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Наташ^Мичич разписа президентски избори Конституционният съд за инициативата на 

Наташа Мичич

„Топката” върната 

на Парламента
><•
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има свой кандидат за президент *Повечето от 
опозиционните партии са против президентските избори

Председателят на Скупщина- започна да тече от 18 септември, 
та на Сърбия Наташа Мичич взе В обоснованието

'
-Конституционният съд смята, че спорните въпроси във връзка с 

гласуването в сръбския Парламент за избор на гувернер и за членове 
на Съвета на Народната банка на Сърбия могат да бъдат решени в 
Народната скупщина въз основа на нейния правилник - заяви пред
седателят на съда Слободан Вучетич. Той каза за агенция Танюг, че 
тези

решение изборите за президент ние Мичич подчертавТчГоад' 
на Сърбия да се състоят на 16

Г*
6 февруари е свързала разпис- 

ването на президентските избори 
с гласуването на новата Коисти- 

Ловенето от парламентарните и ТУЧНЯ на Сърбия, т.е. с началото сръбската Скупщина Мичич 
извънпарламентарните на редовната есенна сесия на

Парламента- СП0рДД К0ИСТИТу- легитимност новият пре-
Едните изтъкват, че е абсурдно ционната хаРта на СЧГ срокът за зидент на Сърбия ще подпомогне 
да се избира държавен глава приемането на новата Конститу- 
за кратък период, докато цня на Сърбия е 6 месеца и вече е
другите смятат, че изборите изтекъл.
няма да бъдат успешни и “За съжаление от писмото на
напразно ще се харчат пари за председателя на Конституцион-

Партиите на власт напомят, че НаТа К0МИСИЯ от 11 сеп™ври 
най-важното в момента е да се 01,3113 ясно> че няма шанс Проек- 
спазват законите и затова токонституцията да бъде готова
президентските избори са 
необходими. ДОС ще има свой 
кандидат за изборите на 16 
ноември, а името му ще бъде 
съобщено след поредното 
заседание на ръководството на 
коалицията.

на
Г\ Iноември, а срокът за подготовки

въпроси не трябва да се разглеждат от Конституционния съд, 
понеже не са предмет на конституционно-съдебен спор, т.е. не става 
дума за оценка дали някой общ акт’е в съответствие с Коституцията, 
мито пък за спор в смисъл на разпоредбите на Закона за постъпки 
пред Конституционния съд.

На заседанието във вторник съдът е разглеждал писмото на пред
седателя на Скупщината Наташа Мичич за присъствието на депу
татите по време на гласуването в Парламента когато бяха избрани 
гувернер и Съвет на НБС. Според Вучетич от писмото не става ясно

смята, че с авторитета си и със

приемането ма новата Конститу
ция въз основа на валидната сега 
Конституция и закони и завина
ги трябва да се спрат полити
ческите стълкновения чрез раз
граждане на институциите.

“Лъжат се онези, които смя
тат, че плановете стоящи зад 

до края на този месец. Между- убийството на премиера Джинд- 
временно някои от политически-

органи имат компетенции да утвърждават данните във връзка с 
кворума по време на заседанието.
кои

Ръководството и отборниците в

Общинската скупщина в 

Босилеград
жич, са само отложени. Те тряб- 

те партии смениха приоритетите ва да получат недвусмислен от- 
си и сега Конституцията на Сър- говор, че насилията в Сърбия 
бия вече не е най-важна задача за приключиха завинаги 
тях - изтъкна председателката на Наташа Мичич.

каза а: : •
Премиерът Зоран Живкович честитят

на гражданитеи
| Сърбия трабва да избере президент ма страната и никой не може да 

отнеме правото на гражданите да изберат президент на Сърбия. Това 
заяви премиерът Зоран Живкович след срещата на Председател- 

| ството на Демократичната опозиция на Сърбия в Суботица.
Ръководството на ДОС подкрепи инициативата на председателя на 

Парламента и изпълняващ длъжността президент на Сърбия Наташа 
Мичич да насрочи президентски избори в Сърбия. Премиерът Жив
кович е казал, че ДОС ще участва на президентските избори в Сър
бия, но не е пожелал да посочи името на нейния кандидат за пре
зидент.

Сесия на ОС в
Босилеград__________ } 'Чч

21 септември-Ден на общината
>1:4\ просперитета на 

общината и за 
благоденствието 
на всички наши 
граждани!
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\ # Ш ..и / * г* За първи път дневният ред 
за заседанието на 
Общинската скупщина освен 
на сръбски, бе отпечатан и на 
български език 

С 14 гласа “за” и 10 “против”
Общинската скупщина взе реше
ние 21 септември - Малка Бого
родица - да се празнува като „ен ^ ^ ца _ е събор сам0 „ БосилеГрад, а
ниетоТоО м ДСС и на Ради- българската писменост а в наша- събори има във всички села в об-
калната па^-ия което превари- та община живее предимно бъл- щината. Това означава, че дол- 
калиата партия, което превари ^ „аселе„ие, като същевре- нотлъминчаии трябва да искат
елно бс прие го от ИО. На с< подчерта, че в бившата ДеннаобщинатадабъдеСв.Ере-

мото заседание Милан Любенов- сфрю Босилеградска община мия, гориолисиичапи - Илинден, 
отборник от Долно Тлъмино - заедно с Риека е 6ила на първо плочани - Св. Пантелей и пр. По
оре дложи Ден на общината да по б на о6разоваПите ради недоволство от резултатите
оъде 24 май-Свети Кирил и Мс- д Говорейки но първото пре- от гласуването, отборпикът Лю- 
нГ'^Г„Гр“СоГ дложение, Миланов изтъкна, че бейов напусна заседанието, 
нието си с фактите, че Кирил и 21 септември - Малка Богороди- (Нв 3 стр.)
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Народната банка на Сърбия пусна в оборот друга 
хилядарка. Всъщност тя е като предишната, 
издадена на 24 март т.г., а друг е само подписът на 
сегашния гувернер на НБС Кори Удовички. От 
Кабинета й бе съобщено, че и двете банкноти са 
валидни, както и хилядарката, която издаде НБЮ, 
докато тя не бъде изтеглена от обращение.



Съседите - Балканите - Светът

Новини от България
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Президентът Марович иска от Италия

Официална информация 

за контрабанда на цигари
На загребския есенен панаир

ЩI
Президентът па Сърбия и Черна иал черногорския премиер да 

гора Светозар Марович официално има роля в това.
Премиерът Джукапович

съгласен от най-високо

Ш
зая-ионска от италианските власти да съо

бщят вярно ли е, че в някои италиански ви, 
съдилища се водят разследвания за държавно пиво да се прояви ии- 
евеитуалната замесепост на черно- терес за получаване на официал- 
горския премиер Мило Джукапович в на информация от италианските 
аферата за контрабанда на цигари.

Това искане е предадено на италиан
ския посланик в Белград Джовнни 
Карпчоло, миналата седмица.

Посланикът Карачоло е потвърдил 
в разговора си със Свилаиович, че в 
италиански съдилища се водят разслед
вания за контрабанда на цигари и че се 
разследва участието на някои граждани 
на Сърбия и Черна гора, но не е споме-

На тазгодишния 79-и международен есенен панаир в Загреб уча
стват 40 български фирми, предаде БНТ. Министър-председателят 
Симеон Сакскобургготски е официален гост на изложението. За 

панаира България бе избрана от дома-

политически взаимо-

че е

първи път в историята на 
кипите за държава-партньор.

Освен на традиционно добрите двустранни 
отношения, в официалното си слово па панаира и по време на сре- 

хърватските държавни ръководители премиерът. Сакс-

държавии органи.

щитс си с
кобургготски наблегна и па динамично развиващите се търгове

ца стокооб-Наши 

войници в 

Афганистан
ко-икономически връзки и трикратното увеличаване
мела през последната година.

Представените фирми са предимно от мебелната, хранително- 
вкусовата, козметичната промишленост, както и енергетиката и ту
ризма.

По време па всички разговори в Загреб българският министър- 
председател изрази категоричната позиция на България в подкрепа 

членството на Хърватия в ЕС и в НАТО.

Светозар Марович

Войници от армията на Сърбия 
и Черна гора ще участват в 
мисията на НАТО в Афганистан. 
Началникът на Националната 
жандармерия на Сърбия ген
ерал Горан Радосавлевич Гури 
ще посети САЩ. Радосавлевич 
ще разговаря с властите във 
Вашингтон във връзка с 
набавянето на оборудване за 
нашите въоръжени части в 
Афганистан.
Сърбия и Черна гора има 
намерението да изпрати 
няколко стотици войници в 
Афганистан, а за 
главнокомандващ на нашите 
въоръжени части е предложен 
Горан Радосавлевич.

Свилаиович за 

инициативата на Месич
на

Българският 

премиер в 
Дубровник

Министърът на външните работи на СЧГ Горан Свилаиович даде 
положителна оценка за инициативата на хърватския президент 
Стиепан Месич да се организира тройна среща ма държавните 
ръководства на Хърватско, Босна и Херцеговина и Сърбия и Черна 
гора с цел да се премахнат бариерите за завръщане на бежанците.

Свилаиович заяви за Б92, че проблемът със завръщането на 
бежанците не може да се решава без синхронизирана работа па 
правителствата от Белград, Загреб и Сараево.

-След успешното посещение на Месич в Белград, очаквам да бъде 
приета инициативата му и в Загреб и Сараево. За Белград и Под- 
горица мога да кажа, че те ще я подкрепят, понеже гя съвпада с 
нашите интереси. Това означава да дадем възможност на всички, 
които бяха принудени да напуснат домовете си, да се завърнат в тях 
или поне да защитим имуществените им права. Но това невинаги е 
възможно, ако не са включени и трите правителства-каза Свила- 
иович.

Министър-председателят 
| България Симеон Сакскобурггот- 
! ски, който бе в Хърватия за участие 
I в Международния загребски пана- 
! ир, в сряда посети град Дубровник, 
! където се срещна с областния упра

вител и с кмета на града.
Премиерът Сакскобургготски 

произнесе слово при откриването 
! на панаира и има срещи с президен- 
| та Стипе Месич, със своя колега 
; Ивица Рачан ис председателя на 
: хърватския парламент Златко Том- 
I чич.

на

!

Подобрява се 
позицията на 
Сърбия_____

Симеон Сакскобургготски

Владо Бучковски
Меглена Кунева в Берлин!Македония ще получи Тревога 

покана от НАТО Консултации по глава 

Правосъдие”сред
албанците ! 99Следващите десет месеца до срещата на Алианса в Истанбул са 

ключови за приемането на Македония в НАТО. До тогава ще се 
формира бригадата за специални операции, която ще бъде аргумент 
повече за страната за получаваме на покана от НАТО, заяви 
македонският министър на отбраната Владо Бучковски.

- Факт е, че НАТО днес е система. Алиансът вече не е само 
военен,но и голям политически съюз. Най-искрено вярваме, че през 
2005 година ще получим покана за НАТО. С получаването 
покана широко ни се отварят вратите и се утвърждават позициите ни 
за членство в Европейския съюз, каза Бучковски по време на форума 
“Македония в НАТО 2003-2006”

Предаването на граничната охрана в ръцете на Министерството 
на вътрешните работи е още един критерий, който трябва да се 
изпълни до края на 2005 година, каза Бучковски.

Министърът по европейските въпроси в българското правител
ство Меглена Кунева ще води консултации в Берлин с държавния 
секретар на Федералното министерство на външните работи на 
Германия по временното затваряне на Преговорна глава 24 - 
“Правосъдие и вътрешни работи”.

Вчера министър Кунева бе в Брюксел, където има консултации 
по същата тема с белгийския държавен секретар по европейските 
въпроси.

Развитието па ситуацията на 
Балканите вече половин година 
показва, че отново могат да 
избухнат въоръжени сблъсъци в 
Македония, предупреждава в 
чешкия вестник “Право” извес
тният чешки историк балканолог 
Ян Пеликан. В анализа си Пе
ликан обяснява, че това развитие 
на събитията следва от факта, че 
албанците са разтревожени от 
позицията на решаващите сили 
по отношение на тази част на 
света.

- Водачите на албанското 
циоиалио движение са разтрево
жени преди всичко от подобря
ващите се международни пози
ции на Сърбия. От отхвърлен 
парий, Сърбия се превърна в 
един от съюзниците на САЩ на 
Балканите. САЩ имат намере
ние и поради това да продължат 
за неопределено време междуна
родното управление в Космет, 
което остава част от сръбската 
държава. Този подход е в остро 
противоречие с интересите на ал
банското национално движение, 
което смята стабилизирането на 
отношенията на Балканите за 
дълъг период от време за свое 
поражение, посочва чешкият 
балканолог Ян Пеликан.

на тази

Министърът Паси за 
назначаването на Бриго 
Аспарухов

на-
Ерхард Бусек: Няма вече 

донорски конференции 

за Югоизточна Европа

Министърът на външните работи Соломон Паси заяви, не няма 
опасения назначаването на генерал Бриго Аспарухов за съветник на 
премиера по специалните служби да се отрази негативно на бъде
щето ни членство в НАТО. Паси участва в заседанието на смесения 
комитет Европейски съюз - Национално сдружение на общините. 
Паси заяви още, че по време на италианското председателство на 
съюза България ще затвори главите "Правосъдие и вътрешна 
политика” и “Конкуренция”.

I
Специалният координатор на Пакта за стабилност в 

Югоизточна Европа Ерхард Бусек заяви, че вече няма да 
има големи донорски конференции за Сърбия и Черна 
гора и за региона на Югоизточна Европа. “Мина времето 
на големите донорски конференции за Югоизточна 
Европа”, каза Бусек в интервю за излизащия в Подгорица 
вестник “Дан”. “Реформите са от изключително значение 
за влизането в която и да е от европейските институции и 
те трябва да бъдат одобрени от парламентите. За каквито 
и да е промени е нужен кворум в парламента, както и тези 
бъдещи промени да бъдат подкрепяни от правителствата и 
опозиционните партии”, каза Бусек.

.
Българският батальон в Ирак 
започна обучението на 
граждани'■

: Военнослужещите от българския пехотен батальон в Ирак 
започнаха обучението на иракски граждани, които ще работят в 
структурите на “Иракските граждански защитни войски”, съобщиха 
от пресцентъра на Министерство на отбраната. Здравословното 
състояние на личния състав е добро. Българските военнослужещи 
изпълняват поставените им задачи съгласно оперативните планове.
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21 септември-Ден на общината| Аферата „Телеком Сърбия”

Сърбия сътрудничи 

с Италия(От 1 стр.)
С новото 

влезе в сила 
съгласие от 
ликанско

решение, което ще 
след получаване на Г 
съответното репуб- | 

министерство, е пре
махнат 8 септтември - Ден 
вобождението на Босилеградска 
община от фашизма, който десе- 

наред се празнуваше ка
то Ден на общината. ОС прие и 
решението за обявяване на

Сърбия прие да сътрудничи с Тарантино. В края на срещата 
италианското правосъдие във Батич заяви, че сръбската страна 
връзка с разследването на покуп- не възнамерява да взима участие в 
ката от страна на “Телеком Ита
лия” на 29% от сръбската телеко
муникационна компания през 1997 Сърбия” и че иска само да разбере 
година, заяви министърът на пра- кой е взел парите. Правителството 
восъдието в Сърбия Владаи Батич в Белград подозира, че някои чле- 
по време на посещението си в Рим. иове на тогавашното правителство 
Батич имаше среща във връзка с са присвоили част от парите по сде- 
провеждаиото разследване с итали- лката. Сделката за 440 милиона ев- 
анския си колега Роберто Кастели и ро се превърна в политическа афе- 
с председателя на анкетната коми- ра в Италия през последните някол- 
сия на италианския парламент Енцо ко месеца.

■
на ос- интересуващата Италия полити

ческа част на делото за “Телеком
тилетия

кон
курс за изработване на герб и 
знаме на общината. Конкурсът 
ще бъде обявен в “Братство” и 
“Политика” и ще продължи 30 
дни, а авторите на трите най-доб
ри проекта, които ще определи 
Скупщината, ще получат пари
чни награди. Авторите на проек- Босилеград - нов празник за новото време 
ти с първа награда ще получат по 
12 000, за втора награда - по 6 000, 
а третите награди ще бъдат на Робалканс”. 
стойност 3 000 динара. Беше под-

След разговорите на Чович с Бусек

Диалог по технически 

въпросиче според Министерството на 
ОС прие решението за сфор- външните работи за откриването 

чертано, че предложенията за миРане на мирови съвети, които на граничен пункт е необходимо 
герба и знамето трябва да бъдат да посРеДничат при решаването наличието на 
свързани с историческите, геог- на споРовете между хората в терес, сългасие на населението и

местните общности. Намесата на

Оповестеният диалог между Белград и Прищина ще започне от тех
ническите въпроси, стана ясно след срещата на подпредседателя на сръб
ското правителство и председател на координационния център за Косово 
и Метогия Небойша Чович и координатора на Пакта за стабилност в 
Югоизточна Европа Ерхард Бусек.

На пресконференция след разговорите си с Бусек Чович каза, че все 
още не е уточнен съставът на сръбската делегация, но е ясно, че в нея ще 
има ресорни министри или техни заместници, както и представители на 
координационния център, компетентни за отделните области. Той не 
можа да посочи точната дата на започването на диалога, но подчерта, че 
ще се разговаря за енергетиката, за транспорта, за пенсиите, както и за 
проблемите на сигурността, свободното движение и завръщането на 
разселените.

Според Чович диалогът ще се продеве в Брюксел или във Виена.
Координаторът на Пакта за стабилност в ЮгоизточнаЕвропа Ерхард 

Бусек настоя за възможно по-бързото започване на сръбско-албанския 
диалог, като оповести оказване на техническа помощ в този процес. Той 
предупреди, че страните от региона трябва по-активно да се занимават с 
проблема за организираната престъпност и възможно по-бързо да 
подпишат договори за свободна търговия.

икономически ин-

рафските, културните и етниче
ските особености на общината. 

Общинските отборници еди-

наличието на определена инфра-
тези съвети не е задължителна и 1 структура, 
те ще действат само ако споре- Захариев обеща, че от следва-

нодушно приеха Меморандума за щите искат това и се сформират щия вторник военните 
разбирателство между Община от стРана на Съветите на мест

ните общности.

машини
ще започнат да ремонтират 
пътищата в Карамаиица, ГолешБосилеград и УНДП (Обедине

ните нации - програма за разви
тие). Меморандумът предвижда 
реализация 
“Мир”, която включва финанси
ране на проекти в общината от 
страна на УНДП през следващи
те две години. При осъществява
нето на проектите част от финан
совите средства ще подсигурява и 
ОС. Във връзка с Меморандума 
и с цел финансиране на раз
войните проекти, на събранието 
бе сформиран и Фонд за развитие 
на общината, както и Общинска 
комисия за развитие. За членове 
на Комисията са избрани Влади
мир Захариев, Александър Але
ксандров, Рафаел Стоянов, Не- 
над Василев и Славчо Владими
ров. Комисията ще има правомо
щия да решава кои проекти да се 
реализират, а също така ще взе
ма и решения за отпускане на 
средства от общинския бюджет. 
При взимането на решения във 
връзка с програмите, които фи
нансира УНДП, в Комисията ще 
участват още четири члена, наз
начени от донора.

На заседанието бяха приети 
измененията на решението за 
присъединяване на Община Бо
силеград към интеррегионалиа- 
та асоциация “Еврорегион”. Вме
сто “Еврорегион”, названието на 
асоциацията е променено на “Ев-

Съгласно решението на ОС, прието на 15 този месец, за първи 
21 септември - Малка Богородица - ще се празнува като Ден на 
общината. По този повод общинското ръководство ще организира 
културни мероприятия, на които се очаква да присъстват и гости от 
Македония и България.
Александър Александров - подпредседател на ОС - заяви за 
„Братство", че Босилеград ще бъде посетен по покана на ОС от 
делегации на Община Козлодуй, представители на преселниците от 
Босилеградско в Михайлово - квартал „Босилеград" и 
представители на сдружението „Босилеградско" от Скопие.
Във връзка с празника Центърът за култура „Босилеград", 
съвместно с училищата, ще изнесе програма на открито в 
училищния двор. В културното мероприятие ще вземат участие 
фолклорните, музикалните и декламаторските секции.

пътна програмата

Кампания на правителството на Сърбия

Стратегия за ЕвропаС.Н.

и Жеравино.
Съветниците критикуваха ра

ботата на местното Електрораз
пределително и изразиха недово
лството си, от това, че на засе
данието на Скупщината не е до
шъл шефът да отговори на въп
роси във връзка с проблеми на 
населението. Венко Димитров, 
съветник от Бресница и Зли дол 
каза, че щом падне и капчица 
дъжд в тези села, токът веднага

Вене Михайлов, отборник от 
Караманица, Голеш и Жеравино, 
поиска отогвор на въпроса “дали 
и кога ще се открие граничен 
пункт на Голеш”? Македонските 
граждани, каза той, вече са по
лучили “пропускателни” и сво
бодно минавали границата” Той 
добави, че се обърнал и към мес
тното ОВР, но не получил отго
вор. Михайлов потърси помощ 
от ОС за ремонта на махленските 
пътища, които миналата година

Сръбското правителство започна кампания, която ще продължи до 1 
ноември, с цел да се определи националната стратегия за присъединяване 
към Европейския съюз. Членове на првителството ще посетят всичките 
по-важни центрове в републиката, където ще се срещнат с представители 
па локалните власти, на политически партии и ма неправителствени 
организации, за да се обедини “положителната политическа енергия”. 
След тези срещи правителството ще направи предложение, което трябва 
да бъде прието от Парламента.

Националната стратегия трябва да съдържа приоритетните задачи, 
имената на хората, които ще ги реализират и сроковете. -В следващите 60 
дни на правителството му предстои амбициозна кампания не само за да 
дефинираме процедурата, която предполага процесът за европейски 
интеграции, но и за да анкетираме всички, които са готови да участват в 
тази работа-подчерта па пресконференция 
републиканското правителство Чедомир Йованович.

подпредседателят наспира и подчерта, че вече седем - 
осем години на едно място в Бре- 

е поправял военният булдозер, а СПИца вместо на стълб, елжицата 
сега са в очайващо състояние, ка
кто и за съдействие при електри
фицирането на училището, за 
което са необходими 4-5 електри
чески стълбове.

е закачена па храст. Иван Тасев 
от Груиици подчерта, че в Елск- 
троразпределение раздават пог
решни сметки, чиито стойности 
не съответстват па изразходва-

Писма на читателите

Трябва ли да се срамувам, 
че съм българин’9Отговаряйки на въпросите, 

председателят Захариев заяви,
• •

Изгубих всяка надежда, че ще ми помогнат адвокатите или инс
титуциите, които се занимават със защита на човешките права. Затова 
пиша до редакцията на “Братство”, убеден, че някой ще прочете това и ; 
ще може да ме посъветва как да постъпя.

Роден съм в Лесковац, където и сега живея, но по произход съм 
българин, понеже родителите ми са от Царнбродско. Преди известно | 
време се разведохме със съпругата ми която, е сръбкння от Лесковац. 
Но проблемът не е в това, понеже има много подобни примери. | 
Лошото е, че бившата ми жена и родителите й отчуждиха малките ми 
синове от мен, особено по времето, когато бях мобилизиран и откаран ; 
на Косово. Стъписах, се когато след завръщането ми моят по-голям | 
деветгодишеп син ми каза “че не иска да бъде българин”. След това и 
нейните родители започнаха да ми дават “съвети’* да променя фа
милното си име, да го “посърбя”, за да нямаме проблеми в Лесковац!!! 
Аз смятам, че това не е необходимо, че децата трябва да знаят 
корените си и да дружат, с онези на които това не им пречи. Тъкмо 
затова поисках от съда аз да се грижа за тях, за да ги възпитавам да не 
се срамуват от себе си, но присъдата беше в полза на майката. Сега 
виждам децата си веднъж седмично, уча ги да уважават всички нации, 
по едва ли ще успея. В организациите за човешки нрава в Лесковац и 
Белград ми казаха, че не могат да се занимават с подобни случаи, 
понеже те са единични.

пия ток.
На заседанието присъства и 

председателят на МО Милевци - 
| Видоя Стаменов, който обвини 

отборпика от това село, че ни
кога не взима думата на Скуп- 

I щината, за да поиска “нещо” за
• селото. “Аз отправям искания до
• Скупщината, но винаги безрезул- 
I татно, каза Стаменов и добави, 
| че работи в интерес ма селяните, 
I които са го избрали на този пост, 
; а отборникът Иван Йорданов и
• още някои милевчани искат да го 
: сменят, вместо да си сътрудни

чат.

Общинският!
А Мс&гтлрепст отбор в 
яяЛшсураш сршуе. Босилеград
На своите членове и симпатизанти, както и 
на всички граждани в Босилеградска 
община
честити

като им пожелава крепко здраве, много 
щастие и успех във всички начинания!

:

- Видоя е избран незаконно и 
откакто е председател на МО не
е свикал пито едно заседание - ка
за Иван Йорданов, съветник от 
Милевци. С уважение, Милан Истатков

П. Р./
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Драган Павлович, 
лидер на радикалите 
в Пиротски окръг:

Грознатовци, Драинци и Стрезимировци?Защо се усложнява обстановката в селата

Селяните не дават водата
лнннямнннгшеЕКГгял-:. _ _ - -

Пледираме 

за избори 

на всички 

равнища

\ м /
* Министерството за селско и водно стопанство даде съгласие водата от Грознатовци да бъде отвед 
в Преспал, където да се бутилира, но представители на населението от този район не са съгласни с 
решението. Драган Динчич, председател на ОИ на ОС в Сурдулица: - Селяните с основание искат да 
дали наистина ще останат без тази вода и ние изискваме проблемът да се реши по законен път. 
Същевременно очакваме помощ от компетентни държавни органи

салата ливада, в която сс намира 
изворът Студена вода. Понеже се 
налагало по въпроса да се изкажат 
и хората в местна общност па трите 
села, общинското управление в Су
рдулица на 3 юли 2000 година е ор
ганизирало събрание в Драинци.
Някои селяни сега твърдят, че то
гава събрание дори не е проведено, 
че в тези разговори са участвали 
малко хора, че "всичко било из
мама", въз основа на която мини
стерството е издало решение вода
та да се отклони от една община в

С. Димитров: Кой 
иска да бъдат 
нарушени
междунационалните
отношения?

митрои и Ми
лко Алакиев 
от Драинци, 
твърдят, 
“някой 
рочиоиска да 
нарушава до
брите между-
националии 
отношения в 
тази част на 
реиубл

В такава 
ситуация 
естествено 
проблемът 
да се пренесе 
в Общинска
та скупщина.

множество от хората па трите села, 
а не само седем души, някои от кои
то са се преселили и живеят във 
вътрешността- казва той, Отбории- 
кът подчертава, че "местната ни 
общност наистина е малобройна, по 
в пея има поне около 100 домакин
ства”, като същевременно задава и 
въпроса:" Кой може да взима ре- 

от името на местната пи об- 
“нсйно”съг-

В местната общност Драинци, 
която включва и селата Грозиатов- 
цн и Стрезимировци, обстановката 
е нажежена и доколкото тя не се 
контролира, възможно е отноше
нията в тази част на страната още 
повече да се изострят. Недоволств
ото на селяните започна след като 
Министерството за селско и водно 
стопанство издаде решение, с което 
се съгласи Раде Джурич от Белград 
да отведе вода от Грознатовци, Сур- 
дулншка община, в Преелап, Цър- 
нотравско, и там да построи цех за 
бутилиране на вода. Докато бизнис- 
менът, родом от Преелап, се готви 
да реализира идеята си, част от до
макинствата в трите села се опася
ват, че ще останат без вода: някои 
без вода за пиене, други за доби
тъка, а трети за напояване на зе
мите си.

* Кандидат-президент на 
СРС на предстоящите 
президетски избори ще е 
Томислав Ииколич, каза 
първият радикал в окръга.

В края на миналата седмица 
Общинският отбор на Сръбс- 

| ката радикална партия проведе 
; пресконференция,
| вори председателят 

ръжния отбор на тази партия за 
| Пиротски окръг и народен 

представител в Републиканския 
| парламент Драган Павлович.

Той изтъкна, че радикалите пле- 
I дират в Сърбия да се проведат не 

само президентски, но и парла- 
! ментарни, и местни избори.

"Предложението на радикалите 
| е всичките да бъдат организира

ни в един ден,” изтъкна Павло
вич.

че
на-

шенне
щпост и какво е това 
ласие, което са подписали само 
трима души?!”

на която то
на Ок-иката

е
Много въпроси без 
отговор

друга.
- Всички, които мислят така не

са прави, понеже всичко беше ле
гално и съгласувано със законо- 
предпнеанията- казва Добривие 
Господииович, самостоятелен про
фесионален сътрудник за водно 
стопанство към ОС в Сурдулица, 
конто преди три години е водил 
като служебно лице процедурата и 
протокола в Драинци. - В местната 
общност в Драинци, пояснява той, 
тогава дойдоха седем души. Всички 
се съгласиха, че си имат вода и че 
водата от извора може да се ползва 
за бутилиране. Истината е, че ня
кои от присъстващите поискаха 
бъдещият цех да се строи в мест
ната им общност. Господииович 
подчертава и следното: -Хората 
подписаха протокола, аз го предо
ставих на министерството и ие ми е 
известно какво е ставало след това.

Стоянча Димитров- Манце от 
Стрезимировци, отборник в ОС в 
Сурдулица, е убеден, че тогава не е 
проведено никакво събрание на 
местната общност, а е извършена 
една голяма измама. - Страшна да
лавера и измама са направени. Гос- 
подиновнч като служебно лице е 
знаел, или поне е трябвало да знае, 
че в разискването по такъв важен 
въпрос е трябвало да присъстват

Драган Динчич: 
Всичко да бъде 
решено по законен

В момента, когато много въпро
си са без отговор не е известно дали 
наистина на “събранието” преди 
три години е направена далавера, 
дали някой си е послужил с измама 
и дали протоколът е фалшифици
ран, или пък някои хора в посо
чените села нарочно затрудняват 
идеята за бутилиране на водата. 
Съвсем сигурно е обаче, че прото
колът от "събранието” е сред ос
новните документи, въз основа на 
които Министерството за селско и 
водно стопанство на 25 февруари 
тази година е издало решение и се е 
съгласило водата от Грознатовци 
да се отведе в Преелап.

В посоченото решение се казва, 
че водата (Л Студена вода ще се 
отведе в Преелап и там ще се 
изгради цех за бутилиране на вода, 
при условие че не се нарушава 
нормалното функциониране на съ
ществуващите водностопапски и 
други обекти, като на същите не се 
нанасят щети и не се нарушава 
съществуващият воден режим.

Хората от местната общност в 
Драинци търсят помощ и защита от 
Общинската скупщина в Сурдули
ца. Някои, сред конто Стоянча Ци

път
Представите 
ли на ОС,
сред които и аз, бяхме ма едно съб
рание на местната общност в Драи
нци, след което членовете на ИО на 
ОС констатираха, че искането на 
хората е основателно- казва Дра
ган Динчич, председател на ИО на 
ОС, като подчертава, че "местното 
самоуправление в Сурдулица не е 
дало никакво съгласие водата от 
Сурдулишко да се откара в Цър- 
нотравско". - Изискваме пробле
мът спешно да се реши по законен 
път и настояваме той да не наруши 
добрите междунационални отноше
ния. Тъй като не сме компетентни 
по всички въпроси поискахме 
помощ от републиканските органи.

Узнаваме, че председателят на 
ОС Слободан Попович и делегация 
на МО Драинци са поискали прием 
в Правителството на Сърбия и в 
Министерството за човешки и 
малцинствени права на СЧГ.

Кой издаде интересите ни?
Сега жителите на тези села не

само че настояват за отговор на 
въпроса кой е издал интересите им, 
но същевременно изискват от ми
нистерството да анулира решение
то си.

Той информира журналисти
те, че кандидат-президент на 
сръбските радикали на президе
нтските избори ще е заместник- 
председателят на партията То- 
мнелав Николич. На 5 октомври 
т.г. в Нови Сад радикалите ще 
организират голям митинг и то
ва ще е началото на предизбор
ната им кампания.

Според думите на лидера на ра- 
! дикалите в окръга, всички закони, 
! които Народната скупщина на 
; Сърбия е приела през последните 

18 месеца, трябва да бъдат отме
нени, тъй като "съставът на пар
ламента е променен нелегално и 
нелегитимно”.

Селяните поясняват, че всичко е 
започнало преди няколко години, 
когато бизнисмеиът купил буреня-

В решението на Министерство 
на водното стопанство се 
подчертава, че дебитът на 
извора Студена вода е литър 
за една секунда. Въз основа на 
няколко анализи, които е 
направил Институтът за 
здравна защита на Сърбия „Д-р 
М. Батут", е констатирано, че 
водата от извора е 
нискоминерална и е годна за 
бутилиране и за производство 
на сокове. В.Божилов

Б.Д.

"С3>Бисерите на "Братство"(287/288 от 1 май 1967 г.) него, та затуй запита:
- Какво се е случило?
-Тръгвай, после ще приказваме...
Наскоро двамата младежи бяха при

ливадата на бай Тодор.
- За два часа ще бъде готова! - каза 

Христо, извади острилото, наостри ко
сата и размахна широко. Първият откос 
легна върху земята.

Иван го следеше.
Следобедното слънце просто сушеше 

потта, стичаща се върху пламналите ли
ца па младежите. Гъстата зелена трева, 
пад която стърчаха жълтите глави на 
джурджованките лягаше покорно в кра
ката им. Само щурците се сърдеха зарад 
нарушеното спокойствие и прелитаха от 
откос на откос.

Младежите бяха на привършване, ко
гато ги сепна гласа на бай Тодор:

- Ха, добър ви ден, млади косачи! Кому 
да благодаря...

- На Христо - прекъсна го Иван.
- Не! На нашия другар, а вашия покоен 

си и Павел 
нувано Христо.

Старецът втренчи поглед. За миг през 
лицето му мина сянка, а бръчките на че
лото се изопнаха. Устните му се размър
даха, но глас не даваха. Най-сетне няка-

- Беше късна есен през 1943 година. 
Дъждът, който валя седмици наред беше 
престанал. Вятърът отдухваше последни
те листа. Една сутрин бях станал рано да 
надгледам добитъка. Беше паднал сняг. 
За беля ли, за що хвърлих поглед към 
осоето. А то сякаш прерязано с нож. 
Пътека! Вчера я нямаше тази пътека. 
Значи, беше се родила тази нощ. Побър
зах към съседите, а там събрали се хора 
сочат към пъртината и се радват.

- “Партизани... говореше съседът Доб
ри - Сякаш армия е минала. Слезли са от 
Черноок, минали през полето и поели по 
реката надолу...”

Наскоро се събраха жени, деца. Рад
ваха се на партизанската пъртина, споре
ха. Няколко хлапета, между тях и Павел 
се упътиха натам. Ние старите бяхме заб
равили за заповедта никой да ие добли
жава пътеката. Сякаш тя можеше да зара
зи някого. Толкова се бяхме разгорещили 
в спорове откъде са минали, колко са би-

Петиадесета година как го убиха. Убиха 
го онези, фашисти, и то пред самия край 
на войната. Горкото, нямаше пълни шест 
години...

И двамата замълчаха. Христо попри- 
тегна колата, впрегна воловете и под
кара към къщи. Павел не изчезваше от 
мислите му. Ту го виждаше като дете, с 
което се играе в пясъците на долината, 
пое.е му се мяркаше като младеж, с ко
гото тичат след топката, ту като че ли 
заедно седят в чин и слушат урок. Без
брой положения се нижеха пред очите 
му, мо образът ма Павел см оставаше неу
ловим.

Когато пристигнаха, Христо набързо 
разтовари колата, грабна косата и се за
пъти към ливадата. Майка му разбра ка
кво е намислил и мълчливо го изпроводи 
с топъл поглед. В гърдите и заседна ня
каква радостна мъка и тя се просълзи.

Край чешмата Христо се натъкна па 
Иван, който седнал на дрвеното корито 
стягаше обувките си за игра.

-жХа, тъкмо като поръчан. Мислех да 
те викам. Забрави ли, че днес играем сре
щу “сбирщани”. Хайде, хвърлай косата и 
тръгвай! Всички са на игрището. Отне
соха и топката.

- Днес топката ще оставим - рече със 
стоманиа решителност Христо. - Мачът 
няма да изгубят и без нас. Иди и вземи и 
ти косата...

Иван беше зинал от изненада. Той зна
еше, че Христо по-обичаше топката и от

I Пътеката
: -разказ-
\ В “Долно поле” само една ливада стое- 

ше неокосена. По останалите сеното съх-
■ неше и хората бяха плъзнали да го 
| събират. Някои направо го товареха на 
; коли и караха към село.
■ - Майко, чия беше онази ливада дето 
I стои неокосена - обърна се Христо към 
; майка си, която му помагаше да товари. - 
| Струва ми се и през първия сенокос дъл- 
; го стоя, та добитъка постоянно се навър-
■ таше там.
: - На бай ти Тодора - отвърна стари-
■ цата. - Какво да прави сиромаха. Откак 
| се помина жена му кое по-напред да нап- 
: рави - градината ли да полива, добитъка
■ ли да пасе, яденето ли да сготви или лива- 
\ дата да коси. Не може навсякъде да стиг-
■ не, дори и четири ръце да има. Е, лоша
• съдба имал...
: - Че защо лоша, ма мамо? Та не е само
• той вдовец...
! - Бе то за жената да е само. Ама де-
■ тенцето. Твоя възраст беше. Пом ниш ли,
• Павел се казваше, заедно играехте в пя- 
; съка край долината?...
■ Христо се опита да си спомни. Пре- 
: тури набързо цялото си минало, но об- 
; раза на Павел в него не срещна.
• - Не, не мога да си спомня - каза. - Та 
: какво му било на детенцето.
• - Загина - каза с въздишка майката. -

ли.
- отговори тихо, но развъл- Изведнъж изстрели. Децата писнаха, 

объркаха се и се втурнаха назад. Всички, 
само Павел остана да лежи край парти- 

улучили. Аз ре
внах: “Фашисти... кучета...” Но на Павел 
това не помогна. Той беше мъртъв...

Младежите мълчеха. Сетне сякаш вих
рушка ги грабна. Заразмахаха косите 
ожесточено, припряно, сякаш се бореха 
срещу невидим враг. Бай Тодор бе зако
вал поглед в ососто.

заиската пътека. Бяха го

ква къкреща въздишка успя да се откъс
не от гърдите му. Очите на стареца се 
наляха със сълзи.

- Ваш набор беше - едва изговори той. 
- Не навърши пито шест години.

Бай Тодор още дълго мълча. Младе
жите също мълчеха. Сетне той поде: Прокопи Попов 

Подбор: В. Д
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През фотообектива
Продължава
конкуренцията Сръбски фирми на панаира в 

Загребмайката между „Тасе турс” 
и АТП Босилеград

Това за което допреди няколко години едва ли можеше дори да се 
мисли, става реалност. На големия панаир в Загреб тези дни участват и 
20 фирми от Сърбия.

Хърватската преса пише, че Сърбия се представя от такива фирми 
като “Агрохем”, “Диамант”, “ПИК Бечей”, “Първа петолетка”, “ПИК 
Таково ’, “Тоза Маркович”, “Соко Щарк” и “Петрохемия”. Щандове 
имат и Стопанската камара на Сърбия, както и Сдружението на 
индустриалците и предприемачите на СЧГ.

!Т
Сръбската централна банка ще си вземе 
валутните резерви на Югославия от банка в 
Москва

Конкуренцията, която мнози
на в Босилеград възприемат като 
борба за пътници между държав- 

предприятие АТП “Боси
леград” и частния превозвач 
“Тасе турс”, продължава вече ня
колко месеца.

Миналата седмица Управите
лният съвет па АТП “Босиле
град” взе решение за намаляваме 
цените на билетите в местния 
транспорт чак с 50 на сто. Във 
фирмата казват, че те сега са 
символични в сравнение с реал
ната стойност на превоа.

Според новия ценоразпис би
летът до Караманица сега струва 
55 диаира, до Г орно Тлъмино - 40, 
до Долно Тлъмино - 35, до Би
стър - 30 динара. Вместо пре
дишните 50, по маршута Босиле
град - Горна Любата пътниците 
сега плащат 25 динара, до Долна 
Любата - 20, а до Две реки - 15 
динара.

Сега цените па билетите па 
частния превозвач “Тасе турс” 
почти двойно са по-високи.

Динкич депозирал, Кори ще 
изтеглиЙОТО

По решение на гуверньора Кори Удовички Народната банка на 
Сърбия ще изтегли 50 милиона долара от една руска банка, които през 
2002 г. са били депозирани като част от валутните резерви на Югославия, 
предаде македонската агенция Макфакс, като цитира излизащия в Баня 
лука вестник “Независне иовине”. Вече са изтеглени 2 милиона долара, 
предстои телгенето на още 48 милиона. Средствата са били депозирани от 
бившия управител на банката Младжан Динкич без съгласието на 
правителството и в противоречие с указанията на Базелската банка, в 
която бяха основните валутни резерви на бивша Югославия. Според 
източника на вестника, парите са били депозирани в бившата банка 
“Вексим”, която сега се казва “Еураксис банка” - банка на “акционери от 
Сърбия”.

Ако някой не е идвал в Димитровград пет-шест години, или просто 
не е минавал по улица “Теслииа”, сигурно ще бъде изненадан от
онова, което вижда сега.

До 1995 година тъкачният цех беше в състава на “Свобода”, след 
което го взе под наем Димитринка Мадова, която още от 1978 имаше 
малък частен тъкачен цех вЖелюша. По-късно тя купи и тъкачния 

от общината получи разрешение (наистина временно) да 
доизгради цеха.

Днес цехът е известен като “Ненатекс”, който работи успешно. 
Просто не може да се познае някогашната неизмазана

цех, а

и напукнаиа в
единия ъгъл сграда, която сега е препокрита. варосана, с изграден 
етаж. Но онова, което

Трудна обстановка в бабушнишкия завод 
„Текстилколор”________________ "привлича иай-миого вниманието, е 

почистената вада, минаваща пред сградата на цеха, в която - вярвали 
или не - има и вода, докарана с помпа от реката, и водоскок. Вадата е 
озидана с камъни, направен е каменен мост, а между тях могат да се 
видят привлекателна беседка, шадарван и много, много цветя.

Работниците съдили фабриката си
В най-старата бабушнишка фабрика “Текстилколор” продължава 

тежката обстановка. Фирмата все още не може да намери стабилен 
търговски партньор в страната или в чужбина. Фабриката е преценена на 
1,5 милиона динара, но досега не е обявявана на аукцион. Междувременно 
няколко работници минаха да работят в бабубшнишкнте конфикцнонни 
фабрики “Стандарт” п “Лнсца”.

В момента “Текстилколор” има 106 работници. Всичките те са съдили 
фабриката си за неизплатени заплати. И.д. директорът Милутин 
Тодоровнч казва, че “огромна част от работниците ще се откажат от 
съдебните искове, ако фабриката започне да работи”.

А. Т.

България скоро ще закрие фришоповете си

Наближава ли краят 

на цигарения трафик? с. н. Б.Д.

* Управителят на митницата в Димитровград Иван Денчев: Не 
зная кога ще спре трафикът на цигарите * Министър Велчев: 
Безмитните магазини ще се закупят до края на годината

На ГКПП „Градина” в 
Димитровград

От 3-4 години жителите на Димитровградска община преминават 
КГПП “Градина” и в българските безмитни магазини в зоната между 
двете митници купуват цигари, които внасят в страната. Какво ще стане с 
този “бизнес” бе въпросът, който зададохме неотдавна на управителя на 
митницата в Димитровград Иван Денчев, на председателката на 
Хелзинкския комитет за защита правата и свободите на българите в СЧГ 
Зденка Тодорова и на представителя на фирмата за изкупуване на тютюн 
“Нишавска долина” в Димитровград Любиша Костов.

Управителят на митницата Иван Денчев заяви, че не знае кога точно 
ще спре пренасянето на цигарите. Въпреки настояванията на 
Европейския съюз България да закрие фришоповете си в тази зона, това 
още не е направено. Междувременно нашите фришопове бяха закрити и 
40-ииа работници останаха без работа, казва Денчев. Той подчерта, че 
самото пренасяне на цигарите представлява една мъчителна ситуация 
както за тези, които ги пренасят, така и за самите митничари. “До 
определена степен се уважава факта, че икономическата обстановка е увеличен. Така например през август
трудна и че за някои граждани това е начин да осигурят попе някакъв Специално дресираното куче Рамбо па 10 т.м. тази година през пункта “Градина” са минали 794 
допълнителен приход, но, от друга страна, трябва да се спазват нравилата, откри пакетче дрога в автобус с българска реги- 941 пътници, което в сравнение с мипалогоди- 
според които всеки гражданин па СЧГ, когато се завръща в страната, СТрЯцИЯ и водач Константин Кирилов Чорбад- шиите 607 887 пътници е с 31% повече. Миналата 
може да носи само един стек цигари^и да има печат от страната, в коя ю е жийски става дума за пакетче от десет грама хер- година през същия месец са преминали 88 052 ав-
Х0ЯЗа З^шщТ^Тодоро™ пртиасмето на цигарите от българските оин с първоначална стойност 35 000 динара, който томобнла, тази година 111 611, което е 27% повече, 
фришопове също е мъчително. ще струва много повече на пазара. От друга страна, През август 2002 г. границата са минали 4 580

Тодорова ни предостави и статия от високотиражния български и това е достатъчно да “убие” много млади хора. автобуса, а сега 6489 (42% повече), камиони 15 777, 
ежедневник “Труд , в която се цитират думите на финансовия министър рамбо е намерил дрогата в оставен в автобуса а през август т.г. 19 566 (24% повече).

Р България Милен Велчев: “Доколкото зависи от мен, безмитните ,1айЛОц0в плик с отпадъци. През август са открити 19 митнически иаруше-
магазини ще се закрият в края на годината. Раз ира се, това зависи и от Управителят на митницата в Димитровград пия и е задържана стока на стойност 278 180 
ХГчеТдобр0е“нформиран°каквоМст"ва /безмитните магазини и че се Иван Денчев изтъква, че през последните няколко динара. В 135 случая собствениците па стоката са 
бои от нелегалния трафик, който се извършва под прикритието па дни през “Градина” минават ежедневно средно по се отказали от нея в полза па държавата. Кон- 
легалиата търговия. ' 800 ТИР-а в двете посоки. Камионите, които фискувани са общо 904 стека цигари. Когато става
' Тодорова ни информира, че от името па Хелзинкския комитеття готви влизат „ Сърбия, са между 400-500 па ден, които от дума за цигарения трафик, с който се занимават 

доклад за трафика на цигари па граничния пункт “Градина , с който ще дългарската страца Са направили колона, дълга предимно димитровградчани, Денчев изтъква, че 
ччплчичй оптималният па ЕС ОЛАФ, която се занимава с проблема за 1 ' - „ „
елГгЛ^Т тГсЬиГн . цигари след това Бюрото па ЕС в Белград, № километра. Задръстването па камионите па през последните няколко дни броят па хората, ми- 

посланиците от страните па ЕС в СЧГ, както и редица неправителнствени границата с поради факта, че “Градина е единс- идващи границата, за да се снабдят с цигари, драс- 
Любиша Костов от изкупвателната фирма “Нишавска дол- твеният граничен пункт, снабден с радиологичен тично е намалял. Останали са само най-упоритите,

контрол на товарите и затова всички камиони се казва Денчев и пояснява, че по пътя към Ниш е 
насочват към него.

Успешно се 

справят и със 

задръстването
края па туристическия сезон трафикът 
на пътници и моторни превозни 
средства в сравнение със същия период 
на миналата година значително е

па

организации
има” акцентира на факта, че след приватизацията на двете

начин
си тютюневи 

да спрефабрики Сърбия ще бъде принудена да намери 
пренасянето на цигарите от магазините в тази зона. “Купувачът на ДИН 
"Филип Морис” няма да позволи в Ниш да се произвеждат цигари на една 
фабрика, а в зоната между двете митници да се купуват цигари с лиценз на 
същата фабрика, по на друга, по-ниска цена. Фирмата ще настоява 
държавата да намери начин да се предотврати внасянето в страната па възможно по-кратко. Според думите па Денчев, в пътник бяха открити 28 стека, едни газов пистолет 
цигарите от фришоповете или пък самата тя ще приложи свои механизми ■'
за предотвратвапето на цигарения трафик, изтъква Костов. „Рамбо" открива дрога

Във всеки случай май наближава краят на цигарния трафик. Много * Задърстването се дължи на това, че „Градина" 
димитровградчани осигуряваха поминъка си през последните няколко е единственият граничен пункт с радиологичен 
години с този “бизнес”. Някои от тях дори забогатяха. Б. Д. контрол на товарите

засилен полицейският контрол и вече има доста 
Въпреки голямата натовареност, Денчев изтък- случаи на изземане на големи количества цигари.

Във връзка с трафика на цигари нека споменемва, че контролът се провежда сравнително бързо, а 
митничарите се стараят задържането да бъде и случката от 4 септември, когато в колата на един

и патрони за него.

А.Т.
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Директорът на Здрави ия дом н Димитровград твърди:

- I1ШЖт 0
-■-тг;- шша- И

иаправсий проверка и има дребниНапоследък сред днмитровгр- ят от него закон не е приет, така
че всичко си остава постарому. пропуски при издаването па ре-адчани тръгна мълвата, че пре

дстои закриване на стационара, Когато дойде поп министър, то- центи за безплатни лекарства, по 
или като го наричат дпмитровг- гава топ може би ще предложи това по е умишлено, пито п ьк па- 
радчани - болницата. Слуховете закриване на стационара, но не рушеният са големи /подчерта-

Димитровград, ва той. Директорът пояснява, че 
става дума за проверка, паложе- | 
на от Министерството на здраве- |

ттЛлштшш. з*предизвикаха огорчение сред хо- само па нашия в 
рата, които събираха подписи но и на всички подобни па него. 
преди години за откриване на Затова сега гражданите 
стационара и поради това тогава никакво основание да се страху

ват от закриване па болничното ла Сърбия, тъй като предвидени- | 
заведение в града”, казва Йовц- те за лекарства средства за го- |

дината са изразходвани за шест | 
месеца. “Лекарства, казва 'гой.

с.
В Босилеград очакват доиация от 
японското правителство_________

нямат
оказаното, която се отнася за ця-

бяха провъзгласени за какви ли

80 000 долара за 

Здравния дом
не.

Директорът на Здравния дом в 
Димитровград д-р Милан Йови- 
чнч казва, че “в момента няма ни
какви индикации и никой не е

чич.
Също така се носят слухове,

че в Димитровград са изразход- има достатъчно и няма никакви | 
огромни количества лекар- нарушения в снабдяването па 

направена проверка, гражданите. Само че те не трябва | 
която може да установи недостиг да се прсзапасяват.”

Заплануваният за миналата |
нистър на здравеопазването си е вичич казва, че това е “чарши- година ремонт па покрива па С1 а- ; 
подал оставката, че предложени- йска приказка”. “Истината е, че е рата част на Здравния дом в Ди- ,

митровград се извършва тези дни ; 
поради недостиг па средства. На 

" мястото на равния покрив ще се 
^ постави скосен, съобразен с кли-

Бонове за дизелово гориво!т.ГРп"с^л^т1^ч^о^“^
^ }-] що са вид равен покрив, бяха ре-

Въз основа на наредбата на републиканското правителство, | монтирани миналата година със 
I собствениците на земеделски имоти ще имат възможност да ^ средства па “Лекари без граници 

купуват за земеделските си работи през есента дизелово гориво по ; - Гърция . Според думите на д-р 
намалената цена - 30 динара за един литър. За всеки хектар об- : Йовичич, сега ремонтът на пок-
работваема площ - ниви овощни градини или лозя - са определени г; рива ще струва около 2 500 000

\ по45л. й динара, 35% от които се осигу-
- Всички, които предостават удостоверение от кадастралната ряват от местното самооолагане, 

служба, с което да потвърдят притежаването на съответните имо- | • а остналата част - от Здравния „
| ти, ще получат бонове, с които ще могат да си купят нафта по Ц център от Пирот, в чиито състав I о С* г ЗИЧИЛОВЦИ ПрОДТЬЛ^КЯВЗ
{ намалената цена - заяви Васил Анастасов, земеделски инженер в | е и димитровградското ведомст- | НЗрражДЛНвТО НВ КВНЗЛИЗЗЦИОННЙТВ
! общинското управление. Той подчерта, че за 6 686-те хектара I во. Работите са възложени на ж«прм/о 
| обработваеми площи в общината са получени бонове за 296 100 Ц частното строително предпрня- г
I литра дизелово гориво. Атанасов допълва, че през тази есен се тие “Вирком от Пирот, което ; Ж # _ п --- _ _
| очаква да бъдат изорани около 250 хектара, на конто ще бъдат преди няколко месеца стана собс- | у | В о1 I
! засяти ръж и пшеница. Като към това се прибавят и площите от твеиик на “Градня от Димитров- ;
; пролетната сеитба, когато се очаква да бъдат засяти около 2 700 град. м и а л яж ям ■■ +\
; хектара П Р. | А т ^Ц1ЛVIС1IV Г| ГЮ I И С* I <Х

ЯН85; у.ччкаа: ..ч

вани 
ства, че езаявил официално, че стациона

рът ще бъде закрит”.
“Известно е, че сегашният ми- на лекарствени средства. Д-р Йо- М и палата седмица в Здравния дом в Босилеград пристигна 

факс, с който японското посолство в Белград уведомява, че след 
му бъде предоставен списък с най-необходимата апаратура, 

нужна за подобряване на здравеопазването в общината, 
подсигури 80 000 щатски долара за тази цел. С 

запознато и Минис-

като

За земеделците в Босилсградско посолството ще
доиадията, която то ще предостави, е 
тсрството за здравеопазване на Република Сърбия.

- Спешно се нуджаем от нова линейка за превозване на тежко 
болните до здравните центрове в Сурдулица и Враня, ог нов 
видеозон, 2 ЕКГ • апарата, част от рентгеновата апаратура, спе
циализирани апарати за ранно диагностициране на гинеколо
гични заболявания и мебели за оборудване на специализираните

*

кабинети. Изпратихме отговора си до японското посолство и 
сега очакваме донацията - заяви д-р Миряна Цветанова, дирек
тор на Здравния дом в Босилеград. С.Н.

До момента са изградени към 2 400 метра от канализационната 
мрежа в село Райчиловци. които според Предраг Трайков, директор 
на “Услуга”, представяват 60 на сто от заплануваното в проекта. Той 
поясни, че досега към канализационната мрежа са приключени око
ло 130 домакинства. В момента се завършва главният “крак” край 
централното шосе. а до края на строителния сезон ще продължат 
към Селска долина и махала Брег. доколкото климатичните условия 
позволят това.

Според финансовия план, 70 на сто от парите за изпълнението на 
проекта се подсигуряват от общинската Дирекция за строителни 
площи и пътища и от общинския Фонд за местно самооблагане, а 30 
на сто ще платят самите домакинства. За приключването към 
канализационната мрежа райчиловчани плащат по 8 000 динара на 5 
вноски.

Началникът за стопанство и финанси към ОС в Бабушннца 
Чсдомир Николич:

Малко са нелегализираните обекти
* Николич се надява, че до 13 ноември т.г. всички нелегално построени или реконструирани 
обекти в общината ще бъдат легализирани.

Според разпоредбите в Зако
на за планиране и изграждане, до 
13 ноември т.г. собствениците на 
жилищни и други обекти, постро
ени или реконструирани без раз
решения, трябва да подадат мол
ба за тяхното легализиране.

В Бабушнишка община са пре
дприети всички необходими мер
ки за успешното изпълнение на 
посочената разпоредба. Според 
думите на общинския началник 
за стопанство и финанси Чедо- 
мир Николич, жителите на Ба
бушнишка община желаят да 
легализират построените вече 
обекти и подават молби за това в
общинското управление. Нико- щина, които от години нямат превоз и са струва то. 
лич изтъква, че в самата Бабу- принудени да вървят пеша, идват по-добри 
шпица броят на жилищните 
обекти, които са строени без 
разрешение, е твърде малък.
“Бабушница си има градоустр
ойствен план, който се спазва”, 
подчертава той, като изрази 
надеждата си, че “до 13 ноември 
всички обекти в града би 
трябвало да бъдат легализира
ни”.

размера на таксата за строител- обекти не подадат молба за лега- 
ните обекти в общината, която лизиране, общинската служба 
възлиза на 310 динари за квад- може да вземе решение за 
ратен метър. Тази сума е валидна събарянето на тези постройки, 
както за собствениците на меле- или пък собствениците ще бъдат 
гализираиите досега обекти, така принудени да платят стократно 
и за бъдещите инвеститори.

При условие, че до 13 ноември 
собствениците на нелегалните

- До края на реализацията на проекта се очаква към мрежата да се 
включат от 450 до 500 домакинства, което представлява 95 на сто от 
общия им брой в селото, подчерта Трайков.по-голяма от посочената сума.

Б.Д. с. н.

Населението в някои села в Сурдулишко няма превоз
Директорката на Туристическата 
организация казва, че общината ще ползва 
микробуса и за туристически цели. - Ще 
изготвим такова разписание, че да 
ползваме микробуса и за превоз на 
туристи, които пристигат в Сурдулица и 
Власина- оповести Кирова.

Общината купува микробус
За хората в някои села в Сурдулишка об- ще бъде купено возилото и колко точно ще

“Решихме да набавим микробус, 
дни. Общинската скупщина ще подсигури автрапспортните предприятия от Босилеград 
пари от общинския бюджет за набавка на и Враня нямат икономически интерес да 
микробус, с който ще бъдат поддържани ли- държат линии към селата в нашата община, 
нии към няколко селища. които са останали малко хора”, казва Драган

Членовете на Изпълнителния съвет на Динчич, председател на ИО на ОС в Сур- 
ОС взеха решение средствата за купуваме на дулица. По този начин, подчертава той, ще 
микробуса да бъдат подсигурени от бюдже- бъдат решени проблемите на хората 
та, като наложиха на общинската Туристиче- в Клисурско, които от няколко години са без 
ска организация да обяви конкурс за съби- превоз, 
ране на оферти. Директорката на тази орга
низация Гордана Кирова казва, че след като този район ще изучат въпроса дали микро- 
пристигиат офертите ще решат от коя фирма бусът ще се движи всекидневно от Сурду-

понеже
лица до Клисура и обратно или не. Същев
ременно тон пояснява, че местното самоуп
равление ще поддържа с возилото и линнии 
към други селища, до които не се движат 
автобуси, като например от Сурдулица до 
Йелашница през Владичин хан и от Сурду
лица към Църна трава.

На въпроса кога може да се очаква да при
стигне возилото, Динчич не отговори конк
ретно. “Надявам се, всичко ще стане до един 
месец”, каза той.

под-
в

в селата

Динчич оповестява, че с населението от
Общинската скупщина в Ба

бушница неотдавна определи В.В.
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&”гнш на кул1*'’""я«»« В
Учителският съвет на гимназията в Босилеград предлага

-От полза за населението Училището ДЗ
«а Емануил Попдимитров

тази година, а според проекта иаУСАИДЦХФ Р 1 ■
чиято площ е около 200

носи името
освен този обект, 

квадратни метра, се ремонтира и част от 
се намират помещенията

Босилеградската гимназия 
дини е без име, официалното й название е просто 
“гимназия”. На своето последно заседание Учи
телският съвет е взел решение босилеградската 
гимназия да носи името на Емануил Попдимит
ров - поет, философ, публицист и общественик, 

произход от Груинци, Босилеградско. На

вече десетима го-
В средните училища в Босилеград се учат общо 
242 ученици - с двадесетина повече от миналата 
година. В гимназията, която е от общо
образователен тип, учат 221 ученици, а в първи 
клас на новооткритото търговско училище - 21 
средношколци.

съседната сграда, в която 
общност.

Стойността на
на местната

проекта е около 4 160 000 динара Две трети от 
общата сума, или по-точно 2 700 000 динара подсигурява ЦХФ докато 
една трета от стойността на проекта (1 372 000 динара) се финансира 

, т "ВИ ИНЖ' Предраг Трайков, контролиращ строителните 
работи. Тон подчерта, че вече е ремонтирана покривната коист 
рукция, построени са нова водопроводна, канализационна 
тромрежа. Поставена е дограмата, 
голямата зала и са

П< Iот ОС засе-
данието е било предложено също така учили- процедурата за даване име на гимназията, с което 
щето да носи името па Йордан Захариев.

Предложението за новото 
е било включено и

да запознаят членовете на съвета. Очаква се наи елек-
поправена е подовата настилка 

изградени нови тротоари около обекта. Изпъл- 
на тези работи е частното

име на гимназията следващото заседание на Учителския съвет да 
в дневния ред на заседанието бъде взето конкретно решение за новото име на 

на Ч11ЛИЩППЯ съвет, състояло се миналата сед- училището. Всъщност инициативата за името на 
мица. Съветът прие заключение, според което гимназията е била подета от предишния състав 
съответните училищни органи трябва да проучат на Училищния съвет. С.Н.

в

нител 
сотинце.

По думите на Трайков, сега остава да се извърши реконструкция 
на фасадата, поправка и варосеане на вътрешната част на обекта
ОСщеИобяви коВикуРса Д°ГраШТа' За из™нението па тези работи’

- Ремонтираният Културен дом и помещенията на МО ще бъдат от 
голяма полза за цялото местно население - казва Божил Божилов, 
председател на МО Горна Лисина. - Освен за организиране на 
културни мероприятия и прожекции на филми, голямата зала ще 
бъде използвана и за организиране на сватби, кръщепета и други 55 
подобни тържества.

предприятие “Неимар” от Вла-

Утре приключва литературният пленер в Сичево

Връчени 

Рамонда
Миналата година е ремонтиран Културният дом в Долна Любата, ^ КЗ

а през това лято ЦХФ е предоставила на тази институция телевизор, 0/3 |\/1в\п пж н/а у ^
компютър и ксерокс, които вече се ползват от младите в селото. 5 у В и в V У Г!Яз О С2

чаша"П. Р.

Две български министерства дариха 
основното училище в Димитровград

в Литературният пленер в Снче- 
| во тази година събра редица пое- 
■Н ти, писатели, литературоведи и 
| преводачи от няколко страни.

Специалнен гост беше поетът и Писатели, преводачи и литературоведи в тазгодишния пленер 
; белетрист Мнодраг Раичевич, па
когото снощи бе връчена награ- сател, който е едно от пай-осо- като спомен за професор д-р Ми-

Б рамките на реализацията на програмата на правителствата П дата “Рамоида сербика”. Призът бсните явления в новата литсра- хайло Игнатовпч. един от осно-
: на България и Сърбия и Черна гора за сътрудничество в областта Н се присъжда за високи постиже- тура. 

па образованието, науката и културата за 2001.2002 и 2003 година, 1 иия в съвременната сръбска ли- "Човек без кости” той сублимира пленер в Сичево и всестранен 
г-жа Анда Палиева, заместник - министър на културата па Бъл- | тература. Той е възстановен всичките си досегашни стратегии културен деец, беше връчена на

: гария, на 12 г.м. дари книги на основното училище в Димитров- през 1995 година и е наречен но с помощта па конто още веднъж Душан Давидович. един от до-
град. Освен от Министерството на културата, тя връчи на 
основното училище и книгите, изпратени от Министерството па • 
образованието и науката. Става дума за класическа литература, за | 
съвременни български автори, сборници, речници, учебници... '

Това не е първото дарение от България и във връзка с това к

КНИГИ
на

Сборниците, речниците и 
учебниците станаха повече

В най-новата си книга . воположшщите па литературния

названието на единствената в успява да направи странни теми- макшште на пленера, 
света билка, която вирее в Сиче- те, концепциите и жанровете в Участниците в литературния 
васката клисура. Раичевич е ро- сръбската литература... Раиче- пленер присъстваха в сряда и на
ден в Подгорица, в момента жи- вич е успял чрез веселба, без го- кръгла маса, посветена на аито-
вее в Белград, автор е па 6 сти- леми думи и куха нретепцпозиост логиите и аитологнетите, имаха

чам.-министър Палиева каза, че "винаги, когато има възможност, ще § хосбирки, па 5 белетристични да стане прав сред сръбско - чер- литературна вечер, срещнаха се с
се направят такива дарения. Не се гордеем особено, тъй като би | кмнгн и с съставител па няколко 
трябвало това да става по-често.

От името на училището подаръка прие и благодари и.д. директорът 
Катарина Симеонова, която изтъкна, че “тези книги са добре дошли, за 
да помогнат на учениците по-добре да научат майчиния си език”.

погорския вихър и от лнтерату- ученици ог нишките основни и 
антологии. Журито (Зоран Чи- рата да стори убежище, лупана- средни училища, а довечера ще 
рич, Никола Тодорович, Стевам рК, водения...
Бошняк, Небойша Стсваиович и Другата награда, “Мпкнпа ча- полите на Суха планина.

; Душан Михайлович Адски) из- ша”, въстаповена през 1991 г.
^ тъкна, че наградата получава пи-

бъдат на гости в Долен Душник, в

М.Т.

Изградил - БосилеградБояна Георгиева - младата босилеградска флейтистка:
1Желая да се занимавам с музика !
;

Честитим на жителите на Босилеградска 
община Малка Богородица - 
новоустановения Ден на общината, като им 
пожелаваме и занапред много лични успехи, 
здраве и щастие.

Бояна Георгиева е ученичка 
вседми клас в босилеградското 
основно училище. Отличничка 
е. Майката й забелязала музи
калния талант на детето си и ре- 
шила да го заведе в най-близ-

мичмо, ио поради голямото раз
стояние между Босилеград и 
Враня и лошите пътни връзки 
се налага понякога да пропусне 
някой урок, който след тона 
“отработва” в края на полуго
дието или при първа възмо- 
жпост, когато е за по-дълго 

'Ж ЩШ време във Враня.
ШтШ Талантливата флейтистка се 

Щ упражнява всеки ден. Отделя 
И обикновено по един час, по ко- 
М гато ученето и домашните зада- 
Е1 чи й позволят, и повече. На 
*■ Бояна не й остава много свобо-

кого музикално училище във ■
Враня. Бояна кандидатствала и Щ 
я приели в първи клас в начал- ш 
мото музикално училище “Сте- I 
вай Мокраняц”. Нейното жела- ■ 
пие първоначално е било да ■ 
свири ма пиано, но тъй като Н 
била минала възрастовата гра- Ц 
мица, в училището й предложи
ли духови инструменти. Бояла решава да избере дмо време, но въпреки това се занимава и с фолк- 
флейтата и оттогава започва тяхното приятел- лор като участничка в босилеградския танцов

ансамбъл.

„Изградня“,
коятоV 1 О
съществува

* ->
от
десетилетия, 
вече е фирма
с нови
приоритети:
сигурно,
качествено иСТВО.

- Музиката е моето любимо занимание. Желая евтиноВ момента Бояна е четвърти класна музикал
ното училище в класа на Таня Близнаковска. От- да кандидатствам и в средно музикално училище, 
лично се справя с уроците по солфеж и флейта, къдсто да продължа да се занимавам с музика -

С. И.

стооителство.
Посещава индивидуални часове веднъж сед- казва Бояна.



Изкуство- Наука - Технология
8 Щг&Р^НгС'тН0*4е>*"~——19 септември яяя

Нови книгиИзложба в Градската галерия в Димитровград

Искрена
лирика

Творби на художници 

от Южна Сърбия
Ч- >*■.

>< " ; ***
■

* Нова стихосбирка на 
димитровградския поет Емил 
Петров със заглавие„Летене 
през сумрака", издадена от 
Народната библиотека 
Димитровград 

В поредицата “Краеви писате
ли” Народната библиотека в Ди
митровград неотдавна издаде тре- 
тата стихосбирка па димитровг
радския пост Емил Петров. Кни- 

сумрака” 
съдържа общо 22 стихотворения. 
Стихотворенията са написани на 
сръбски език, разпределни 
цикъла: "Сумрак” и “Летене”.

И в тази книга Емил Петров 
псе за любимата си жена:
Нося твоето име със себе си 
шепна послания преди заспиване 
насън
гоня конете
да ме отнесат до твоята 
къща,
до нашето дърво...

Но несподелената любов не 
предизвиква гняв у поета, а нап
ротив:

...Залостих вратите зад себе си 
да не посмей никой да мс жалее, 
аз искам да си щастлива 
без мене
ветрогонът, който пише 
стихове.

През миналата седмица в Град
ската галерия и Димитровград бе 
открита изложба от картини, скул
птури и дървени фигури на 30-ипа 
художници от Южна Сърбия. На 
нейното откриване говори димит
ровградският художник Никола 
Денков, който изтъкна, че това е 
добра възможност за Димитров- [4 
градчанн да се запознаят с творбите 
на художниците от градовете в 
Южна Сърбия. Той същевременно 
напомни, че качеството па опреде
лени творби все пак ме е па твърде община.
високо професионално ниво. Димитровградската художестве-

Сред експонираните картини бя- на галерия организира тази изло- 
жба със сътрудничеството па худо
жествената галерия па лесковския

в*
ч ■ ■к____  ПЖ

Платно на м-р Мичо Митич

гата “Летене през

в дваха и творбите па димитровградски
те художници м-р Мичо Митич и 
Брапнслав Бошковнч. Изложени Културен център. На откриването 
бяха и няколко скулптури на димит- й обаче присъстваха много малко

посетители - само 15-ина човека. 
Изложбата ще бъде отворена до

Емил Петров е роден 
през 1968 година в 

Димитровград.
Основно и средно 

училище е завършил 
в родния си град, а 

Факултета по 
сигуност в Белград през 1993 г. 

През 1998 година излезе първата му 
стихосбирка под название 

“Изгубените острови”. Втората му 
стихосбирка “В изгубения град ’ 
излезе през 2000 г. Емил Петров 

живее в Димитровград, където 
работи като митничар.

ровградскня скулптор Димитър 
Илиев. Публиката можеше да се 
възхищава и па двете картини па 
художника Бранко Николов, който 
по произход е от Димитровградска

края па следващата седмица.
Б.Д.

Графика на Бранко Николов

На второто представяне на 
културните постижения на ромите росите, свързани със семейството, живота в ромс- 
ОТ Пчински И Ябланишки окръг ките квартали, обичаите и традициите. Също така

са били обсъдени и проблемите в образованието, 
културата, информирането и заетостта на ромите.

В галерията на Културния център във Владичин 
хан е организирана и изложба от фотографии на 
известния фоторепопртер от Швейцария Пабло 
Фернаидез Алварез на тема “Музикалното щастие 
- душата на хората”.

Освен културни дейци от ромското малцинство, 
в тръжеството взеха участие и дейци от сръбската 

На състоялата се на 12 т.м. кръгла маса във Вла- и албанската националност. Въпреки поканата, от- 
дичин хан в честна ромските културни постижения правена до танцовия състав към босилеградския 
са присъствали и представителите на ромите от Център за култура като представител на българс- 
Босилеградско. Там са присъствали Небойша То- кото малцинство, той не взе участие. От центъра 
мовски, Манол Глигоров и Георги Георгиев, които казват, че се е случило така, понеже “директорът 
са много доволни от организацията на програмата, на гимназията не разрешил на учениците танцьори 

На кръглата маса е била разисквана темата “Со- да отсъстват от учебните занятия”, 
циалното и материалното положение на ромите в

СЧГ”, а голямо внимание е било отделено и на въп-

Присъстваха и 

представители от 

Босилеградско
самозалъгвах сс, че няма да 
отстъпя.

Ил юзии 
с най-ярки бои 
ил зиите 
горят.
(„Фигури")
Стихосбирката “Летене през 

сумрака”, е илюстрирана от ди
митровградския самодеен худо
жник Деян Димитров-Пушкии. 

Тиражът й е 500 екземпляра.

(“Амайлия”)

Според рецезента Страхиня 
Николич, поетът Емил Петров ня
ма амбиции да разкрасява дейст
вителността, а само да я пресъз
даде такава, каквато е. И не се сра
мува да признае илюзиите си: 
Отивам си и край.
Няма начин да спра 
надигащата се вълна.
Исках много, признавам гоС. Н.

От промоцията на книгата „Брод към Цариброд”

Раздвижва емоциите и пази спомените
На 12 септември т.г. малкият салон на Центъра за култура намерение. Няма съмнение , че книгата му наистина раздви- 

в Димитровград се оказа наистина малък да побере всички жва емоциите. Какво богатство от спомени ни предоставя тя! 
желаещи да присъстват на промоцията на книгата на Вла- Родната махала Строшена чешма, кьошката със стени, съх- 
стимир Вацев “Брод към Цариброд”. ранили важни събития, врелото с кълбата от бистра вода,

-Особена стойност за всеки един от нас има познанието за поятите, старите лозя от времето, когато не е имало ца- 
историята на родното място, за житието на рода, за корените рибродско семейство без лозе, старите кръчми, романти- 
и клоните па родословните дървета. Неслучайно интересът чиите дюкянчета в старата чаршия, двата моста над Ни-
към такава летописна книжнина, въпреки трудната съдба на шава.... павлиоичето с българското хоро, циганските орке- »Иван Иванов, дир. на Народната библиотека, Георги 
нашата книга днес, непрекъснато расте. Между многото стри и речите на сръбските политици... уюта на Цариброд- Константинов, поет от София, авторът Властимир Вацевм, 
такива творби, родени от благородната жажда за духовна ските бръснарници - тогавашни салони за разхубавяване и Елиза6ета Георгиева , поетеса и Денко Рангелов, гл. 
идентичност, се нарежда и книгата на Властимир Вацев обмен на махленски клюки, празнуването па Коледа, Ба- РеАактоР на Мост 
Брод към Цариброд . Както подсказва изразителното й заг- бинден... Авторът дори не е забравил и гробищата с раз- 

лавие, тази интересна, затрогваща и исторически ценна кни- личните послания и още, и още, и още... Той почти не е За книгата на Властимир Вацев говориха и Елнзабета 
га е потърсила и намерила брод към миналото ма българите търсел помощта на исторически справочници, летописни Георгиева, млада поетеса от Димитровград, и Денко Раи-
в Цариородско, към тяхната изпъстрена с ярки и тъмни книги и извори от втора ръка. Той е дал предимство на своето гелов, главен редактор на списание “Мост”,
преживелици съдба - изтъкна поетът Георги Константинов имане от спомени, па разказите па близки хора - казва Ко- Поздравлявайки автора, заместник-министърът на кул- 
още в началото, говорейки за книгата на Вацев. истантинов. турата на Р България г-жа Анда Палиева каза, че четейки

- Вацев се е справил чудесно със своето високо творческо Говорейки по-нататък за книгата на Вацев, Константи- книгата, тя се чувства така като че ли самата е преживяла
нов изтъкна, че независимо от по-малкия си мащаб, в кни- всичко, разказано в нея, като че ли и тя е живяла в този 

нещо от атмосферата на най-добрите летописни ФаДеЦ-
творби в литературата. Не е достатъчно ако кажем , че Вла- Видимо развълнуван, авторът скромно каза, че се надява 
стимир Вацев се е справил успешно с творческата си задача, книгата да разкаже всичко, да създаде едно впечатление. 
Своето писателско намерение да създаде широк и примам- което ще остави диря в сърцата.
лив брод към Цариброд той е осъществил по иай-плодот- Промоцията на книгата на Властимир Вацев, освен от 
ворния начин, с чисто вдъхновение и ясна дарба.” актрисата Галя Асенова, беше обогатена и от Венцислав

1е е успял да докосне сърцата на читателите и да разд- Киндалов, професор в Музикалната академия в София, с
вижи емоциите, свидетелстват и изкрящите от сълзи очи па изпълненията му на флейта. На промоцията присъстваха и 
много от присъстващите на промоцията, след като актри- Агнес Зашева, главен секретар на българското Министер- 
сата Галя Асенова от София прочете разказа за Коледа. ств0 на културата, Екатерина Кехайова, кмет на софийска

община “Възраждане” (по майка от Димитровград, от фа
милията Пържоини), както и Петя Йотова, главен експерт в 
отдел “Култура” към Столична община.

Книгата е издадена по инициатива на КИЦ “Цариброд” и с 
помощта на българското Министерство на културата, на Це
нтъра за книгата от София и издателство “Хайни ’ от София, 
което в твърде кратък срок подготви книгата за печат.

Книгата е илюстрирана с графики на царнбродския ху
дожник Методи Петров.

гата има

. I . . . .. ■ • :

I Властимир Вацев е роден през 1934 г. в Цариброд. 
Дългогодишен преподавател по български език и 
литература в Царибродската гимназия, сътрудник за 
издаването на учебници по български език в Сърбия, 
член на редколегията на списание „Мост".През 1998 г. 
Агенцията за българите в чужбина му присъжда 
паметен медал „Иван Вазов" за забележителните му 
заслуги като радетел и популяризатор на българския 
език и култура.

Промоцията изпълни залата
А.Т.
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Княз Борис I освобождава 

учителите от данъци
Княз Борис I приобщава чрез приемането на 

християнството “дадения му от Бога народ” и 
новосъздадената славянобългарска държава 
останалата Европа. За тази цел той дава закрил. .... 
прогонените от Моравия ученици на Кирил и Ме
тодий, осигурява им подслон

друго, освен с грижата да създават грамотни люде! 
Преди десетима години археолози проучват 

селище от X век край древна крепост в Разградско. 
Не откриват никакви следи от каменни сгради 
нещо друго по-трайио като градеж. Жителите 
това селище по всяка вероятност са били от 
иай-бедпите и са живели в землянки. Но сред ос
татъците от техния бит - керамични съдове, ме
тални острила и прочие неочаквано са намерени... 
три

към 
а на или

наи условия за плодо
творна книжовна работа по превода на богослу
жебните книги от гръцки на старобългарски език. 
Те създават училища из цяла България, ограмо
тяват нови и пови българчета - само учениците 
Св. Климент Охридски надхвърлят 3000. Те 
на свой ред стават учители

на писала! Вероятно 
книжовник от Преслав е намерил убежище край 
крепостта и се е трудил здравата, за да употреби 
тези стари средства за писане. И по всяка 
роятност ме е бил сам.

метални неизвестен
сетне

и сеят семето на ела- Тържество в ЛД „Сокол" в Босилеградвяиската писменост.
Малко известен е фактът, че владетелят освобо

ждава всички учители от всякакъв 
Нека не се

ве-

Ловците отбелязаха 

50-годишнината на 

дружеството си

вид данъци, 
считат те длъжни спрямо държавата с И. П.

Прочутата Румяна 

войвода била от 

Гюешево
V.уЦ!

На 13 септември босилеград- 
ските ловци ознаменуваха половин 
век ог създаването па ловното 
дружество “Сокол”. По този повод 
бе проведено тържествено събра
ние, на което присъстваха и Зоран 
Додпч, представител на Съюза на 
ловците в Сърбия, представители 
на ловните дружества от Враня. Су- 

I рдулнца, Власотипце и Църпа тра- 
ва. както и представители на ОС, па 
Ветеринарната станция, на Горско
то стопанство и па ОВР от Босиле-

бен Богословов, Крум Младенов, 
Пенко Найденов и други.

След тържествената част събра
нието па ловците продължи с пес
ни, танци и богата трапеза в рес
торанта “Елен”. Обядът, разбира 
се, беше приготвен от дивеч, както 
би трябвало да е при ловците - заяви 
Ефтнм Митов, председател на дру
жеството.

ш№ т:
Прочутата Румяна войвода е родена около 1832-1833 г. в кюстен

дилското село Гюешево. Омъжват я едва 14-годишна за 22-годишния 
съселянин Георги. Осем години двамата нямат деца. На деветата тя 
ражда сина си Андон. Когато детето навършва 4 години. Румяна 
хваща гората заедно с ковача Стоян от с. Къркля, който 
става байрактар на четата й...

Година и половина Румяна с четата си се сражава с турски раз- ж ,, 
бойници и с редовната войска. По следите й плъпват многобройни <$/} •!$- ' 
потери, от които тя по чудо се измъква. За нея се заговаря, че е 
змеица - родила се с опашка и затова куршум я не лови. Обикновените 
хорица я наричат планинска царица, турците - уруспия.

Много легенди се носят за Румяна, която имала око на сокол и 
уцелвала всеки нишан. Умеела и да се весели...

Вероятно през 1861 г.. притисната от всички страни от турски 
потери, Румяна решава да се присъедини към четата на дядо Ильо 
войвода, която се оттегля към Сърбия. Когато праща при дядо Ильо 
свое момче с молба да приемат нея и четниците й, войводата го няма.
Неговият заместник Стаменко отказва да изпълни молбата на 
Румяна, тъй като присъствието на жена в хайдушка чета водело до 
разсипването й.

По същото време четата на Румяна е пред разпадане. Момчетата я 
подозират, че е нарушила клетвата за посестримство със Стоян и се 
има с него като жена с мъж. И една тъмна нощ неколцина от 
четниците, наговорени от някой си Спасе, убиват спящите Румяна и 
Стоян. Спасе става войвода на четата, която просъществува още един-два месеца. До няколко месеца всички, 
които участват в убийството на Румяна, са избити от четника Стоил ко, който докрай й остава верен и отмъщава 
за смъртта й.

.ш Ч-М'шЩщ*\.
;/по-късно П. Р.• V

I Тч-. - Ловно дружество 
„Сокол“в 
Босилеград
честити
21 септември 
- Деня на 
Босилеградска 
община
на всички ловци и 
граждани в 
общината с 
пожелание за много 
успехи и щастие

ийг - град.м За дългогодишно успешно сът
рудничество Съюзът па ловците в 
Сърбия удостои със златен медал 
ловното дружество, ОС и Ветери
нарната станция. Златни медали 
бяха връчени и па трима ловци - 
Ефтнм Митов, Иван Стойнев и 
Славчо Миланов, а Съюзът на

!, I
ШЙГ1’ .

ловците присъди и 7 сребърни и 5 
бронзови медала на най-успешните 
ловци в общината.

По повод полувековпия юбилей 
за изключителните им постижения 
п за популяризацията па този своео
бразен спорт, ловното дружество 
от своя страна награди 40 ловци с 
грамоти и емблеми. Сред награде
ните са п един от най-старите ловци 
в нашия край - Драган Мнцов, Лю-

Ильо войвода съжалявал, че четниците 
му не позволили на Румяна да се 
присъедини към тях.

:
..АН. А.

Нашите села: Доганица (5|
*От година на година в Доганица има 
все по-малко малко хора и доколкото 
не се промени отношението на 
общината и държавата към тях, в 
близко бъдеще и това село ще бъде 
обезлюдено.

(1). Посочените данни за хората помахалите получих 
от моите събеседници, както и от Местната канце

лария в Назърица.
Основна причина за обезлюдил пето па селото е миг

рацията па населението му към градовете в Сърбия п 
Македония. В стремежа си към по*доб ьр живот мнозина 
доганичани от младите и средните поколения напуснали 
родното си село и се заселили в голям брой градове или в 
близки до тях села. Най-много преселници от Доганица 
днес живеят в Босилеград, Райчиловци, Скопие, няколко 
скопски села, Кумапово и околността на Кавадарци. 
Преди да се изселят в градовете, някои доганичани си 
построили съвременни къщи в селото си, по и това по ги 
задържало па бащините им огнища. Най-хубави къщи си 
построили Стойне Стойков и Цене Христов от махала 
Метежевци.

От разговора с няколко селяни, които останали верни 
на родното си село, узнах, че миграцията на жителите от 
това планинско село е предизвикана не само от голямата 
отдалеченост па селото от центъра па общината и 
главните пътища, по преди всичко от нерешаването па 
жизнените проблеми па хората. В Доганица никога 
имало магазин, така че доганичани са се снабдявали със 
стоки от първа необходимост от магазина в съседното 
село Назърица, който за съжаление не е работил ре
довно и не винаги е бил зареден е всички необходими 
стоки. Често пъти се е налагало те да отиват за покупки в 
Дукат, Бистър или Радовпица. Здравната станция в На
зърица ме работи от години, както не функционира и

Доганичани имат манастирче „Св. Марко", което се 
намира в запачната част на селото. Селската им служба 
край манстирчето е на 8 май - Марковден (Марко 
Градобия), а за курбан колят теле, овца или агне. Това 
е празник на цялото село, на който идват и гости от 
околните села и се провежда събор. Някога този 
събор бил голям, сега за съжаление не е, но 
доганичани продължават да се събират на селската си 
служба. И на Илинден е имало селска служба в 
местността над махала Ридарци. Освен селските, 
доганичани имат и семейни служби на Гергьовден, 
Петровден, Илинден, Ранджеловден, Св. Никола и 
други празници.

Според преброяването на населението от 1953 година 
Доганица е имала 291 жители в 58 домакинства и това е, 

така показва официалната статистика, най-голе- 
мият брой хора, които са живели в това село. При след
ващото преброяване през 1961 г. е отбелязано намаля- 

броя на догапишките жители, което става най- 
интензивно през последните три десетилетия на миналия 

През споменатата 1961 г. броят на доганичани е 
спаднал до 262, десет години по-късно до 236, през 1981 г. 
- 155 и през 1991 г. - 80 души. Неблагоприятната тен- 

продължила и след последното преброяване

поне

нане на

век.

денция е
през XX столетие, така че на първото преброяване през 
XXI век, което беше проведено през пролетта ма 2002 г., 
в Доганица са регистрирани само 50 жители в по-малко 

20 семейства. В Метежевци, някога най-многолюд- 
ната и най-богата махала в селото, е останал само Ни
кола Тасев с 2 члена на семейството си; в мах. Тънка 

Атанаска Велинова (1), Максим Стоянов (1),

единственият телефон, който с инсталирай в Местната 
канцелария в същото село. Не са решавани и острите 
проблеми с изкупуването па добитъка и лошото със
тояние па махленските пътища, както и ма пътя, който 
свързва селото с регионалното шосе Босилеград - Кара- 
маппца. Доганичани не са имали сили да решат самос
тоятелно тези проблеми, а общината в Босилеград не им 
е оказала необходимата помощ, така че изселването 
фактически е било единственият изход от тежкото поло
жение.

От година на година в Доганица има все по-малко

от

артина:
Радка Стоичкова (I), Васко Станков (3) и Саветка 
Богданова (1); в мах. Ридарци: Стойне Груев (3, от тях 

. ученик), Миле Груев (5, от тях 2 малки деца), Павле 
Йосев (4, от които 2 млади, неженени), Сладжан Йоссв 
(2, от тях един младеж), Витомир Йосев (4 - 1 младеж) и 
Славчо Васев (4 - 2 деца); мах. Дълго присое: Кирил 
Христов (6 - 2 деца), Ваиче Насев (3 - 1 младеж), Роза 
Насева (I) и Евстрати Иванчов (1); мах. Ясикар: Дра
голюб Василев (2), Янка Василева (1) и Надежда Тасева

не е
един

малко хора и доколкото не се промени отношението на 
общината и държавата към тях, в близко бъдеще и това 
село ще бъде обезлюдено.

- Край -

Богослов Янев
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На окръжните работнически спортни игри 
в Босилеград___________________________
Над 200 състезатели в 10

Дребосъци от билковата спицерия на фелдшер Леко (4)

Спомен за госпожа Нейкова дисциплини
* Организатор на игрите, които ще се пР°®®Яат Нр 2° 
септември, е Общинското представителство на Съюза на 
самостоятелните синдикати на Сърбия

В Босилеград утре ще се проведат тазгодишните Работнически спорт- 
ни игри за Пчински окръг “Босилеград 2003 .

Според програмата тържественото откриване

“Дукат", където па пай-добрите отбори и състезатели ще бъдат 
връчени награди.

бо^волТйГмлГбаскетбшГтеглегщ па въже, тенис на маса, спортен ри- 
^°^свен турнирт*пео ншхма^^йт^ще се състои™Центгъра за култура, и
—заниетои=н^=^Г—-Ли;

В пепакнията на “Братство" е запазено писмо па Ето как направи мехлема. Донесе пръти от бъз
■ госпожа Лилия Нейкова, бивша сътрудничка па (бъзовка, ма сръбски -то™). стшъе до

вестника. Нашите читатели я помият с удивителните пръта остърга от гориата кора, за, «а етап.е /(о зе .
: й очерци за живота на старите цар,.бродени кореняци ления пласт, който издяла с нож на дзщги лети имие , 

И гражданското съсловие. Писмото съдържа една две шепи. Разтопи чие, „челен оосък, в, него сложи 
загадка*,, едни въпрос, пряко свърза,,,, с дейността на чашка мед, чашка олио и ‘ ^™ чка бял
Вашата спицерия. Поради това, зачитайки паметта Дълго ги пържи и после сложи »п ^кия и
„а госпожа Нейкова, Ви умоляваме за съответен прах („е каза какъв), чашка' ™лияк Р ,,,,
отговор, което ще е от полза „ за пашите читатели, всичко прецеди „рез , ьсга марля. Ка . ’
Въпрочем, чуйте какво пише в оригинала: сместа се превърна » калъпчета саиу|.

Скоро бях свидетелка как се прави мехлем за мехлемът. Сега аз ви питам, гол ‘ „ Пп Пип
изгоряло. Една наша позната при рязко спадане па този бъз, щом като всичко от него се пожша . >Р . 
кръвното й налягане и в горещите дни, съвсем леко когато цъфти в големи, ара а Д п' от

■ облечена, изляла голямо канче вряла вода върху сушат за чай против кашлица и р • 
свивката между корема и бедрото. Направила се рана същите такива цветове се прави сок ^неподражаем

к колкото човешка длан. Не помогнали традиционните билков аромат. Трето, ог зре р
бобипкн се вари сладко вместо от плодове па малини 

Най-сетне от зрелите бобинки, пълни

на игрите е насрочено 
15 часа. След тяхното

хотел
10 спортни дисциплини: малък фут-

синското езеро,

представителство „а СССС в Босилеград. Босилеградската синдикална 
организация ще има отбори във всичките 10 спортни дисциплини, поясни 
той и подчерта, че се надява те да постигнат добри резултати.

По думите „а Асенов, всяка синдикална организация ще финансира 
участието „а своите състезатели. И. г.
Първенството на НФЗ____ __________ _____

масти, превръзки и инжекции в амбулаторията и 
намерила една жена от Държина, царибродско село,

' да й направи народен мехлем за изгоряло. Сио..... «си ^

болести. А сега видях с очите си как се използва и 
зелената част на прътите, защото и те имали голямо

или къпини.

за Вашето интересоваиие към такива народни 
медицини и плачи и се постарах да наблюдавам и 
запомням всички съставки, които жената мехлемар- 
ка употреби. Тя дълго стърга, разтопява, прецежда лечебно действие.
през марля и направо каза на болната: Моля ви, дайте си мнението по въпроса за бъза и

-Намазвайте изгорялото място елек пласт от мех- кажете дали да настояваме точно да научим и
запишем съставките на мехлема, та да не потъва в 
забрава плач, който са ползвали нашите селски жени 
при честите случаи на изгаряния от огън или вряла

лема. Сигурно ще се излекувате за две седмици.

Черната поредица продължава
ФК „Свърлиг" - ФК „Балкански" 2 :1 (2 : 0)

Свърлиг, 13 септември 2003 г. Игрище “Пастирище", зрители - 500. 
Теренът - тревист, времето - дъждовно. Главен рефер - Саша Ристич от 
Пирот (7). Голмайстори: Радованович в 20 и Първулович в 37 минута за 
“Свърлиг", а Станков в 78 минута за “Балкански'. Жълти картони: Иере- 

Радованович от “Свърлиг", а Стоянов, Рангелов и М.

вода.
авобяеяеявег 

зелената
Уважаеми господин Леко, не се съмняваме във 

Вашата прозорливост и вярваме, че веднага Ви е 
станало ясно какво цели писмото. Но заради нашите 
читатели позволете да уточним двете неизвестни:

1. Госпожа Нейкова не е успяла да узнае пълната 
рецептура за мехлема, по-точно прецизни сведения за 
“лъжичката бял прах” - какво представлява всъщно
ст тази съставка;

2. Второ, авторката на писмото проявява силно 
желание да узнае в какво се състои лечебната мощ на 
вътрешния зеленикав пласт от кората на бъза.

Сърдечни благопожелания

част кааязп” ксе ззпо
о) Л&ЙЙк/м “■ = Т В !> •ГУ к а*.ч т с да «и да

Та да не 
згяяй при частв-

за бъза V.по въпросаАк ията*/ето 
а заплюем на кехлеиа.съставката

ааякте селскиУЧУ.М
който са ползвали мич, Първулович и 

Пейчев от “Балкански”.
ФК балкански”: Н. Георгиев, Христич, Стоянов, В. Пейчев, Миял-

и Иванов.
г'тък вряла вода.

• а ,';ъраян1на Анка от Цариброд

5 «че#** кович, М. Пейчев, Ценков, Д. Пейчев, Станков, Рангелов
“Балкански” претърпя четвърто си поредно поражение. Този път той 

се завърна с “празни ръце” от Свърлиг, където загуби с 1 : 2 от ед
ноименния отбор. Димитровградчани показаха добра игра в к|зая на мача, 
когато отбелязала единствения си гол. В момента “Балкански е в края на

Приятелката 
Пълния адрес познат

V

- “Братство”
(Тълкуването на фелдшер Леко предаваме в 

следващия брой).
таблицата.

В петия кръг “Балкански” е домакин на “Ястребац-Пролетер” на 21 
септември, неделя, от 16, 30 часа. Б. Д.

Лук
обикновен

г*\ С) г) ГГОГ}Г|ОгШ1 1^*1 ш @ & Отрицателен отговор. 54. Марка български цигари. 
-1 СъставилГд(!аган Петров БеЛГраА' 56' ПРистанн1Чен П"* в

Отвесно: 2. 9 и 4 буква от азбуката. 3. Ловене на 
дивеч. 4. Град в Румъния. 5. Мюсюлманско мъжко 
име. 7. Шестата нота. 8. Хоро (сръб.). 9. Двуостър 
нож. 11. Името на певеца Монтан. 12. Посредник в

щ.

Водоравно: 1. футболен отбор от Милано. 6. Част от 
жилшцен квартал. 10. Името на рокаджията 
Джагьр. 13. Мъжко име. 15. Дадено с проклятие. 17.
Вол (сръб.). 19. Във феодалната епоха: земевладелец, . . _ ., . . , _ч
зависещ от сюзерена. 21. Името на актьора Шариф. Търговски сделки. 14. Привичка. 16. Малка (сръб.). 
23. Антон Марков. 25. Една от цифрите. 27. Рибари 18- Най-известният бразилски стадион 20. Които 
(син.). 29. Футболен отбор от Белград. 31. Съперник, ползва повече лявата си ръка. 22. Името на 
33. Полуостров в Гърция. 34. Пастир в Монголия. 36. баскетболиста Твърдим. 24. Град в Словения. 26. 
Изолиран електрически проводник. 38. Песен за Голям лист хартия. 28. Вода, газирана с въглероден 
възхвала (мн.ч.). 39. Българско мъжко име. 41. двуокис. 30. Подарък (син.). 32. Страна в Африка. 35. 
Името на хандбалния треньор Каменица. 43. 1 и 15 Пределна норма. 40. Река в СЧГ и
буква. 44. Атанас Боримиров. 45. Драг, скъп. 47. БиХ- ^ МаР1са немски камиони. 46. Животно с 
Жилещо насекомо. 48. Орган на обонянието. 50. широки разклонени рога. 49. Симеон Димитров. 51. 
Стена, вълнолом. 52. Името на поета Уевич. 53. ^ и буква от азбуката. 53. Вид предлог.

Луковиците и листата на обикновения лук са се използвали още от древността. 
От растенията, отглеждани в градините на вавилонския цар Мардукапалитина шш, 
на първо място е бил лукът. В един от надписите на Хеопсовата пирамида се 
споменава, че за храна на робите се е купувал и лук. В древна Гърция лукът е бил 
свещено растение. Но както чесъна и той се е смятал за простонародна храна. 
Траки и славяни също са използвали лука като храна, подправка и лечебно
средство.

Лукът е двегодишно или многогодишно луковично растение от сем. Кремови. 
Неговото отечество е Предна и Средна Азия. Благодарение на продължително 
култивиране и умела селекция от него се срещат около 400 сорта. От тях се 
използват около шест. В нашата кухня се прилага главно обикновеният бял лук, 
чиито луковици имат различна форма и големина в зависимост от сорта. Чер
веният лук се смята най-подходящ за салати. От арпаджика се приготвят гозби, в 
които се поставят цели луковици (попска яхния). За приготвяне на пролетни 
салати и ястия се употебява и зелената надземна част на лука. Лукът съдържа 
етерично масло, витамини (провитамин А, вит. В и С), органични киселини, флаво- 
ноиди и гликозиди, захари, вещества, действащи антибиотично, простагландини и 
др. Това съдържание също е в зависимост от сорта.

Лукът е стилно апетитовъзбуждащо средство, като регулира моторните и сек- 
реторните функции на стомаха и червата. Освен това той потикса развитието на 
болестотворните микроорганизми и действа благотворно на сърдечно-съдовата 
система. Оказва положително влияние и при заболявания на бъбреците.

У нас лукът е любима подправка и храна. Той се използва в лучени яхнии (от 
маслини, картофи, сливи и др.), в салати, гарнитури за печено на скара, риби, за 
марината. Прилага се и паниран като гарнитура на някои месни ястия. За подоб
ряване на аромата и цвета на бульони и супи в тях се поставя изпечен лук. Средно 
големи луковици се разрязват на половинки и се поставят откъм плоската им 
страна в горещ тиган без мазнини. Пекат се, докато се получи възкафяв цвят. 
Използва се и външната обвивка на лука. Тя се вари в малко количество вода, 
като отварата се прибавя към бульона. В нея се съдържат флавоноиди, полезни 
предимно за функциите на отделителната и сърдечносъдовата система. Лукът не 
бива да се употребява за храна и като подправка в по-големи количества, особено 
пресен, при стомашно-чревни, чернодробни, бъбречни заболявания.

Някои автори го препоръчват в малки количества при хроничен хепатит. Неп
риятният му мирис се отстранява чрез сдъвкване на клонче зелен магданоз.

В официалната и народната медицина лукът лекува заболявания на горните 
дихателни пътища (кашища от лук, майорана и мед по равни части с прибавка на 
0,50% джинджифил; взема с по 1 супена лъжица 3 пъти на ден преди хранене). 
Служи като профилактично средство при грипни епидемии (2-3 мин инхалации с 
прясно настърган лук). Използва се за лечение на трудно зарастващи рани 
(поразеното място се покрива с кашица от лук, смесен с равна част мазнина. При 
чревни паразити се консумират 2-3 сурови глави лук (за възрастни) или се правят 
клизми от 2 главички лук, счукани на каша с 1 чаена лъжичка готварска сол, след 
което се прибавя 100 см вода (за деца). Лукът се употребява вътрешно и при запек, 
хемороиди (във вид на кашица, смесен с мащерка и мед по равни части). При 
диабет се използва сок от лук по 3 супени лъжици на ден преди хранене. При 

артериално налягане се приема 1 средно голяма ситно нарязана лу
ковица и 2 листа от индрише (счукани на каша). Те се поставят в 200 см- студена, 
вода, кисне се в продължение на 6-8 ч, прецежда се и цялата доза се приема 
сутрин на гладно. Лукът, сварен в мляко (в съотношение 5:15), се употребява при 
повишено артериално налягане и запек като се взема по 1 супена лъжица сутрин 
на гладно в продължение на двадесет дни. В някои случаи при болки в бъбреците и 
газове в червата се препоръчва консумирнето на сварен лук (например в яхнии). 
Сок от лук (5 г в чаша студена вода) се прилага против хълцане и за засилване на 
диурезата. Лукът служи за топли лапи външно при циреи, счукан със сол се 
използва за налагене на натъртени места. Кашица от лук се употребява за от
страняване на пигментации по кожата.
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Спорт - Малки обяви
19 септември '2003 1 :

Пионерско първенство на СЧГ по атлет
КИЦ „Цариброд" - филиал в 
Босилеград организира 
двудневна екскурзия

ика ШК „Цариброд" ще 
организира първенството 
на Сърбия за жени

Тези дни шахматният клуб “Цариброд” получи официа- 
покана да бъде организатор и домакин на първенството 

. на втора дивизия за жени за Централна Сърбия. В нея се 
състезава женският състав на ШК “Цариброд”.

За ШК “Цариброд” това е нов шанс за афирмация, след 
като той успешно организира първенството на Сърбия за 
мъже и жени преди известно време. Първенството ще се 
проведе от 10 до 12 октомври, а ШК “Цариброд” трябва да 
отговори на поканата в най-скоро време.

Четири медала за
димитровградчани Босилеград - 

Рилски 
манастир - 
София

Крагуевац, 14 и 15.09.2003. Стадион “Чика Дача”.

в скок на височина спечели първо място с резултат 190 
Генисиевич със 165 и Пеленгич със 150. Втория златен медал 
“ГНЪТ™ ^,К “Железничар” Милан Джунич в бягане на 
300 м с резултат 39,21 сек пред Пуневич (39,58) и Янкович с 39,68
секунди ДЖУ"ИЧ °ПеЧеЛИ и сРебъРен медал на 100 м с време 12,26

Щафетата 4 по 100 м в състав Джордже Гогов, Милан Джунич, 
Ненад Петрович и Горан Делчев спечели третото място след 
лекоатлетите на “Партизан” и “Дървена звезда”.

На митинга Гогов

см пред

Екскурзията ще се проведе на 26 и 
27 септември. Тръгване: на 26 
септември в 7 часа.
Цена: 660 динара. Цената включва 
превоза, вечеря и нощуване в 
София.
Броят на местата е ограничен - до

д.с.

Шахмат.

Ожесточена борба 50.се опита да подобри пионерския рекорд от
197 см, но не успя. За допълнителни информации 

звънете на тел. 017/78-254, КИЦ 
„Цариброд" - филиал в 
Босилеград

ШК „Цариброд" ШК „Раднички" (Трупале) 3 : 3
В първия кръг от първенство- ШК “Пирот”, 

то на Сръбска лига - група “Юг”, 
димитровградските шахматисти 
играха 3:3 с ШК “Раднички” от 
Трупале. Самият мач завърши 

щите ще бъдат регистрирани в без пито едно реми. Домакините 
полза на “зелените’. Ясно е, че през бяха 
този сезон в Пчинска футболна 
дивизия стриктно се спазват прави-

ТТТ^ у|Г>ОТЖГ»грт>|~|ТП|^ лата и всяка нередност се наказва Раната на гостите, тъй като на
и строго. втората дъска падна флагчето на ,, 1г. п „1 На Ш септември Спортният съюз на Димитровград посрещна смесена
■ КОНХТЮ Т1НЯ преки че не е имало условия димитровградския състезател, делегация на спортни дейци от Пирот и Ниш. Посещението беше работно,

ж*^жж А §***.! ЖЖЖ« за провеждането «а,мача от пър- когато гостът имаше само десет а гостите разгледаха спортната зала и изразиха въодушевлението си от
? вото, уковац и Младост секунди. обекта. Особено добри бяха оценките за залата за спортна стрелба, която

СрСЩЛ , изиграли контролна среща, в Резултатите: ще се помещава в спортната зала. Гостите - Йовица Иованович от СС на
™,,™??СпКпТг футболисти Драган Илич (МК) —Слободан Пирот, Мишко Томич, председател на Съюза по тенис от Ниш и Горан 

/*а ‘4 септември босилеградска лили сЗ ,Ц. Всичките попа- Величкович (МК) 1:0; БобанРанд- Йованович, асистент във факултета по спорт в Ниш - разговаряха със
Младост замина за Чуковац. Дения са били отбелязани през вто- желовнч (МК) — Марко Живкович секретаря на Спортния съюз в Димитровград Ружица Алексова за 

където трябваше да изиграе с рата част на играта. 1 очни стрелци 0 : 1; Иван Стоименов (МК) възможностите за организиране на съвместни акции в областта на
едноименния отбор мач от втория за Младост са били Мирослав —Ненад Анастасиевич (МК) 0 Г спорта. Обсъдени бяха и възможностите за организиране на тенис и в 
кръг на първенството в Пчинска Георгиев, Любомир Динов и мла- Драгиша йоНич {мк) _) Лю'бисав Димитровград, 
футболна дивизия. Срещата обаче Д"«т Боян Стоименов който е Стоядинови (1) 1 : 0-Боривое Ан
не се проведе поради някои неред- дебютирал в този мач. Младост е /2) — Никола Златановци П) 1 поканата да посети Пирот и Ниш.
пости в регистрациите на отбора играл в следния състав: Д. Николов, . 0; Диатолн Пецев (3) — Драголюб 
домакин. Получи се същата ситуа- *-• Стойков, С. Пенев, Д. Иовано- Стоя нови ч (1)0: 1. 
ция, както и при първия мач от пър- “4. Б. Воинович, Д. Насее, Б. в останалите срещи са постиг- 
венството, когато на босилеградс- Стоименов, Д. Мицов, М. Георгиев, нати следните резултати:
ката “Пескара” бе отменен мачът Л. Динов и В. Владимиров. Пирот _Локомотива 1 1/2 :
между “Младост” и “Трешневка” от в следващия кръг от първенст- 41/2. Власотинце — Р. Домаиович 3
Лопардинце. И в двата случая офи- вото, на 21 септември в неделя, . 3 . феникс_Телеком 1,1/2 : 4,1/2;
циалиите лица от Футболния съюз “Младост ’ ще посрещне на своята радНИК — Икономист 1/2 : 5*1/2; 
на Пчински окръг не разрешиха Пескара “Младост от Алексан- вучйе — Ястребац 4 1/2:1 1/2.

дровац.

Д.С.
Д.С.

Пчинска футболна дивизия - втори кръг
Спортно сътрудничествоВместо мач Делегации от Пирот и Ниш 
посетиха Димитровград

е предимство допреди края 
на мача, но щастието бе на ст-от

От разговорите останаха доволни всички, а СС на Димитровград прие
Д. С.

Тъжен помен
На 28 септември 2003 година се навършват 

ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на
ИВАН РАНЧЕВ
от Пирот, по потекло от Долни Криводол 

Панихидата ще се отслужи на 28 септември на 
новопазарското гробище в Пирот от 11 часа. Ка
ним роднини, близки и познати да ни придружат.

Оставаш завинаги в моето сърце.
Ойечалена: съпруга Павлина

В следващия кръг в неделя на 21 
т.м. ШК “Цариброд” е домакин на

провеждането на мачове от първен- 
хството, но е почти сигурно, че сре- П. Р.

Щрихи за портрет на бивш футболист

И на 82 години Денкица е активен Тъжен помен
И след 25 години тъжим за нашата благородна 

майка
РУЖА ТОТЕВА 
- Градинарска 
(19.09.1978-19.19.2003) 
от Димитровград
От депата и Цветанка и Архангел и техните 
семейства

ковото” (между “Циле” и управата на ГИД). Там се 
играеше и хандбал, и баскетбол, и футбол чак до 1976 
г.» когато игрището бе преместено в СЦ “Парк”.

Моята кариера продължи кратко - като вратар съм 
играл от 1945 до 1951 г., след което отстъпих мястото 
си на по-младите. На вратата ме смени Коля Лисицата, 
който според мен е най-добрият вратар в Цариброд на 
всички времена. Той беше висок и играеше и 
баскетбол.

След приключването на активната ми футболна 
кариера, станах спортен деятел. Бил съм секретар на 
физкултурния комитет на Сърбия за окръг Ниш, след 
това секретар на Гимнастичния съюз, а винаги съм бил 

и “соколец”.
След това започнах работа в 

Здравния дом, където се и пен
сионирах. Макар и пенсионер, аз 
дълги години съм бил в ръковод
ството на “Балкански”. И днес, 
когато съм па 82 години, редовно 
ходя па мачове и следя всяко спо
ртно събитие. Гледам спорт по 
телевизията, а следя и това, 
което вие пишете в “Братство”. 
Според мен в Димитровград не 
би трябвало да има два слаби 
футболни отбора в една и съща 
дивизия, а един силен, макар и в 
по-долиа дивизия. Димитровград 
е много силен спортен център, с 
много талантливи спортисти, но 
сме много бедни и това ни пречи 
да стигнем до много по-добри 
резултати”.

Така на един'дъх чичо Пера 
Денкица ни разказа всичко, а ние 
му пожелахме още дълги години 
да може да гледа мачовете в СЦ 
“Парк”. ,

По повод наградата “Най-стар футболидт” в Димит
ровград, която беше присъдена от Организационния 
съвет на турнира но футбол на малки врата на Петър 
Андонов - Денкица, тези дни разговаряхме с него. 
Вместо разговор се получи своеобразен монолог, в 
който могат да се открият отговорите на 
въпроси, които искахме да му поставим.

“Роден съм на 16 юни 1922 г. в Цариброд. Още като 
дестгодишло момче започнах да тичам след топката 
(кърпенячата). В училището си имахме футболен от
бор, който се казваше "Малишан” и играехме най- 
много на игрището, което се намираше на мястото, 

е къщата на Сашо Манов. По това време

всички

Тъжен помен
На 27 септември 2003 г. в 11 часа на гробищата 

в с. Смилонци ще дадем панихида по случай 40 
ДНИ от смъртта на пашата мила съпруга, майка, 
сестра и баба
ГОРД АНА СТОШИЧ 
по потекло от с. Смиловцн, живяла в 
Косо нека Митровнца

Времето минава, а тъгата остава навеки.
Винаги ще бъдеш в мислите и сърцата ни.

Благодарим иа всички, които ни изказаха 
съболезнования и изпратиха заедно с нас милата ни покойница до 
вечния й дом.
Ойечелени семейства: Стотич, Георгиеви, Ангелови и Тодорови

където сега 
най-силният футболен отбор в 
Цариброд беше “Граничар”, ма
кар че и всяка махала си имаше 
свой отбор.

Главен съпарник на “Грани
чар” беше отборът “Раднички”. 
Той беше сформиран от Китили 
и беше съставен предимно от 

(Мита Принц, Кола 
^итин, Васа Истатков и др.) В 
“Граничар” играеха 
интелектуалци (Кира Чедото, 

Стамен

занятчии

човечето

Гена Фурнаджията,
Пиня, който имаше най-силен 
удар, Ица Попов, Ангел - синът 
на Меняча и др).

Първото игрище беше па мя
стото, където сега е управлени
ето на ГИД, а после на мястото 
срещу “Градня”. Аз станах офи
циално пръв вратар на “Балкан
ски” през 1945 г. (през войната в

Тъжен номен
ПОРА ГЮРОВ
от Димитровград
починал на 21 септември 1993 г.

Изминаха 10 ГОДИНИ без теб, но твоята 
доброта, искреност и почтеност ни правят 
щастливи и горДцв годините без теб.
С обич и уважение: съпруга Райна и синове 
Владан и Валентин

Шштт
м

Цариброд футбол не се играе
ше). Тогава играехме в казарми
те, понеже па мястото на игри
щето бяха построени къщи. 
След една година игрището се 
премести от казармите в “Страт- №Д. с.



Хумор - Сатира - Забава
12 19 септември 2'003

Оиркя^ Манчин ра6ушV/ ЦуАИ I - Ма я и не се питам толко
П за иьи одека! Питам се за тия ТЛЛ\]|:

- Маичо, сио могу да разберем, 
Йодно не могу: одека?... -

заорати мс онядъи Сима Стойчин.
- Кво одека?

Пред избори само

- Пролетоска сакао да купим 
краву, ама не м* достидзаоше 
иеколко илядаркье.
Паралиюту. Кажем му: "Ако имаш душу Паре, 
дадеш малко паре да си доплатим крапуту, стелна йс и 
щом се отели и отвъркпе телето на брой че 
върнем...” А знайсш ли кво ми оп рече? “Истина йе, ^ ^
имам малко царице, ама пали съм почел пекикъв милиопа1 ютре ти че строшиш некой
ижляк, че ми трсбу да га довършим... Море Маичо, жав ката1|ЪЦ на „екою вабрику и йедън вид 
псйе пекикъв ижляк, но йс цела палата, а никну за ^ ^ гьу подариш, после я на тебе кредит без 
йодно лото кико печурка. Кажу за теквуя палату ^ после ти лувуТу Па мене без кредит и тека 
трсбу иеколко стотип илядаркье йевра. Питам се ^ у„Лстемо да йедън без другога не можемо, 
одека, кига само он работи, жена му си седи дома и 
гледа кико че се натаври по-убаво. Немой да мислиш 
да му завидим за палатуту и за жснуту. Само се питам свак дърпа к0 да йе Алайбегова слама...

- Е па ка знайеш кико су се понаграбили, оти 
после питаш одека?

- Ма питам се одека све това ни снайде?
- Па нали тражимо да дойду променете? 

не теквейе. Тея

и сещо купуга предприятията 
Пару наддаващ с милиони кока 'тия 
че ми

Надиго се та при
милиончета су круше...

- Е, видиш ли. Това не су 
а компанийе!отделни човеци,

- Ма знам дека су компания. И дека йедън
помагащ. Са я на тебе че дадем

-ги гьи на

дсмск стайемо компания, а за компаниюту све 
Ко що видиш Манчо, све се разграби,може

одека...
- Койс одека - жената или палатата?
- Море мапи се от майтаплъци, свак кой тражи - че 
найдс жепу. Питам се одека му тея силне паре?
- Може да йе ископал жълтице...

,, си
Звънят ми на вратата две момчета. Млади, 

интелигентни.
•уЛ . ■ - Вярвате ли в Бога. господине?

- То и в какво друго да вярвам?
Момчетата веднага ми предложиха да си купя икона с загребал у бумбакът...
- • у/ - А нс, ако се порасодиш навам-натам из Цари-

изображение на Христос. чс в’идиш комуРйс секьнрата падла у медат...
- Струва колкото вие решите! - смирено казаха те. ' Па гьгай що се <1удиш и питаш?
Замислих се. Книжниците и фарисеите навремето са _____________

определили твърда цена за Спасителя - трийсет р) -
сребърника. А снимката му колко може да струва? И /у1/1[410Ьв 
как върви сребърникът от онова време спрямо долар, —-Д———

- Тражимо промене, ама
- Айде-де, тия и да зиайе куде су жълтицете, нема промене ДОносе добро само на алчните, они че

омету и нас, и това що малко е муку беомо нап-
- Кво си се ватил за Паралиюту, само он ли йе равили че омету све, а нищо нема да донесу!

- Тъгай не требе да се питамо и чудимо оде- 
ка-додека. Тека си йе било открай века, тека че 
си буде довека!

да се вати за търнокоп или матику да копа...

Шеговита народна песен

Ъогат Нако къща богата: 
от гуска шия 
пуна с ракия, 
от сламка бъчва 
пуна със вино, 
от мише меше 
пуно сиренце 
и цело гърненце 
пуно с брашненце.

евро, лев?...
Момчетата видяха, че се колебая я станаха делови: 

един Христос - левче, трима - за два и десет.
- Юди сте вие! - опитах се да ги наругая и си купих 

една иконка.
Търговците не се обидиха, прибраха левчето и ми 

Гх предложиха св. Мина.
- Той пък за какво ми е?
- Св. Мина ще пази компютъра ви от вируси, а 

>0 телевизора ви от токови удари. Против мълнии
предлагаме св. Илия. Той върви по петдесет 
стотинки...

^ % Взех си и св. Мина, и св. Илия, и св. Никола.
Последният, освен на рибарите, бил защитник и на 
фризерите и хладилниците. Набутаха ми и една св. 
Анастасия - тя пък пазела семейното огнище, 
респективно печката и грила. Сетих се, че на балкона 
държа бидон с вино, та затова поисках и един св. 
Трифон.

На другия ден вечерта, когато се прибрах, не 
намерих вкъщи нито компютъра, нито телевизора, 

а >0 нито фризера. Печката и бидонът с виното също ги
нямаше. Затова пък върху масичката в хола, наредени 
като за пасианс, благо ме гледаха светците.

■ След дълги нощни бдения получих просветление 
свише и станах будист. Купих си един питбул на име

След потеглящия влак отчая
но тичат трима. Двамата успяват 
в последния момент да скочат 
във вагона. Третият не успява и 
остава на перона. След което ис
терично започва да се смее.

- Защо се смеете? - попитал го 
случаен минувач.

- Защото онези двамата ме из
пращаха...* * *

Питат млад спринтьор:
- За колко пробягваш 100 мет-

- Ой, Нако, Нако, 
накриви калпако, 
завърти мустако!
- Ой, Радо, Радо, 
девойче младо, 
земи ме, Радо, 
нече се каеш.
Ние си имаме Записал: Александър Младенов

ра?
-Може и за 300 долара...

Съвет за стабилен брак

Летувайте отделно
'Освободих се от страха. 
Затворен съм.
*И на върха на ледения 
бряг стана горещо.

Аоскоро се 
смяташе, че 
курортните 
изневери са 
фатални за 

брака. Затова 
жените се бояха 

да пускат 
съпрузите си 

сами на почивка, 
а мъжете 

сюрпризираха 
съпругите си с 

неочакваното си 
появяване, за да 

ги хванат на 
място в изневяра.

Всъщност 
опасността от 

курортните 
авантюри беше 

преувеличена, те 
рядко довеждат 

до разводи. Много 
по-опасен за 

брака е 
отпускът, 

прекаран заедно 
със законната 
половинка, показват изследванията на специалисти по

семейни отношения.

Р. Джергович
•Живеем тънко, защото ни 
лъжат дебело.
•Нашата фатална грешка е в 
това, че сме непогрешими.

П. Миланович
Буда.

Димитър Бежански

Реклами от 

Звонска баня
ртира с голяма и модерна баня, то пресъхваше водопроводът, 
двама могат да се къпят заедно”, всички наливаха вода от чешмата 
Стара жена беше пуснала рекла- на даскал Йоцо, но когато някой
ма, че е вражалица, която помага от новодошлите туристи изкаже- 
на младите булки да си родят бе- ше намерението си да летува при 
бе. Рекламата й беше полутайна, него, кореняците го разубежда- 
но ефектите от нея бяха съвсем ваха с думите: “Не отивай при не
явни: бабата имаше много клиен- го, той няма вода!” Но и даскал 
тки. Един хубавенко явно се рек- Йоцо беше намерил начин да 

Един стар пчелар бе написал ламираше, че е най-добрият “зла- анулира ефектите от некорект- 
тар в този край. Човекът твър- ната конкуренция. Той беше за-

Освен с непоносимите горе
щини, отиващото си лято ще ос
тане запомнено в Звонска баня и 
с интересните реклами на някои 
постоянни жители на банята.

следната реклама: “Мед за сърце,
мед от бор, ливад- деше> че сам0 той знае къДе има садил краставици и помогнал на 

ски, планински и горски мед”. закопано злато и щедро предла- лозинките им да се изкачат на ед-
гаше услугите си на иманярите.

мед от акация,

на праскова, а сетне използвал 
Освен интересните реклами, в това обстоятелство, за да се рек- 

Звонска баня имаше и нелоялна

Пчеларът обаче беше “забра
вил” да допише и “мед с българ
ска захар”. Модерна госпожа, ед- ламира като “майстор, който ус- 

конкуренция, а като основно сре- пял да присади краставица на 
дство за нея беше използвана не- дърво”! 
достигащата питейна вода. Кога-

ра и тлъста, силно извикваше 
своята реклама: “Предлагам ква-

М. Й.
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