Криводол идвали на теферич турци от Пирот. Един от тях, Джафер бег, обикнал много едно 
симпатично дете на 5-6 години от нашия род. Често го качвал на коня си и ездили край Височица. Оттогава хората 
започнали да викат детето Джаверово дете, по-късно съкратили прозвището на Джавино дете, а по него нашият род е 
наречен Джавини, макар че ние сме кореняци, стар криводолски род, разказа ни дядо Иван
споменатото вече село Криводол във Вра
чанско. Няма паметник и на сестра им 
Найда, която се омъжила в с. Петърлаш, 
нямала деца и там починала 1926 г. Няма 
паметници на баща им Ранча, роден 1785 
г., на дядо им Миша, на прадядо им Тренча.
Разбира се, не може и дума да става за 
паметници на Тричко - бащата на Тренча, 
на дядо му Манча и прадядо му Петър, 
защото преди около 300 години не са 
повдигани паметници на умрелите.

Но паметниците - камъни над гробо-

Нощта бавно покрива с тъмната си Кьосино воденичище... Някои родове 
черга умиращото село. Мълком вървим имаха и по 2 воденици. Насред селото бяха 
към моста, всеки със своите мисли. Не двете воденици на Давидко Виденов, който 
зная какво мислят другите, но мен една преди 100 години бил кмет на селото, над 
мисъл ме мори: "Утре слънцето ще изгори тях - двете Гмитрински воденици, на 
черното було на нощта, селото ще се долниякрай-2Манчини,2Тонинии2Кьо- 
окъпе в животворната слънчева светлина, сини воденици. И нашият род имаше своя 
но няма да оживее. И слънцето няма да воденица, Е-е, какво хубаво, пухкаво и 
може да разгони тъмата па миналото, а вкусно брашно правеха старите воденици! 
ние и по-иататък ще научаваме нещо за 
него от редките стари книжа и от хората вече от половин век. Основите и стъл- 
като дядо Иван Джавии.” На моста дядо бовете са направени през 1914/15 година, а 
Иван ни връща в действителността с инте- към края на 1919 г. отгоре сложиха дър- 
ресните си думи за реката и моста: - Висо- вени греди, които бързо изгниха. През 1935 
чица е като конче! Можеш да го товариш, Г; селото купи релси в Бела паланка, след

А мостът, на който стоим, е правен ло

вете и не са толкова важни, по-важни са 
"паметниците", запазени в паметта на по-Погребение на дядо Йота Гелев Ранчев.

Свещениците са поп Апостол от Д. Криводол коленията. Именно с такива паметници 
и пол Герго от Славиня. До поп Апостол е могат да се гордеят Петър, Манча и ос- 
Костадинка, жената на Делча таналите предци на Джавини. Не зная

пито един род в Димитровградско, който е

ездиш, можеш да му правиш каквото си няколко години ги поставихме на стъл- 
поискаш - то ще търпи и ще ти служи. Но бовете, а върху тях сложихме греди. Мо- 
когато побеснее - да не си край него. стът получи сегашния си вид през 1985/86 г. 
Такава е и Височица - добре служи и лошо 
бие. Гледаме почти пресъхналата реки- юг-югозапад - на левия бряг на реката не е 
чка, която се крие под камънаците, имало къщи. Там е било турско, спахийско 
гледаме вировете й, наподобаващи големи гувио. Край извора с чешма са идвали на 
очи, които блещукат в първия мрак, и се теферич турци от Пирот. Един от тях, Джа- 
чудим: Къде е доброто, но диво конче? фер бег, обикнал много едно симпатично 
Дядо Иван забелязва нашето смущение и дете на 5-6 години от нашия род. Често го 
продължава: - Някога не беше така, има- качвал на коня си и ездили край Височица. 
ше много вода в реката. В мерата на Оттогава хората започнали да викат дете- 
селото имаше 5 яза - Япин, Станчии, Ми- то Джаверово дете, по-късно посъкратили 
шанов,СтануловиДжавин,и 16воденици- прозвището на Джавино дете, а по него 
3 горнокриводолски, 3 вълковийски и 10 нашият род е наречен Джавини, макар че 
долнокриводолски. По имената на собст- ние сме кореняци, стар криводолски род. 
вениците на тези воденици бяха наречени 
някои местности: Соколово воденичище,

А там- притягна ръка дядо Иван къмПаметниците на рода Джавини се на- съхранил в паметта си имената на пред
ците си отпреди около 350 години! Чудес-мират веднага до северната основа на 

срутената черквичка. Тук е паметникът на но и много рядко за нас - някой да следи 
Ивановия прадядо Гела (1810 - 1889 г.), на тривековните си корени в тъмнината на 
дядо му Йота (починал през 1922 г. на 87 миналото!
години), на баща му Васил (1869 - 1959). Иван Йотов е роден през 1911 г. и е 
Тук е и паметникът на дядо Йотовия брат най-малкото дете на Васил. По-големите 
Илия, който починал млад през 1874 г. и му сестри и братя са Йевда която спочи- 
който всъщност е баща на Васил, таткото нала през 1968 г. Дапка (1880 - 1974), Дел- 
на Иван. Тъй като дядо Йота нямал деца, ча (1893 - 1977), Мара (1900 - 1974), Тапа 
той осиновил Васил, сирака на брат си (1904 - 1984) и Стана (1905 - 1975). Иван и 
Илия, и той продължил рода му. Няма съпругата му Василка имат дъщеря Цве- 
памстници на тримата братя на Гела: танка, която е родила двама сина - Сашо и 
Петър, роден 1814 г, Манча, роден 1815 г., Иван, кръстен с името и в чест на дядо си. 
Мина, починал 1905 г. Те се преселили в

- Следва -
Цветко Иванов
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Ловно дружество 
„Сокол” в БосилеградВК#

Ще бъде
отбелязана
50-годишнината

Желюшко 

лукавишките 

соколи В началото на месеца заседава 
Скупщината на Ловното дружест
во “Сокол” в Босилеград, на която 
бяха разисквани и приети отчетът 
за дейностите на Сдружението 
през ловната 2002 / 2003 година, ка- 
кто и планът за работа през след
ващия сезон.

От председателя на Дружест
вото Ефтим Митов узнахме, че 
през изминалия ловен сезон, който 
в ловната област “Божичка река” е 
приключил на 31 януари тази го
дина, босилеградските ловци са от- 
стрелили общо 17 глигана, 5 вълка, 
37 лисици и 35 заека. Митов добави, 
че новият сезон за лов на глигани, 
зайци и сърни ще стартира на 
първи септември.

Скупщината е приела решение 
всеки ловец, който до 30 април не 
заплати
динара, след изтичането на този 
срок за членството си ще плаща по 
2 500 динара. От Дружеството пуб
лично призоваваха 
навреме да плащат задълженията

Тази година босилеградските 
ловци ще отбелязат значителен 
юбилей - 50 години от сформира
нето на Дружеството си. Във връз
ка с юбилея Скупщината е разиск
вала предложението на най - доб
рите ловци в Босилеградско да 
бъдат присъдени награди за принос 
в развитието на лова в нашата об
щина. П.Л.Р.

Оттук става ясно защо Данчо 
минава в лукавишкия фут- це|]СВ дсеи Вацин и някои други 
болей отбор, който току-що лукавишки футболисти, които 
бил формиран. Кирча Малчев учел да играят фу-

На снимката, заснета през 1932 ятпо ще познаят на тази снимка При една среща в София тбол с малката пъргава топчица
своите бащи, деди, роднини. Да се през I984 год. с д-р Данаил цен , ^ тенис, били изключително доб- 

което се вижда и от табелката в надяваме, че ще изпратяг имена- пай добрият лукави у футболни техници .
ръката на "предняка” на четата, та им до редакцията на вестника, болист, станало дума къде на- сеГа опознаваме Кирил Ман-
Желюшките соколи тук са обле- Лукавчаиииът Кирил Малчев мирал Кирил Малчев малките то- чев и кат0 актИвен соколец. Своя 
ченн в народна носия, освен отго- е вече познат от поредицата тек- пки за тенис, с които подготвял соколски опит и „рактика в жел- 
ворника им Санда Колев, извее- стове за лукавишките топкари, него и другите лукавишки деца да юшкото СОКОЛСКО дружество той 
тен с прякора Санда Кучката, ко- публикувани в "Братство” мина- играят футбол. Оказало се. пренася в Лукавица. Организира 
йто е в соколска униформа. лата година. Той често беше виновници за това били гъ лукавишка соколска дружина,

"Преднякът” на четата обаче споменаван там не само като до- соколските гимнастически прег- която става една от най-дейните в 
не е желюшанин. Това е лукав- бър футболист, по и като главен леди в Белград и Загреб, в които царибродска Доктор Данчо Це- 
чанинът Кирил Манчев, който организатор, треньор и стратег Кирил Манчев участвал, по вре- нев си СПОмня, че по ТОВа време, 
бил член на желюшката соколска на лукавишкия футболен отбор, ме на тези прегледи го сенавър През тридесетте години на мина- 
дружина, понеже по това време в просъществувал около 30 години тал около терените за тенис, лия век> в леТните лунни нощи по 
Лукавица още не е имало сокол- и бил един от най-силните фут- където тренирали известните по пясъчните терени край Лукави- 
ска дружина. Направихме опит да болни отбори в Царибродско до онова време югославски тениси- 
идентифицираме и останалите со- 1960 год. Започнал да играе в от- сти Митич от елград и олада

браната на царибродския "Грани- от Загреб. Той наблюдавал тре- 
чар”. При един футболен мач с нировките им и когато някоя от 
"Омладииац” от Пирот, в който малките пъргави топчици отли- 
той бил "преквалифициран” за 'гала далече, та била смятана за 
вратар на "Граничар”, бива кои- изгубена, той я намирал, слагал я 
тузен. Напуска "Граничар” и пре- в джоба си и я занасял в Лукавица.

год., е желюшката соколска чета,

членския си внос от 1 800

членовете си

си.
шка река, ръководените от Ки
рил Манчев соколи до късно уп
ражнявали гиманстически упра
жнения, подготвяйки се за някои

коли на снимката, но не успяхме, 
понеже неколцина желюшани, 
някои от които са вече на осем
десет години, не можаха да ги поз
наят. Ето предизвикателство за 
читателите, някои от които веро-

от поредните соколски прегледи.

Венко Димитров

^ п-ь ьг о оп опи о\г\/5 /
Съставил: Драган Петров гръцки бог. 10. Отвесна като

стълб греда. 11. Мярка за земна Соедношен
водоравно: 1. Помещение — гла- 30. Мъжка дреха без ръкави. 31. площ. 13. Идол (син.). 16. Гвоз- 
вно за кръчма, кафене и под. 5. Държавен строй. 32. Смешен дСй. 17. Дял от годината. 19.
Вид стрелба от артилерийско къс разказ. 33. Задна част на гла-

ЩЖI КОКТЕИШ Цйк
I

к!
Г,|

* 1 л мляко;
Женска дреха, народна носия. * 4 жълтъка;

оръдие. 12. Страна в Азия. 13. вата. 34. Метална или картонена 20. Герб на племе с образ на *4 Супени ЛЪЖИЦИ захар;
Пръчка за присаждане на дърво, гилза за патрон. 35. Повреда на животно. 21. Императоркщ 22. * 3 карамфИЛЧета;
14. Пиршество, гозба. 15. Метал- тъканта, язва. 36. Голям тропи- Името на актрисата Андер- * 1/2 чаена ЛЪЖИЧКа канела 
на жица. 16. Дим. 17. Английски чсски плод. 37. Хора оттюркско сон. 23. Внезапен страх. 25. (цимет);
социалист—утопист. 18. Френс- племе, с език близък до турския. Столицата на Естония. 26. Ос- * сока ОТ 1 ЛИМОН;

модно списание. 19. Южен Отвесно: 1. Футболен отбор от новна тема, предмет на худо- * щипка ДЖИНДЖИфиЛ.
плод. 20. Една от зодиите на хо- Ловеч. 2. Граблива птица. 3. Раз- жествено произведение. 28. Мпя^птп гр шяпапя ■прпнп г 
роскопа. 22. Планина в Бълга- мекната пръст. 4. Модел руски Пари в брой. 29. Рудници. 30. ; , ^ ,
рия. 23. Направление, насока, самолети. 5. Голяма картонена Гръцка буква. 31. Горски хи- аРамФила> Джинджифила, кане-
24. Част от електромотор. 26. кутия. 6. Името на футболиста щник. 32. Строителен мате- лата и накрая се при авя лимоно- 
Аъскав памучен плат. 27. Сто- Бокшич. 7. Национална елект- риал. 34. Четвъртата нота. 35. вият сок‘ Щ°м кипне» СЪДЪТ се
лицата на Йордания. 28. Мета- рическа компания (съкр.). 8. Египетски бог на слънцето. сваля от огъня и се покрива с ка-
лен димоотвод. 29. Третата нота. -Л->'1 пак за десетина минути. Сместа се *

шт :IКО

1

прехвърля в друг съд и се оставя 
да изстине. Жълтъците се разби-2 43 75 й Всички продукти се разбиват 

добре с миксер и се разпределят в 
дълбоки чаши. Охлаждат се и се 
поднасят.
Блендер флип (За 1 чаша)

11!: I ват със захар и се поливат с аро
матизираното мляко. Сместа се 
разбърква добре и коктейлът се 

? : слага за 2-3
~гт12N I

часа в хладилника. 
Поднася се във високи чаши на16 I

* 1 яйце;
* 1/2 чаена чаша прясно 
мляко;
* 1/2 чаена чаша ябълков 
сок;
* захар на вкус.

Яйцето се разбива на пяна, 
прибавят се останалите продукти 
и напитката се налива в чаша..

——т  ..... [
столчета с лед.

I“™“Т21 ; Яйчен (За 4 чаши)

* 1 яйце;
* 500 г сварено прясно 
мляко;
* 500 г сок от ябълки;
* малко захар.

& ||

5 22 '
18

■

'
Г23 "Т “Т

■

'24 [25 I 26

: ' Яйцето се разбива с миксер_
пяна, добавят се прясното мляко, Слага се в хладилника и преди по- 
сокът от ябълки и захарта и сме: днасяне във всяка чаша се слага 
ста отново се разбива с миксер. «атР°шенлед.
Сервира се със счукан лед. Ча- Мляко със зелени подправки 
шите могат да се украсят с резен- (За 1 чаша)

§ че необелена ябълка.
Шоколодово-ягодов 
(За 2 чаши)

па...—„Ди.ПГТ ..
зоН"”“СТ““|“

:
■ щ — | “

* 1 чаена лъжичка ситно 
накълцани зелени 
подправки (копър, целина, 
магданоз);
* 250 г мляко;
* сол на вкус.

Всичко се разбърква много до
бре, изсипва се в стъклена чаша в 
се охлажда. Сервира се с натро
шен лед.

:
-4— я36

* 250 г прясно мляко;
* 1 винена чаша сок от

23. Нес. 24. Аа. 26. От. 27. Рана. 29. Ат. 30. Понор. 32. ?Г°ДИ’
Марин. 33. Аса. 35. Авари. 38. "Имола". 39. Ери.41 3 ЧЗенИ ЛЪЖИЧКИ 

1. Монако. 6. Ек. 9. Бо. 10. АП. 11. "Лада". 13. Атаки. ЯТ. 42. Ноти. 44. Илок. 46. Вата 48. Обори 49 Разтопен шоколад; 
16. Лена. 18. Икономика. 20. Ирина. 22. Апарати. Исидора. ' 33X3(3 Н3 ВКУС‘

*!
Решение на кръстословицата 150 - Водоравно:



1111 април 2003

Млади таланти: Анита Накова Първи кръг от пролетната част на 
първенството в Пчинска футболна дивизия

Преди 6 години сред шахматистите в Димитровград 
с пълна светлина блясна Анита Алексова, която като 
първенец на тогавашна Югославия в конкуренция от 
16 до 18 години участва и в световното първенство в 
същата конкуренция в Испания. В момента Алексова 
има титлата кандидат-майстор и е член на първоди- 
визионния отбор от Пирот, а работи като гимназиален 
преподавател по английски език в Белград.

Миналата година на шахматното небе в Димитров
град блесна още една Анита, този път Накова. Тя е 
отлична ученичка от 6 клас от основното училище 
Моша ГГияде” в Димитровград и член на ИЖ "Ца

риброд”. Редена е на 12 март 1990 година. С древната 
игра се занимава от 5 години, а по-сериозно от ми
налата година и вече постигна забележителни ре
зултати. На регионалното първенство раздели първо и 
второ място, а на републиканското беше трета, поради 
по-слабия бухолц (имаше еднакъв брой точки, както и 
второкласираната). В момента се подготвя за съюзно 
състезание с помощта на сегашния треньор Владан 
Игич.

Родена е още 

една звезда Босилеградчани 

стартираха с победа
* "Младост"-"Раднички" 
(Враня) 3:2

Стоянович изравни резултата, а до 
края на мача “Раднички” пропусна 
още няколко голови положения.В изключително интересното и 

до последния съдийски сигнал неиз- Вратарят на босилеградският от- 
вестно дерби между “Младост: и бор ДаРко Спиридонов потвърди 
“Раднички” от Враня, което се игра качествата си, понеже през втората 
на 6 април на “Пескара”, босилег- част на мача Успя Да спРе няколоко 
радчани завоюваха важна победа.

Въпреки че “Младост” игра без 
няколко титуляри, още от самото 
начало на мача босилеградските ев една мигновена контра- 
футболисти започнаха със сериоз- атака на босилеградчани успя да от
пи атаки към вратата на против- бележи попадение и оформи кра- 
ника. Така след едно разбръкване йния резултат на дербито, 
пред вратата на “Раднички’гв 21-та <с С трите точки от кача срещу 
минута капитанът на домакините Раднички ‘Младост укрепи по- 
Блажа Воинович успя да улучи цел- зиЦията си във върха на таблицата 
та и изведе отбора си напред в резу- в Пчинска футболна дивизия, 
лтата. Набързо след водещия гол 
на “Младост*’ нападателят на “Рад
нички” Й. Златанович изравни.
Към края на първата част Стефан 
Стойков от ъглов удар насочи топ
ката право зад гръба на безпомо
щния вратар на вранянчани и из
веде “Младост” напред с 2 на 1. За 
такъв точен изстрел на Стойков 
могат да позавидят и нападателите 
от първодивизионните отбори.

През второто полувреме гос
тите от Враня бяха по-добрият от
бор на терена, а “Младост ’ игра с 
контраатаки. В 51 - та минута цент
ралният нападател на гостите И.

опасни изстрела към неговата врата.
Пет минути преди последния 

съдийски сигнал Мирослав Георги -
За свой най-голям досегашен успех тя счита уча

стието си на миналогодишното първенство в по ус
корен шахмат Нови Сад, където се класира сравни
телно високо. За своя отбор се състезава и в пър
венството във втора дивизия в Будва, а състезаваше се 
и за мъжкия отбор на ШК "Цариброд”, както и на нео
тдавна проведеното сениорско първенство за жени в 
Димитровград. Неин идол е Анита Алексова, но както 
изтъква би искала да постигне още по-добри резу
лтати от нейните.

Чрез древната игра тя се е сдобила с множество 
приятели, което казва, я прави особено щастлива. По
стоянен съдружник на всички състезания е Иван 
Наков, който е републикански шахматен съдия. Анита 
е доволна от досегашните си резултати, но се надява 
наскоро да постигне още по-големи. Имайки предвид 
постигнатото от нея досега, трябва да й вярваме.

П.Л.Р.

Продава се на 
твърде изгодна 
цена нива от 1000 
м2 в местността 
Изворщица край 
Босилеград.
За подробни 
информации 
звънете на тел. 
017/77-309.

Шахматът в Димитровград има дълга и богата тра
диция, но пълната експанзия на тази древна игра се 
случи през последните години. Мъжкият отбор на ШК 
Цариброд миналия сезон зае 4 място в първенството 

на Сръбска дивизия - ЮГ, докато женският отбор се 
състезава във втора съюзна дивизия. В града 
съществува шахматна школа, от чиито редици 
пълват двата шахматни състава.

(0
Ш
о;се по-

Д. Ставров Ю
О21 кръг ОТ първенството на НФЗ Шои всиЧкише„е.у.шаШи оШ21 Кръ1паНФЗ.

Само една точка за Щт 
Балкански

"Раднички" (Трупале) - "Балкански" 1 :1 (1 :1) ство” бе свободен.
Трупале, 6 април 2003 г. Игрището на "Раднички”, Таблицата серглавява от "Единство” (Бела па 

зрители - около 100, теренът - тревист, времето - нка)с 46 точки. Следват го Балкански с44, ФИАЗс 
студено. Главен рефер: Микица Стоилкович от Ниш. т‘1' Лужница с 36, а последните четири места заемат 
Голмайстори: Вукадинович в 24 за "Раднички”, Ива- ,,^диички„ с Младост (О) с 14, Фрад с 13 и 
нов в 21 за "Балкански”. Жълти картони: Б. Мил- ^ Желюша с 10 точки. ..

• кович, Станкович, Костич и Иванович от "Раднички”, 
а Гюров от "Балкански”.

"Балкански”: Н. Георгиев, Стойчев, Васов, В. Пе
йчев, Марков, М. Пейчев, П. Георгиев (Ценков), Гю-
ров, Стайков ( Глигориевич), Рангелов и Иванов. До края на мача и двата отбора имаха възможност

Балкански се завърна от Трупале само с една да сгИГНат до победа, но резултатът остана равен, 
точка, макар че се очакваха всичките трн. В началото домакините „граха грубо в защитата, за което го- 
на мача димитровградчаните имаха превес в играта и ВОрИ и броят на показаните им жълти картони.

Скърбна вест
С дълбока болка в душата ни съобщаваме на 

роднини и приятели, че нашият скъп и непре- 
жалим
СИЛВЕСТАР ВЕЛИЧКОВ - ЦИЛЕ 
майор-пилот
ненадейно почина на 7 април 2003 год. на 47-го- 
дишна възраст. Скъпият ни покойник беше пог
ребан на 8 април в димитровградските гробища.

С много обич, безкрайна болка и тъга ти ви
наги ще живееш в нашите сърца. Почивай в мир!

От неговите най-мшис съйруга Ясминка, 
дъщеря Андриана, син Марко, майка Василка, брат Любомир, снаха 
Николиид, братаниии Марина и Весна

ла-

няколко голови положения. Иванов откри резултата в 
21 минута, но три минути след това защитата на "Бал
кански” направи грешка и домакините стигнаха до ра
венство.

Служебна победа 
за желюшани

НакраткоВ XXII кръг на НФЗ
” Балкански” 
” Желюша”

На 12 април т.г. в 
Димитровград ще се 
проведе традиционни
ят пролетен крос под 
покровителство на 
РТС. Ще се тича във 
всички конкуренция - 
от най-малките деца 
от детската градина 
до учениците от 
четвърти клас на 
Димитровградската 
гимназия. По три 
първокласирани ще 
получат дипломи от 
РТС и ще участват 
във финалния крос нд 
РТС.

Мачът между "Желюша” и "Младост” от 
Орляне не се игра поради суспензия на от
бора на "Младост”. В спортния център "Па
рк в Димитровград напразно чакаха повече 
от 100 зрители, но и след закъснение от око
ло 15 минути, когато пристигнаха гостите от 
Орляне, мачът не се игра поради факта, че 
"Младост” не е изпълнила финансовите си 
задължения към ФС РИС. Според правила
та отбор, който поради тази причина е сус
пендиран, няма право да играе мач. След 
дълги констултации делегатът Зоран Ста- 
менкович взе решение срещата да не се иг
рае. Тя най-вероятно ще бъде регистрирана 

ужебен резултат 3 :0 в полза на "Жел
юша", а "Младост” ще бъде наказана.

Тъжен помен
На 10 април 2003 година се навършиха 

3 ГОДИНИ от смъртта на 
ДРАГАН ЙОВАНОВИЧ 
сервитьор от Димитровград

Нека да си спомним с обич за добрия човек. 
Поклон пре^паметта му!
Семейство Йованович

:Утре в Димитровград ще се играе 
мач от 22 кръг от първенството на 
НФЗ между местните съперници "Ба
лкански” и "Желюша”. Срещата ще се 
играе в СЦ "Парк” от 16 часа, а в него 
и двата отбора влизат с еднакви цели - 
победа. "Балкански” се бори за върха 
на таблицата, а "Желюша’* иска да на
пусне последното място на таблицата 
и да увеличи шансовете си за оцеля
ване в дивизията. Това определено би 
трябвало да даде на зрителите въз
можност да гледат интересен мач. Тъжен помен

На 3 април 2003 година се навършиха 20 
години от смъртта на нашия мил съпруг, баща и 
дядо
КИРИЛ ЙОТОВ — КИРА 
от Димитровград.

Поклон пред светлата му памет!

От ойсчалсното семейство Йотови

със сл

Спортен риболов
"Феникс" от Димитровград зае 14 място

Раздадени са следните награди: награди са дадени за паИ-големия иОтборът по спортен риболов ___
"Феникс” от Димитровград от 3 до б за първо място - 3000, за второ - най-малкия уловен шаран, 
април т г участва в състезанието за 1500 и за трето 1000 евро. Отделни Това състезание бе подготовка 
"Купата Палич”, което се проведе .............. . ,. щтишпИП ™ Димитровградския отбор Фени-

;^Г”6р"“"до
шу^Гвнепр^къснато^времетрае]!- ' ООСР ” Нишава” па 5 април „а същото езеро. Първият кръг е 
иоУОТ56часаРОтбоГтпак^„икс”

БратиславИКовачевич) спечели 14 «и 1000 килограма риба - амур, четвъртият - от 29 до 31 август,
място като при това хвана 44 шаран и дсвсрика. Акцията се фи- Всеки кръг се рангира поотделно,
килотзма шаоап В ст.стезанието »ш<сира та»л0 от Р“«яР“<>то като накрая се събират всички ре-
участТаха общо 24 отбора от Сър- Дружество с около 100 хиляда ди- зултати. Шест най-успешни отбора
бия А ястпия Х-шватия Словения "ара. ще се класират за световното пз.р-
Унгаои^и 1^™ънш Уловеното к«: Тъй като сега е период на раз- венство по спортен риболов и те ще
личестворГба, което след меренето въждаието иярибитеЩШ представляват избрания отбор па
се връщЛ езерото, общо взето, е СърбиЯ “ Чер”а ™ра'
било сравнително малко поради ло- ИИИЦв?

Поправка
По техническа грешка в миналия брой на "Братство'1 бяха подменени 
снимките в некролозите на Димитът Манчев и Кирил Йотов. На семействата 
на скъпите им покойници се извиняваме и повтаряме жалейките.

Тъжен помен
На 5 април 2003 година се навършиха 40 ДНИ 

от смъртта на
ДИМИТЪР МАНЧЕВ 
от с. Радейна.

Ще го помним с обич и признателност!

Ойечалени: съйругайш Дана, синовете Радко и 
Иван, снахите и внуците.

Д.С.
шото време - вятър и студ.
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Бояджийе
- Не ти се веруйе, ама йе истина, пираиете!

А знайеш 
ли, Манчо,

- Манчо, знайеш ли кво йе 
ново?

- Знам, кико да пе знам, съв на
род знайе: ”Лия баба - долия...” знаю

Е тува те чекам! Нейе долия- ме, кажу до-

- Кико бре, нейе долияла, кига моду, па за свак случай узимаю от кига %+ЗП
гьи изтикаше у какамапгуту сви- спете бойе... йе сенидете изиджаю све живо!
те що бсоше заяшили народ, па не - Знайеш' , Д Р ^ . Чул съм за ньи, чак на неколко
смейешглаву да покажеш, а камо млогоуб^о путиУи ме„е само шо не ме из-

’ напамет за глоджу до кости, ама некико им се 
изпързольим...

- Не ми се веруйе, оти декнули - 
се види' нема нищо от тебе!

Мислиш: че се види кой кикъв - Море че им дойде и на ньи

Йе-бИмаКСа° пароРдГ:?не пада ^Ега те чул Господ!

- Еш, Манчо. ноаче ногь. да си спсг да поморн свет, ама да се в„. иТзме^^деме“

, гягжг,~'” “■жг.с,сГГ,... м..- -«д;——
- Кико нема боя и коя боя гьу чо, нема и бела боя. т йр яма нейе тека Може,1РМЯ? - Може и да нема бела боя, ама - Тека ие, ама нейе тека. може

нема/ баш тия с„ег що пада тия д„„ от- да йе затегнуто, ама съга слобод-
- Кико бре че нема никаква. Йе- горе че отвори очи на мнодзина! но сииДе“ 1*

- Ядъц Манчо! Я се плашим де- тека йе и със съвият народ. 1 ре
ка по-големете рибе що йеду на- беше отдавна да стане тека... 
род - айкуле ли се окаго - не знам, - Е, све у своие време. - кико йе 
може и да се поизтребе, ама те- казал народът, 
шко че се изтребе онея малете -

%иПо-рано истина пооднема некоя, 
а съга тия що се боядисую не

кико требе да се боядишу, оне су тол- 
на- кова лако-

ла!

ли нещо да издумаш против ньи.
Само им нагази сенкьуту и че те куде ти паде па съга 
грабне тъвницата!

- Е това вечимка нейе нищо но-
сиегат?

- Па нали йе бел, а на белото све
по! Това сви знаю...

- Айде бре Тодоре, не се прайи 
Тошу, изплюй 

най-после!
ками четопа

лрискииотовийки _ .„.или,

Нощно 
чудовище

довището обаче ие спирало. Още 
по-уплашеи, той се провикнал 
още по-силно:

- Стой! Стой или ще те изям!
Тъй като неговата заплаха ос

танала безрезултатна, Павел за
почнал да отстъпва гърбом, вни
мателно гледайки приближава
щото се чудовище. Отстъпвайки 
назад, той се спънал, паднал на 
гърб и простенял:

- Епа, сега ти изяж мене!
А страшното "чудовище” било 

кълбо от суха трева и тръни, кое
то вятърът търкалял по пътя!

Ц. Иванов

дно време немаше дървена, па не- 
маше синя, па жълта, па зелена...

- Е, съга нема никиква...
- Не ми се веруйе...През една есенна нощ Павел 

Митов от село Борово се връщал 
по преки пътеки от тлака в ма
хала Олбин. Луната изпращала 
чаровна светлина, подухвал лек 
ветрец, а пийналият нашенец хо
дел бавно и си тананикал. Отвед
нъж съзрял на пътя "нещо стра
шно”, което се приближавало ба
вно към него. Изплашен, Павел 
спрял и силно викнал: Стой! Чу-

1

Нашите
"защитници" Напоследък финансови проблеми 

съпътстват представителите на зо
дия Овен. През тази седмица няма 
да е по-различно. За съжаление об- 

ването не е силната ви страна 
а и това ще се отрази негативно 

на контактите ви с цел

Самоувереността е слабото място 
ставителите на зодия ВезниТези дни Босилеград е раз

търсен от "електорска треска”. 
След като разбрал кои хора се 
тъкмят за електори, както и за 
членове на Националния съвет на 
малцинството, един босилеград- 
чанин казва:

- Цял живот някои наши съна
родници защитаваха малцинст
вените ни права, а ние все повече 
изчезвахме. Трябва да ги помо
лим в бъдеще да не ни "защита
ват, понеже напълно ще ни зали
чат!

на пред
и през тази седмица ще е поставена 
на изпитание. Финансите ви са в 
много лошо състояние, а вие не се 
славите като спестовници.

5^ ‘Когато всичко е казано, всяка дума в повече само 
увеличава недоразуменията.
‘Порокът сам носи двигателя у себе си, а добродетелта 
винаги се е задвижвала отвън.
‘Песимистите мислят, без да вярват. Оптимистите 
вярват, без да мислят.
‘Свободата първо отвързва злото, а после пуска 
доброто да го гони.
*На гладните, вместо хляб, дават свобода, колкото да се 
изяждат помежду си.

щу>сег
печал(

ш
Страстите при представите
лите на зодия Скорпион, ко
ито ги караха да да се впускат в 
множество авантюри, през тази се
дмица се уталожват. За съжаление 
близките ви не са доволни от вас и 
поведението ви ще ги кара да ви 
напомнят за отдавна забравени сл
учки.

Любовта е единственото, което за
нимава представителите на зодия 
Телец през тази седмица. От нея 
идват и добрите, и лошите моменти. 
Явно нещо ви притеснява, затова 
сте толкова съсередоточени в от
ношенията с любимия.

С. Стоянов

ГдП;и
• ; '

м
е-'1 .

П.Л. Р.Ич айдуклък, ич криминал 
Престъпници ние си "немамо" 
Няма диверсии, няма скандал 
Всичко е чисто, стърчи само 
Понякой скъп чардак...
Къв йе това народ, къв ли град 
Без айдуци и скрийену пушку 
Или без дрогу некой грам?

Предстоящата седмица ще започч® 
много трудно за представителите 
на зодия Стрелец. Общуването ви 
ще е трудно и на моменти ще се 
чувствате неразбрани. Пазете се от 
недоброжелателни колеги или поз
нати, защото ще се опитат да ви 
навредят.

Натовареността на работното мяс
то ще се отрази негативно на нер
вите на представителите на зодия 
Близнаци през тази седмица. Анга
жиментите ви ще осуетят планира
но пътуване, което ще разстрои 
плановете ви.Съдия пита раплакана жена:

- Госпожо, защо искате да се раз
ведете с мъжа си?
През сълзи жената отговаря:
- Той прави секс с мен само от
зад...
В залата избухва бурен смях. Раз
ярен, съдията извиква:
- Защо се смеете бе, знаете ли 
как боли!

> 1 а
Качествата, на които разчитаха 
Представителите на зодия Рак на
последък за финансови печалби, 
през тази седмица няма да са им от 
полза. Налага се да подходите по 
нов начин, за да стигнете до же
лания резултат.

Представителите на зодия Козирог 
през тази седмица ще имат множе
ство сблъсъци по всякакви поводи. 
В понеделник невъздържаните ви 
изказвания ще ви струват и фина
нсови загуби, и срив на реномето, 
което сте изградили.

Ама все ми се вижда
От мойта гледна точка 
" Саблъичето" ще стигне 
И при нас да " дзвирне".

* * *
Мъж се прибира вкъщи и казва 
на жена си:
- Моля те. събличай се, само че 
по-бързо. Толкова съм възбуден, 
че не мога да издържам!
- Ама как така да се събличам, та 
ние не сме правили секс от три 
години?!
- Мила, моля те, толкова те ис
кам!
Съблича се жената, хваща мъжа 
си за ръката и го дърпа към спал
нята. А той:
- Ама ти сериозно ли ми по
вярва? Най-после успях да из
лъжа някого за първи април!

ш ■ПЕЕВ1^:]

Подобрение за комуникацията и ко
лебания в професионалния живот 
очаква представителите на зодия 
Водолей през тази седмица. В на
чалото й се налага да избягвате 
всякакви демонстрации на преиму
щества пред хората, с които рабо
тите, защото егоцентризмът ви ще 
се приеме зле. __

Любовта е това, което задържа да
леч от неприятностите представи
телите на зодия Лъв през тази 
седмица. За съжаление те няма да 
са малко и ще ви засегнат. Стойте 
далеч от хора, за които имате 
съмнения за непочтени действия.

През предстоящата седмица пред
ставителите на зодия Риби ще се 
сблъскат неочаквано с неприятно
сти около пътуване, което има за 
цел да подобри професионалните и 
делови шансове. Вероятно колега 
или човек от обкръжението ви под- 
лива вода.

Сприхави и нервни ще са предста
вителите на зодия Дева пр 
седмица. Вие сте сред наи- 
рените последните месеци и това 
на моменти се проявява като агре
сивност към заобикалящите ви.

ез тази 
натова-

Новица Младенов
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