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Сесия на Европейския парламент

Светозар Марович в Страсбург
* Настояваме да споделим бъдещето си с Европа, 
европейските парламентаристи каза президентът на СЧГ пред

лидери обещаха да поддържат 
диалога относно бъдещата инте
грация ма Сърбия и Черна гора, 
но и на съседите Херватия, Босна 
и Херцеговина, Македония и Ал
бания.

Въпреки това обаче европейс
ките представители не спират да 
настояват за необходимостта от 
провеждането на политически и 
икономически реформи в регио
на, както и за сътрудничеството 
на Сърбия и Хърватин с Между- Ознаменуван е Денят на освобождението на

Ниш от турците

тргим
народния наказателен съд в 
Хага.

Тържествено връчена 

наградата „11 януари"
- Не крия, че по отношение на 

ускоряване на процеса по интег
рирането ни, ние разчитаме на 
известно разбиране, подчерта 
Марович. По отношение на сът
рудничеството със съда в Хага 
президентът на СЧГ потвърди. 

На заседание на Европейския ропейския съюз и приключване че властите ще направят всичко 
парламент в Страсбург, прези- на предварителните споразуме- възможно за сътрудничество в 
дентът на Сърбия и Черна гора пия.
Светозар Марович призова за ус
коряване на процеса по присъе- срещата на върха в Солун през мократичен свят”, 
динявамето на страната към Ев- юни 2003 година европейските

с председателя на Европарламента Пат Кокс

тази насока, с цел “страната да 
Тон припомни, че по време на стане част от цивилизования иде-

(Стр. 5)

Кметът Горан Чирич с лауреатите на наградата "11 януари1'

(На 3 стр.)

От 1 януари влезе в сила новият Закон за митницатаСлед десетилетие пак 

имаме депутати По-добър за туристите, по строг за 

черноборсаджиите и гастарбайтерите

'***■

Димитровградската и Босилсградската община след почти ед
но десетилетие пак ще имат народни представители в рспуб- 

парламент. Владимир Захариев от Босилеград и Донка 
Банович от Димитровград са в депутатската листа на 
Демократичната партия на Сърбия. В нея е и още един депутат от 

българското малцинство - Милутип

ликанския
'(У4 Л '\:>Ж

общините, в които живее 
Пешич от Сурдулица.

За съжаление, те не са всъщност малцинствени представители, 
понеже кандидатската листа на коалицията “Заедно за толерант
ност”, в която бяха включени четирима кандидат - депутати от Бо
силеград за малко не успя да прескочи изборния праг от 5%, При 

положение най-важното все пак е депутатите от нашите об
щини, освен за общите цели, да се застъпват и за правата на мал
цинството ни в истинския смисъл на думата.
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• Според новия закон митничарите ще избират кое превозно средство ^“ойД^ник ще 
контролират}) контролират. Останилите пътници сами трябва да декларират вещите си в случай, че внасят 

* стоки, които подлежат на обмитяване.
На 1 януари т.г. влезе в сила повият Закон за сят стоки, които подлежат на обмитяване, за пре- 

митцицата, чиито разпоредби са в унисон с прин- возните средства и пътниците, коизо „
ципите на Европейския съюз. В съответствие с но- за обмитяване, е въведено т. нар. зелено ш . 
вия закон митничарите занапред ще могат да из- което практически означава че те няма да . 
берат кое превозно средство или пътник ще конт- дълго време за да влизат в страната, 
ролират. Останалите пътници ще трябва сами да 
декларират пренасяните вещи при условие, че

(На 6 стр.)шяшшшшяш® (Стр. 4) вия*
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2 Ш*Яг/Лгт€лМВ*4Р‘ 16 януари 2004
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Все още нямаме
окончателни
граници

министерство в Белград Раду Чучак.външното
- Въпреки редицата инициативи от наша страна, 

комисия за възстановяване, обозначава- 
поддържане на граничната бразда с Албания

Делото в Либия
смесената Смъртна присъда грози 

българските медици
не и
отдавна престана да съществува. Граничната браз
да практически е невидима и неясна за тези, които я 
охраняват и които живеят в граничната зона, каза 
Чучак и подчерта, че границата не е обозначена и 

Скадарското езеро. По неговите думи, пробле
мът с обозначаването на границата с Албания е 
тясно свързан със ситуацията в Косово, тъй като 
ръководството в Тирана открито подкрепя сепара-

* Няма никакви териториални или гранични 
спорове с България, Румъния и Унгария

В продължение на почти десет години Сърбия и 
Черна гора все още не е определила окончателно 
границите си с Хърватия, Босна и Херцеговина и с 
Македония, а има и проблеми в обозначаването на 
границата с Албания.

Сърбия и Черна гора обаче няма никакви те
риториални или гранични спорове с България, Ру
мъния и Унгария.

- Един от най-проблематичните моменти е 
обозначаването на границата с Албания, заяви 
началникът на отдела за граничните служби във

Процесът срещу ше
стимата български ме
дици в Либия, обвинени 
в умишлено заразяване 
на 400 либийски деца 
със СПИН ще приклю
чи най-късно до края на 
февруари.

София разчита те да 
избегнат смрътната

по

тистките искания на лидерите на косовските ал
банци.

Границата с Македония е определена в между
държавния договор, като в момента протича обоз
начаването на границата на терена. То започна от 
Прешево и продължава до мястото, където се 
събират трите граници - на Македония, Сърбия и 
България.

присъда не само поради 
липсата на достатъчно 
доказателства по дело
то, но и поради жела
нието на Триполи да 

отноше-
Българският външен министър във Виена

нормализира 
нията си с международ
ната общност.Соломон Паси пое 

председателството 

на ОССЕ

Министърът на външните ра- заразили децата, накои от които
вече са починали.

Френският вестник Бе $ой цити
ра доклада на откривателя на ви
руса СПИН, професор Люк Мон- 
тание, който приписа заразата на 
липсата на елементарни хигиенни 
условия в болницата в Бенгази.

Ако смрътната присъда бъде 
произнесена, остава да се разчита 
единствено или на благоразполо
жението на полковник Кадафи, или

боти на България Соломон Паси
заяви, че медиците са невинни. 
Паси се среща три пъти с Муамер 
Кадафи от началото на процеса 
през февруари 1999 година.

Прокурорите поискаха см- 
рътни присъди, настоявайки, че 
медиците нарочно са заразили 
децата с инфекцираиа с Н1У 
кръв. По-късно либийските вла-

Българският министър на комисар по националните мал- 
външните работи Соломон Паси цинства и директора на Бюрото 
пристигна във Виена, където в за демократични институции и 
ролята си председател на Орга- права на човека. на евентуалното смекчаване на ре

шението и преместването на мести отказаха от първоначалните 
твърдения на Кадафи, че заразя- диците в български затвор. Според

българския журналист Николай 
Желязков, шансовете са по-скоро 
песимистични. “Те имат нужда от 
виновни и най-лесният начин е да

Запланувано е министър Пасинмзацията за сигурност и сътруд
ничество в Европа (ОССЕ) изло- да разговаря и със съпредседате- 
жи приоритетите на българското лите на Минската група за регу- 
предссдателство в организацията лиране на конфликта в Нагорни 
през 2004 година.

Вчера министър Паси направи министър във Виена 
обръщение към постоянния 
съвет на ОССЕ и участва в пле-

ването на децата е част от кон
спирация на ЦРУ и ма израелс
кото разузнаване. Сега те твър
дят, че шестимата са експери- посочат чужденци”, отбелязва той. 
ментирали с лекарство, когато са

Сесията също включва обръще
ние на министър Соломон Паси 
към ръководителите на поле
вите мисии, както и дискусии по 
актуални за ОССЕ въпроси.

Днес българският министър 
на външните работи Соломон 
Паси, ще участва в среща на 
“Тройката” на ОССЕ на равнище 
на министри. Предстои му също 
така и среща с ръководителите 
на институциите на ОССЕ (гене
ралния секретар, председателя за 
свободата на медиите, върховния 
комисар по националните мал
цинства и директора на Бюрото 
за демократични институции и 
права на човека.

Запланувано е министър Паси 
да разговаря и със съпредседате- 
лите на Минската група за регу
лиране на конфликта в Нагорни 
Карабах.

Карабах. Българският външен

Соломон Паси пое 
председателството на 
ОССЕ

Последна вест:парната сесия в рамките на го
дишната среща на ръководите
лите па полеви мисии на ОССЕ.
Сесията също включва обръще- външните работи Соломон Паси 
ние на министър Соломон Паси пристигна във Виена, където в

Съдът в Бенгази отложи 
делото

Българският министър на

към ръководителите на полеви- ролята си председател на Орга- 
те мисии, както и дискусии по ак- низацията за сигурност и сътруд- 
туални за ОССЕ въпроси.

Днес българският министър жи приоритетите на българското 
на външните работи Соломон председателство в организацията 
Паси, ще участва в среща на през 2004 година.
“Тройката” па ОССЕ па равнище Вчера министър Паси направи 
на министри. Предстои му също обръщение 
така и среща с ръководителите съвет на ОССЕ и участва в пле
на институциите на ОССЕ (гене- парната сесия в рамките на го- 
ралния секретар, председателя за дишната среща на ръководите- 
свободата на медиите, върховния лите на полеви мисии на ОССЕ.

Либийският съд отложи във вторник процеса срещу шестимата 
български медици, обвинени в умишлено заразяване на над 400 деца с 
вируса СПИН, съобщи британският “ТЬе Мтпи Нега1сГ, като се позо
вава на съдебни източници.

Изданието посочва, че възможни присъди може да бъдат произ
несени, когато разглеждането на делото бъде подновено на 26 януари 
и добавя, че международни наблюдатели следят хода на съдебния 
процес в средиземноморския град Бенгази, където българските ме
дици работели в болница, когато са били арестувани през февруари 
1999 година

ничество в Европа (ОССЕ) изло-

към постоянния

Протести на семействата
Семействата на шестимата български медици в Либия протестират в 

отворено писмо до президента, председателя на Народното събрание и 
министъра на правосъдието срещу решението на междуведомствената 
комисия по делото в Либия, “близките ни сами да определят поведението 
на защитата им в рамките на съдебния процес”.

- Това е опит българската държава да прехвърли отговорността за 
допуснатите грешки и неадекватната си политика върху задържаните 
българи. Прехвърлянето на тази отговорност означава, че за бъдещето 
развитие на процеса отговорност ще носят подсъдимите. Те не са 
свободно мислещи хора, притиснати са от редица обстоятелства, което не 
им дава възможност да взимат правилните решения в този тежък за тях 
момент, се казва в писмото.

„Тиролер Тагесцайтунг":

САЩ ще разкрият военни бази в 

България
Австрийският вестник “Тиролер Тагесцайтунг” 

обръща внимание на темата за разполагането на 
американски военни бази в България. Вестникът 
цитира информация на Агенция “Фокус” за изказване 
на българския министър на отбраната Николай 
Свннаров, че откриването на военни бази в България 
е възможно да стане през лятото на 2004 година. 
Българското министерство очаквало до края на януа
ри да получи съответното решение на американското 
министерство на отбраната. Австрийският вестник 
припомня, че българският парламент през декември 
2003 г. без дебата е одобрил разполагането на военни 
бази на НАТО и на САЩ, като София е направила 
няколко различни предложения за възможните мес
та. Вестникът цитира уверенията на президента Гео
рги Първанов към главнокомандващият на НАТО в 
Европа - американския генерал Джеймс Джоунс, че 
България желае да бъде “стабилен и постоянен пар
тньор на Алианса”, което включвало не само военни 
ангажименти в различни региони, но и ролята на Бъл
гария като стабилизиращ политически и икономи
чески фактор па Балканите”.

Чуждестранни експерти ще 
се произнесат по делото

Съдът в Бенгази, който води процесът срещу шест български медици и 
един палестинец, прие да разгледа заключенията на международни 
експерти, предаде АФП, като се позовава на изявленията на един от 
обвиняемите. Българският лекар Здравко Георгиев заяви, че е “малко 
по-спокоен след това решение на съда. Задържаните през 1998 г. 
Георгиев и още пет български медицински сестри и един палестинец са 
обвинени за умишлено заразяване с вируса СПИН на 400 либийски деца от 
детската болница в Бенгази.

Двамата професори, Люк Монтание от Франция и Виторио Колици от 
Италия, които бяха изслушани на 3 септември 2003 г. от съда като сви
детели по делото заявиха, че избъхналата епидемия се дължи на лошите 
хигиенни условия и, че не е причинена от чуждестранни био-терористи. 
Професор Монтание подчерта, че епидемията е започнала през 1997 го
дина преди пристигането на българските медици и на палестинеца и че е 

1 била предизвикана от използването на нестерилни спринцовки.



Тб януариЖй 3
Нова акция на СФОР за залавянето на Караджич Генерал Бранко Кърга

Нито следа от бившия лидер
Операцията започна в събота, след инфор- Република Сръбска - Бато Тешич е бил за- 

мация, че Караджич

^ .В Партньотьрство 
към средата на 
годината

ШгО-уНачалникът на Генералния щаб на Ар- 
мията на Сърбия и Черна гора генерал 
Бранко Кърга заяви в интервю за сед- р 
мичник “Войска”, че Сърбия и Черна гора |^ЯК| 
може да бъде приета в програмата на НА- 
ТО Партньорство за мир към средата на НИ1 
тази година. Според генерал Кърга това 
може да стане по време на срещата на страните-членки на НАТО в 
Истанбул.

Началникът на Генералния щаб на Войската на СЧГ изрази 
увереност, че приобщаването към програмата на НАТО ще влияе 
положително не само върху държавната общност Сърбия и Черна 
гора, а и върху международната общност.

Генерал Кърга каза, че се провеждат реформи в Армията с цел да 
бъдат постигнати стандартите на НАТО.

се нуждае от спешна държан в арест, 
медицинска помощ и, че се намира в Пале.
Говорителят на СФОР Дейв Съливан уточни,

Войниците са претърсили медицинските 
пунктове в града, местното представителство 

че операцията имала за цел и задържането и на Червения кръст, сръбската църква кул- 
на поддържаници на беглеца. турния център в Пале, както и медицинския

Според очевидци, около 50 войници с маски кабинет на дъщерята на Караджич - Соня. 
на лицата и с кучета са проникнали в рези
денцията на Караджич в Пале и разпитали 
охраната, единственият жив човек в къщата, - 
но след разпита той бил освободен.

Съпругата на Караджич, Лиляна обвини 
на СФОР, че рушат и оскверняват 

мейното имущество. “Много добре знаят.

РГ;

НАТО и Балканите
си. Броят на войниците 

ще бъде преполовен
„....... че френският министър на отбраната Мишел
през последните три години къщата е необи- Алио-Мари съобщи, че броят на натовските 
таема”, каза тя. СФОР съобщи, че са били военнослужещи в Косово и Метохия и в Босна и
открити важни документи оръжия и муниция ХеРЧеговина ще бъде съкратен от 30 500 на 17 500 У 1 И,оръжия и муниция, души през ноември тази година, предаде АФП. 
ълизките на бившия лидер на босненските Завръщането на голяма част от населението е 
сърби твърдят, че силите на СФОР не са на- показателно, че ситуацията на Балканите до
мерили никакви доказателства за контакти с голяма ствпан св Н0РмализиРа «а чувствителните 
т>г » 0 места като Косово, заяви министър Алио-Мари и
караджи I. ь хода на операцията са били уточни, че докато изцяло не се установят мира и 
разпитани двама сърби, единият от тях - бивш стабилността в региона, „ние ще спазваме поетите 
служител в специалните полицейски части на

лите

Новогодишна среща с журналисти в 
Нишкия корпус_____

Пазят 610 км от 

държавната граница1ЖИМ9НТИ"..анга

*В навечерието на новогодишните празници комендантът на 
Нишкия корпус на Войската на СЧГ генерал - майор Стоян 
Маркович и сътрудниците му проведоха традиционната 
среща с журналисти.

В процеса на преустрояване на На територията на военния окръг 
Нишкия корпус на Войската на в Ниш през миналата година 79 
Сърбия и Черна гора броят на ДУШИ са подали иск за 
войниците, офицерите и подофи- оръжие ВОенна слУж^а> Т-

Генерал Маркович смята, че 
цента, но според думите на ген- алтернативната военна служба 
ерал Маркович. в зоната, която не е характерно явление и

Ознаменуван е Денят на освобождението на Ниш от турците

Тържествено връчени 

наградите „11 януари” церите досега е намален с 10 про-

С тържествено заседание на 
Скупщината в град Ниш в неделя 
бе ознаменувана 126 - та го
дишнина от освобождението на 
този град от турското иго. Кме
тът Горан Чирич връчи награ
дите “11 януари” на тазгодишни
те лауреати - на Детския парла
мент, Сдружението на граждани 
“Стари Ниш” и на собственика на 
търговското предпр 
пекс - промет” Радиша Младено- 
вич Раша. Паричната част от наг
радата със стойност 70 хиляди ди
нара Детският парламент дари ма 
Детската интерма клиника, а 
сдружението “Стари Ниш” тази

те пазят, сигурността не е зает- подкрепи това с примера, че от 
рашена. Професионализация на 2 500 новобранци през
войската ще продължи, военни- «^^аТелаТие.3 
те поделения ще бъдат още по- 
малки, но по-добре оборудвани и на. Общата стойност па тези ст

роителни работи надвишава 16по-резултатни.
- Ние пазим 610 километра от милиона динара, но Нишкият ко- 

държавната граница с Румъния, РПУС всъщност е реализирал до- 
България и Македония. През ходи на стойност 7 милиона дн- 
2003 година сме осуетили 51 опи- нара - каза генерал Маркович.

Той оцени, че професнонални-иятие “Им- та за нелегално преминаване на 
границата и сме конфискували ят състав на корпуса се отличава 
контрабандна стока на стойност с висок морал, но все пак има

недоволни от социалното си 
положение.

- 5 300 души от Нишки корпус 
нямат подходящи квартири, а 2 
400 са без каквато и да било 
квартира - изтъкна Маркович.

5,6 милиона динара.
Освен основните задачи в обу

чението и изграждането на бой
ната готовност, поделенията на 
Нишки корпус са ремонтирали 15 
километра пътища н са постро
или 2 км нов път от Кална до 
връх Бабин зъб па Стара плани-

Генерал 
Перишич 
няма да 
отговаря за 
шпионаж?

По повод 11 януари - Деня на освобождение от турското иго делегации на 
Градската скупщина в Ниш, на Нишкия корпус и на Секретариата на 
вътрешните работи, положиха венци край паметника на Освободителите 
в центъра на града.

М. Тодоров

Заплахи срещу 

Небойша Чович
I

сума пари даде като помощ за готови да предприемат мерки за 
правене па иконостаса па Съб- бъдещето на местната си общност, 
орната черква в Ниш, която 
преди няколко години пострада съм убеден, че ще го използва но

най-добрия начин. Затова през 
Връчвайки наградите Горан 2004 година особено внимание щс 

Чирич каза, че силата на един обърнем па икономическото раз- 
град не е само в зградите му, в питие, да се създават условия за 
неговата история и територия, нови делови ангажименти и за 
но и в хората му които са креа- трудоустоявапе - каза Чирич. 
тивни и енергични, които са

- Нашият град има голям шанс и
Сръбският вицепрезидент и председател на 

Координационния център за Косово н Мето- IV 
хия Небойша Чович е получил но с-шаП две 
сериозни заплахи. Правителството на Сърбия 
потвърди, че Чович е бил заплашен с убийс
тво, ако “не се откаже от Косово н Метохия”., 

Сръбският вицепремиер е бил предупре
ден, че съдбата му ще бъде същата като тази 
на премиера Зоран Джннджнч. Заплахите са 
били написани на лош сръбски език и едната № 
от тях е подписана от някакъв “Тигрис”, а дру
гата от някакъв “Яшари”.

в пожар.Защитата на обвинения в 
шпионаж генерал в пенсия 
Момчило Перишич оспори 
правомощията на Военния 
съд да води дело срещу 
бившия началник на 
Генералния щаб на Армията 
на Югославия.
Както съобщи радио Б 92 
неговите адвокати твърдят, 
че съгласно
Конституционната повеля на 
държавния съюз на Сърбия и 
Черна гора военните 
съдилища, военната 
прокуратура и военното 
правораздаване не 
съществуват още от 4 август 
2003 година.
Генерал Момчило Перишич е 
и лидер на Движението за 
демократична Сърбия, което 
отказа да участва в 
преждевременните 
парламентарни избори на 28 
декември миналата година.

ЩМ

София

Нов български 
контингент на Косово

Координационният център прие 
доклад за дейността си

На летище “София” в сряда се състоя церемония по изп
ращането на българския инженерен контингент, участващ в Ми- 
роопазващитс сили на НАТО в Косово (КФОР).

Мисията се изпълнява в град Призреп за срок от 6 месеца. 
Българският контингент се състои от 40 военнослужещи, от 

6 офицери и 34 сержанти и войници, подбрани от трите 
вида въоръжени сили. Старши национален представител 
чалник на военното формирование е подполковник Красимир 
Къиев

за Косово и Метохия,На заседание па координационен център 
председателстван от вицепремиера Небойша Чович, беше приет доклад 
за дейността му през 2003 година.

Според центъра, неговата дейност през миналата година 
успешна, съобщи прес службата на правителството.

Центърът осъди инцидента в Липлян на 11 януари, когпто бяха рпнеш 
сърби и обяви, че той е още едно доказателство за постоян 

влошаващата се ситуация в провинцията.
Осъден е бил и статута ип унивеентетп в Косовска Мнтровицо, 

било решено въпросът да бъде поставен пред сръбско то праптелс с ■

е била

КОИТО шестимаи на-
н е
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В Общинския съд в БосилеградЗаседание на ОС в Босилеград

Ще се води дело 

на майчин език
Приет втория ребаланс на 

бюджета за 2003 година
* Делото още не е насрочено. Това ще стане след 
приключването на необходимите технически подготовки.

Наскоро в Общинския съд възможност, някои дълбоко ще 
Босилеград ще бъде раз- се разочароват, а други ще раз

глеждано дело на български берат, че това е съвсем законно, 
език! Решението, взето от 
съдията Драган Янев на 24 
декември, въз основа на иска
нето на подсъдимите и тъжи- на- майчин

На последното заседание па-------- ----
ОС бе приет втория ребаланс на 
бюджета за 2003 година, както и 
решението за временно финанси
ране на бюджетните потребиос- ~|ДГ- 
ти па общината през първото |ВшНт&2| 
тримесечие в 2004 година. С вто- 
рия ребаланс, бюджета от 
45.100.000 динара се увеличава на щф.:- ^
47.430.500 динара.

- Основна причина за втората ^ 
поправка на бюджета е увеличе- г* ’
нието на материалните разходи 
на една част от ведомствата и 
институциите, чиито основател е 
Общинската Скупщина, заяви 
Горан Стоянов - председател 
ИО па ОС. С ребаланса се пред
вижда, средно с 10 на сто да бъдат 
увеличени средствата за мате
риалните разходи на местните гурат около 1.000.000 динара, 
общности, на футболния и шах
матния клуб,на детската градина 2004 година, според 
и на някои други ведомства и инс- копопредписания, се очаква да

бъдат въведени приходи от да-
Стоянов подчерта, че е дово- пъка на принадената стойност, 

лен от динамиката па прилива на вместо досегашните приходи от 
финансовите средства в бюджета данъка за оборот. Данъка на при- 
през изтеклата година и изтъкна, надената стойност ще се плаща 
че през първите три месеци в за всички стоки, произведени на 
2004 година динамиката на при- територията на общината, но по
ходите в бюджета трябва да про- неже в Босилеград почти няма 
дължи. До голяма степен такива производство, ОС ще бъде изп- 
нредвиждапия се дължът на фак- равеиа пред сериозни финансови 
та, че една част от комуналните и трудности, как да осъществи 
административни такси от пача- предвидените приходи, 
лото на 2004 година е увеличен от 
10 до 12%.

Говорейки за новия бюджет,
Стоянов каза, че по негова ини
циатива ще бъде въведена отдел
на такса за защита на жизнената 
среда, която ще заплащат пред
приятията които ползват природ
ните богатства на територията на 
общината и едновремено предс
тавляват потенциални замърси
тели па жизнената среда. С 
въвеждането па тази такса се 
планира в бюджета да се подси-

СЧ.'_; В

но те не ползват правата си, кои
то им дава законът.

Да започнем от началото. Иск
към съда делото да се разглежда 

език предостави 
теля, несъмнено ще влезе в Димитров, а с него се съгласиха 
новата история на съда и на вторият подсъдим и тъжителят, 
правосъдието изобщо. Да Какво оставаше на съда? В член

7, алинея 2 от Закона за нака-

1ЙШ1а?.
припомним, частен ищец е 
Васил Такев от Босилеград, а зателната процедура от 2001 
на подсъдимата скамейка са 
Димитър А. Димитров- Тре- 
перец от Босилеград и Иван 
Николов от Ресен, главен и

година се предвижда, че в слу
жебна употреба са и езиците ина
писмеността на националните

Босилеград: Милион динара от таксата за защита на жизнената среда малцинства. В член 56 от Статута 
на община Босилеград се казва: 

отговорен редактор на списа- “Съгласно закона, на терито- 
ние “Бюлетин”. Такев изпра- рията на общината служебната 

Димитров пред съда с употреба на сръбският и бъл
гарският език е равностойна”. В 
Закона за служебната употреба

тия в общината, съветниците 
приеха решение, с което всички 
собственици на новоткрити мал
ки, или средни предприятия в 
срок от две години ще бъдат ос
вободени от таксата “фирмари- 
иа”.

През втората половина на
виновиите за-
гтретекста, че като автор на 
статията “Писмо от редактор
ската кошница на "Вечерни 
новости”, публикувана в спи
санието през септември мина
лата година, го е обвинил в 
клевета, обида и подценяване.

титуции.
на езиците и писмеността от юли 
1999 година е регулирано, че 
дело за престъпление може да се 
гледа на езика на съответното 
малцинство, например на бъл
гарски, ако пито един от уча
стниците в спора не настоява то 
да се разглежда на сръбски. Ко- 
гато едната страна в спора 
изисква делото да се гледа на 
майчиния й език, а другата на 
сръбски, тогава съдът осигурява 
преводач на страната, която нас
тоява то да се води на майчиния. 
В същия закон се посочва, че 
преводач трябва да има и когато 
служебното лице, което води 
процедурата, не знае достатъчно 
добре езика на малцинството. 

Той е убеден, че Николов е Преводачът всъщност е връзка-

На заседанието бе решено да 
бъде обявя вей нов конкурс за 
герб и знаме на общината.

Общинските съветници прие
ха и решение за комуналното 
уреждане и чистотата, както и 
решение за размера на разноски
те за уреждането на градските ст
роителни площи през 2004 годи-

-Поисках делото да се води на 
майчин език поради две основни 
причини. Първата е, че това е в 
съответствие със 
законопредписанията, а втората 
е, че не е нормално делото да се 
гледа на сръбски, когато всички 
участници и служебни лица сме 
българи, пояснява Димитров 
предоставения си към съда иск 
делото да се разглежда на 
български език.

С цел да се насърчи развитие- на.
то на малките и средни предприя- П.Л.Р.

Писма на читатели

Хуманен жест
и та между страната, която не знаесъучастник в клеветата 

обидата, понеже като главен сръбски език, и съдията и об
ратно. В този случай протоколът 
от разискването се води на сръб
ски, който след това може да

Делегация на пенсионерската организация в Димит
ровград, начело с Божана Давидкова посети на 6 януари т.г. 
стационара в Димитровград, където честити Нова година и 
Коледа на лекуващите се там пенсионери, връчи им 
скромни подаръци и им пожела час по-скоро да се 
възстановят. Като един от лекуващите се там пенсионери 
бях впечатлена от този жест на моите колеги. Затова искам 
да им благодаря чрез вашето и нашето “Братство”. Бла
годаря и на персонала на стационар, начело с д-р Никола 
Йорданов. Той и медицинските сестри полагат максимални 
грижи ние, лекуващите се там граждани, да възстановим 
здравето си.

и отговорен редактор е поз
волил посочената статия да 
бъде публикувана в списание
то...

бъде преведен на български, 
докато присъдата 
изключително на български. 
При условие обаче, че една от 
страните настоява делото да се 
гледа на сръбски, а другата на 
български, законът налага раз
глеждането да бъде на сръбски, а 
съдът осигурява преводач за 
български. Сега, когато всички
те участници в спора са поискали 
делото да се разглежда на майчин 
български език, съдът трябва да 
създаде възможности за това,

: се пише
I Димитровград Някои още сега посрещнаха 

решението ма съда на нож, 
смятайки че то е страшна ерес в 
работата му. Може би са прави 
като се има предвид досегашната 
закостенеяла практика делата да 
се разглеждат изключително на 
сръбски език. Като се имат в 
предвид обаче законопредписа
нията, които дават и друга

I

■

Николина Влаева, 
учителка в пенсия от Димитровград.

Два дни преди Новата 
година в Центъра за култура 
се проведе шестата акция по 
кръводаряване в 
Димитровград.
Макар и в навечерието на 
Новата година 

I димитровградчани и този 
I път се представиха като 
| хуманни граждани. Общо 50 
! кръводарители се включиха 

в акцията, която и този път 
беше организирана от 
Завода за транефузия от 
Ниш и ОО на Червения 
кръст.
- Въпреки че най'големите 
фирми в общината не 
работят (а оттам бяха 
найактивните 
кръводарители), 
Димитровградска община и 
занапред е на върха в 
акциите по кръводаряване, 
изтъква д'р Иван Петровия 
от Ниш.

ПИСМА
--------- като определи преводачи и про

токолисти, понеже всички доку- 
“------- менти се водят на български.

В Общинския съд в Сурдулица
Шурей съди зета си, а кум кумеца си За да няма недоразумения, 

че такавапосочим, 
процедура може да се води 
само в общинските съдилища, 
и че разпоредбите за равноп
равието за езика и писменост
та не са валидни за второст-

През август миналата година, когато което било засеяно на нивата. Той обаче не се Щб 
всичко беше окосено, моите овци, като и ов- съгласи с предложението ни, а искаше само 
ците на Маринко Маринков от село Драинци пари. След като събра всичко от нивата, той 
влезли в нивата на съседа ни Асен Стоянов и даде пълномощие на адвокат, който заведе 
направили пакост на фасула, доматите и кар- дело срещу нас в Общинския съд в Сурдулица 
тофите. Тала, съпругата на Асен, изкарала и сега се съдиме. Съдебният спор 
овците и казала на мъжа си какво се е слу- пощинтересен като се има 
чило. Той извикал по телефона сина си в Сур- Маринко е зет на Асен, а Аца е мой кумец, 
дулица, който след като пристигнал и видял 
какво се е случило, се завърнал в Сурдулица,

I

е още 
предвид, че

епенните съдебни инстанции.
Съдията Драган Янев сега не 

насрочи датата за гледане иа 
делото. Това ще стане допъл
нително, след приключването па 
необходимите технически подго
товки.

Любомир Маринков 
драинци

взел вещо лице, което Преценило щетата на /Писмото Публикуваме не за да застанем на чияшо и
да е страна, а заради факта, че в нашите села 
оставаш все По-малко хора, Повечешо ош които са на 
преклонна възраст, но които си Правят щети, не си 

на Асен фасул, домати, картофи И ОТ ВСИЧКО, говорят, а някои се и съдят./

16 000 динара.
По едно време ние се съгласихме да дадем

В.Божиловд.с.
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След преждевременните парламентарни избори в Сърбия На парламентарните избори в Босилеград

Чрез пазарлък 

до правителство
Най-много гласове за 

Демократичната партия 

на Сърбия

Веднага след като се 
конституира Административният 
отбор в Скупщината на Сърбия, 
би трябвало да делегира нови 
депутати в парламента на 
държавната общност Сърбия и 
Черна гора. От 91 депутати на 
Сърбия СРС ще даде 30, ДСС -14, 
ДС -11, Г 17 плюс -11 
СПСиСПО-НС.

и по осем * От общо 9.019 гласоподаватели включени в избирателните 
списъци, на изборите гласуваха 4.446, а валидните бюлетини 
са били 4.330Партиите и коалициите, Драшкович, което в коалиция

праг °поептпокр3боРния ° Нова СъРбия на Велимир ради простата причина, че нама- 
Р ’ Р Д ЯО\а на Републи- Илич ще има 22 - ма депутати, лиха равенството с 18 неизвестни 

канската избирателна коми- колкото и СПС. 
сия списъците на своите депу
тати в

Освен 8.962 граждани от наша- вич” гласуваха 528 гласоподава- 
та община, в избирателните спи- тели, или 11,87%, следва коали- 
съци бяха включени и 50 войни- цията “Заедно за толерантност - 
ци, които отбиват военната си Чанак-Каса-Ляич” с 285, или 
служба в Босилеградска община. 6,41%, “Демократичната алтер- 

- Предсрочните парламентар- натива - Небойша Чович” с 195, 
ни избори на 28 декември в Бо- или 4,38% и “Г 17 плюс - Мирол- 
силеградска община се проведо- юб Лабус” със 190 гласа, 
ха законно и без нарушения, 4,27%. “Либералите на Сърбия - 
съобщиха от Общинското работ- Душан Михайлович” 
но тяло.

трикратно - само на шест.
С~атеЛ1Ю бпвшата коали- Четворна коалиция? 

новия парламент на Ция ДОС, заедно със Сръбското 
Сърбия. Сръбската радикал- Движение за обновление, което Демократичният блок от 4 
на партия спечели най-много пРез 2°00 година остана извън та- “ ' Д?С’ ДС' Г 17 пл,ос и 
депутатски места - 82 Лидео зи коал,,«ня- спечели доверието кЛЮ ' НС абсолютно мно-
нат нар демократическа опР на 1 890 000 избиратели в Сърбия, зи“ство от 146 депутати. Проб- 

’пР’ демокРатическа оп- срещу { 340 0()0 спечеленки от лемът е там обаче, че в предиз-
ЦИЯ е Демократическата пар- СРС и СПС заедно. На малциист- боР||ата кампания се изрекоха 
тия на Сърбия на Воислав вената коалиция на Ляич, Каса и тсжки ДУМИ коа с кого няма да

прави следизборна коалиция. От
тук произхождат и различните 
виждания относно мандата на но
вото правителство 
една до две години или с пълен 
четиригодишен мандат. Демок
ратите на Тадич са за коалицион
но правителство с пълен мандат, 
Демократическата партия на 
Сърбия е за правителство на пар
ламентарното малцинство без 
ДС и без да се ограничава вре
мето, а Г17 плюс е за двугодишен 
мандат, за да могат да се почувс
тват и първите икономически ре
зултати.

или

спечелиха 
3,46%, коалицията “За народно

временно:

Малцинствено или
Кощуница с 53 -ма депутати. Чанак, в която беше и ДСБЮ, концентрационно 
Въпреки жестоките атаки, липсваха само 0,6% за да мине правителство? 
преди всичко от довчерашни- изборния ценз. 
те коалиционни парньори, Де- Ясно послание 
мократическата партия, за 
носител на чиято листа в пос-

Макар че има предложение от 
радикалите за мажоритарно пра- 

~ вителство, Кощуница предлага-
Резултатите от преждевре- ше да б-ьде съставен кабинет, в 

„„ , менните парламентарни избори в който да бъдат застъпени пропо-
ледиия момент оеше опреде- Сърбия сочат че бъдещото пра- „ално всички парлаМе„тар- 
лен Борис Тадич, спечели вителство на Сърбия, което биха 1Ш партии, а П0.КЪС110 на Главния 
високото трето място и ще сформирали партиите и коалици- отбор па своята партия предложи 
има 37 мандата в новия състав ите на демократическата опция,

би имало много по-голямо до-

Най - много гласове - 1.136, единство - проф. Борислав Пеле- 
или 25,55% от общия брой е спе- вич и Мариян Ристичевич” спе
челила “Демократичната партия чели 2,83%, а “Сърбското движе
на Сърбия - Воислав Кощуница”. ние за обновление - Нова Сърбия 
На второ място е “Сърбската 
радикална партия - д-р Воислав Илич’
Шешел” с 950 гласа, или 21,37%. Останалите партии и коалиции,

конто участваха на изборите,

Вук Драшкович - Велимир 
2,32% от гласовете.

правителство на парламентарно
то малцинство без ДС. Той каза, 
че ДСС, Г 17 плюс, СПО и НС не 

,,а са били в правителството в

докато на трето място се класира 
“Демократичната партия - Борис поотделно са спечелили под 1% 
Тадич” с 593 гласа, или 13,34%.

на сръбския парламент. Към 
ДС са присъединени Демок
ратическият център на Дра-

верие сред избирателите. Това е 
пределно ясното послание 
гражданите. Изказаната по този

от гласовете.
За “Социалистическата партия 
па Сърбия - Слободан Милоше-

П.Л.Р.

Изборите в Бабушнишка общинаКонсултации за 

парламента Убедителна победа 

на радикалитеПредседателката на Скупщината Това заседание се свиква от
председателя на парламента в 
предишния състав. На 
учредителното засоданио 
трябва да бъдат избрани 
председател и подпредседатели 
на Скупщината. Новия 
председател на парламента, 
който в случая поема и 
изпълняващ длъжността 
президент на републиката, 
трябва да консултира всички 
парламентарни партии и да 

Сърбия учредителното събрание определи кой ще сформира 
на парламента се провежда 
най-късно 30 дни след изборите.

на Сърбия в досегашния състав 
Наташа Мичич проведе вчера 
консултации с представителите 
на избирателните листи, които 
получиха мандати в новия 
състав на парламента във 
връзка с учредяването на 
най-висшия законодателен ор-

На парламентарните избори в Бабушнишка община гласуваха 8166 от 
общо 13 106 избиратели. Невалидните бюлетини бяха 158. СРС получи 
2862 гласа (35 %), СПС - 1229 (15%), ДСС - 918 (11,2%), ДА - 608 (7,4%), 

- 545 (6, 7%), ДС - 501 (6. 1%). СПО и НС - 470 (5, 7%) 
Коалицията "Заедно за толерантност” получи само 67 гласа (0,8%).

В 48-те изборни пункта в общината не бяха регистрирани сериозни 
нарушения на изборната процедура. В републиканския парламент няма да 
има депутат от Бабушнишка община. Б. Д.

Г17 плюс и т.н.

ган.
Според Закона за избиране на 
народни депутати и Правилника 
за работата на Скупщината на

новото правителство.

голюб Мичунович, Гражданс- начин воля па избирателите съ- момента когато бяха разписани 
кият съюз на Сърбия СД У на щевремеино и облекчава, и ус- изборите, а на 28 декември голя- 
Жарко Корач, както и две ложнява сформирането на ново- мо число от избирателите са гла- 

у к то правителство. Усложнява, за- сували против политиката на то-
щото принуждава онези, които гавашното сръбско правителст- 
до вчера се караха, днес да пре- восДС. 
товарят и да се договарят. Освен 

коалиция и Социалдемокра- това са елиминирани и малцинс- решение ще стане ясно през след- 
тическата партия на Слобо- твените партии, с което се иару- ващите десетина дни, а най-къс- 
дан Орлич, ще има 34 депу- шава преди всичко пред Европа но до 27 януари, докогато трябва 
тати. След тригодишна апсти- представителността на бъдещия да бъде учреден новият перла-

парламент. За сметка на това из- мент па Сърбия, 
биратеяите облекчиха тези, кои
то ще съставят новия кабинет по-

малцинствени партии от Сан- 
джак. Партията Г17 плюс на 
Миролюб Лабус, с която е в Какво ще бъде окончателното

ненция, в парламента се 
връща и Сръбското движение 
*а обновление на Вук В. С. Б. - М. Т.
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Около 290 работници на „Кобос” получават пари за доброволно 
напускане на фирмата______ __ 

Нишка банка през 2004 г.

Нови кредити със 

срок до пет годиниНа работа ще 

останат 170 души
Враня. Досега около 100 работ
ника са взели парите си, като се 
очаква до края на месеца те да 
бъдат изплатени и на всички 
останали. Той особено подчерта

Нишка банка има шанса през 2004 година да стане една от 1 
най-мощните финансови институции в Югоизточна Сърбия, понеже I 
благополучно се е справила със санацията и през изминалата година е [ 
влязла в период на стабилна работа. Според думите на директора на I 
банката Йордан Велчев, за такъв старт в новата година много са | 
допринесли договорите с тютюневата фабрика в Ниш, всъщност с § 
мажоритарния собственик на компанията “Филип Морис”, която е I 
върнала на Нишка банка стар дълг на стойност 10,1 милиона евро.

- Става дума за жест на добра воля, с който “Филип Морис” показа, 1 
че уважава старите сделки и партньори. Но освен това те подпомагат 1 
икономическото развитие на тази част на Сърбия, понеже парите ще | 
бъдат предимно използвани за стимулиране на стопанството - каза 
Велчев на предновогодишната среща с делови партньори и жур
налисти.

Той оповести, че новата делова политика на Нишка банка освен I 
всичко останало предполага и нови видове кредити с максимален срок 
за връщане на парите до пет години. Кредитните средства са | 
предназначени за ремонти на фамилни къщи и апартаменти и за ; 
купуването на селскостопански съоръжения.

това, че предвидените суми могат
Тези дни, сега вече бившите работници от „Кобос" започнаха Да се изплащат и в евро.

Останалите около 170 работ
ници, които не са подписали до-

да получават парите, полагащи им се въз основа на 
предварително подписаните декларации за доброволно 
напускане на предприятието. кумента за доброволно напус- 

В края на миналата година ре- силеград за неплатени заработ- кане, остават в “Юмко” АД. На 
публиканското правителство из- ки. шестима от работниците, които 

- От общо 460 души 290 под- не са подписали документа имготви социална програма за из
лишните работниците в Компа- писаха декларацията за доброво- липсват по 2 години стаж за из- 
пията “Юмко” АД, в състава на лно напускане на работа, казва лизане в пенсия и ще бъдат ре- 
която са и работниците в ту- Никола Крумов, директор на гистрирани в тукашната трудова 
кашния “Кобос”. Според програ- “Кобос”. Около 50 от тях са с под борса, която ще им осигурява 70 
мата, всеки работник, който под- 10 години трудов стаж, докато ос
ните декларацията за добровол- таналите са работили там повече публиката до излизането им в 

напускане на предприятието, от 10 години. Работниците, които пенсия. В момента тези лица

на сто от средната заплата в Ре-
М. Т.но

получават от борсата по около 
5 000 динара на месец._ Разисквания в ОС в Бабушница за съдбата
'■ЮмЗещеСЗаатиНнТаавПсичкиараа: н» обществените земеделски кооперации в
ботници, които напускат или ос- ООЩИНата_________________ _______________________________
тават в предприятието, социал
ните и здравните им осигуровки
до 31 12. 2003 година и ще им из- ___
плати минимални заплати за пе- КООПСрЯХИВНО 
риода от ноември 2002 до 31 де
кември 2003 година, независимо ТО ИМ^ЩССТВО

Спешно за мално има 17 работници. Коопера
цията не използва оптимално въз
можностите си, защото липсват 
средства за ремонт на возилата и 
магазините. Земеделската коопера
ция “Ерма” в с. Звонци също има 17 
работници, които в момента се за
нимават с търговия на дребно, 
производство на сирене и отг
леждане на 70-ина овце във фер
мата си “Черни връх”. Пчеларската 
кооперация “Мая” в с. Звонци е 
престанала да работи преди 5 го
дини. Формално тя има 4 работни
ци, но те не получават заплати от 
1999 година.

Въз основа на тези сведения, на 
сесията бе заключено, че Общинс
ката скупщина трябва да се обърне 
към компетентното републиканско 
министерство за спешното решава
не на въпроса за кооперативното 
имущество. Както подчертаха от- 
борииците, през предстоящия пе
риод то би могло да бъде основа за 
съживяване на кооперативното 
производство.

от това, че през част от този пе
риод са били работници на 
“Носталгия”. За този период те 
ще получат по около 98 000 ди- съдбата на обществените замедел- 
нара (1470 евро), които ще им 
бъдат изплатени на 24 месечни 
вноски - от 1 януари 2005 година.

На своята 24-та сесия Общинс
ката скупщина в Бабушница между
другото имаше разисквания и за

ски кооперации на територията на 
общината. Констатирано бе, че ко
операциите разполагат с имущест- 
во с голяма стойност, но въпреки 

На въпроса дали с драс- това всички те са в тежко финан- 
тичното намаляване на броя на сово положение. В Земеделската 
работниците, най-сетне са се кооперация “Бабушница” само пре

ди две години са работили 67 ра
ботници, а днес те са само 5, които

В ' Кобос" няма работа за всички

ще получи пари в зависимост от имат над 10 години трудов стаж 
трудовия му стаж. При изплаща- получават по 167 710 динара, 
пето се изчисляват и годините, докато на тези с по-малко от 10 съзДали условия за започване на

производството в “Кобос”, Кру
мов отговори: “Според уверения-

са работили и в други години се изчисляват по 6 000 
предприятия. Едновременно с динара за всяка година. Крумов 
подписването на декларацията за изтъкна, че изплащането на па- та’ които получих от генералния в с. Велико Бонинце има 6 рабо- 
доброволно напускане на “Ко- рите се върши посредством “Ал- ДиРект°Р на ”Юмко” АД Миле тници, които се занимават с отку-

~"Г=Т
тъжбите си срещу ЮМКО, които ниците са принудени да пътуват 1 лшо иа февруари . лоринг” от Ниш, като му е дала под
са подали в Общинския съд в Бо- до Сурдулица, Владичин хан или П.Л.Р. наем овцефермата си. Земеделска

та кооперация в Любераджа фор-

когато вършат услуги на други лица с ка
мион иа кооперацията. ЗК “Слога”

Б.Д.

3акрита базата на АМС в граничната зона „Градина”
По-добър за туристите, по 
строг за черноборсаджиите 
и гастарбайтеритеНерентабилноспа 

уволнила рйботнр
I

(От 1 стр.)

Занапред митничарите ще мо
гат да извършват контрол и във 
вътрешността на страната, по
точно те ще, контролират дали 
вносителите на различни маши
ни и материали, за които са пла
тили на митниците, ползват 
същите за целите, които са по-

§1 „Градина" продължава да бъде 
най'натовареният граничен пункт 
в страната, особено за 
камионите. През миналата 
година тук са минали около 222 
хиляди камиона. Интересно е да 
се отбележи, че в навечерието на 
Нова година и няколко дни след 
празника през прехода 
„Градина" са минали много 
повече превозни средства и 
пътници, отколкото предишните 
години. От митницата ни 
предоставиха информацията, че 
от’1 до 4 януари оттам са минали 
20 430 пътници, 2 130 пътнически 
автомобила и 1650 камиона.

* Според думите на 
директора на АМСС Мидораг 
Минич, в базата на тази 
фирма в граничаната зона 
„Градина" през изминалите 
години е влагано много, но 
въпреки това тя не е 
рентабилна. Осем работници 
в базата съдят фирмата си, 
като настояват тя да анулира 
отегли решението за 
закриването й.

В навечерието на новата Свиленков, шефът на обекта 
2004 година работещите в ба- Зоран Стаменович не е сред 
зата на Авто-мото съюза на работниците, които са съдили 
Сърбия на граничния преход фирмата, докато останалите 
"Градина” получиха “честит- работниците настояват да се 
ка” от централата на фирмата отмени решението за закри- 
в Белград - базата се закрива, ване на базата, 
а работниците предварилно 
получават по четири заплати ректорът на АМСС Миодраг 
и им се върщат трудовите Минич, каза за “Братство”: - 
книжки. Междувременно ра- Решението за закриване на 
ботници на постоянна работа базата беше взето от Управи- 

базата съдиха Авто-мото телния съвет на АМСС. Бях- 
съюза на Сърбия. Както уз- ме принудени да закрием този 
нахме от адвоката им Зоран обект, защото дълго време

шщ
•§!

сочили в декларациите.
Работниците, които над две го

дини работят в чужбина, както и 
дипломатите занапред ще имат пра
во при всяко завръщане в страната 
да внасят без мито стоки, 

финансови резултати от него. стойност не надвишава 100 щатски 
Съжалявам, че работниците долаРа- Досега те можеха да внасят 

, - чиято стойност не е по-висока от
останаха без работа, на не мо- 5000 
жем да си позволим да финан
сираме обект от който няма модиФиЦирана и информационната 
печалба система на митницата, от която са

отпаднали редица ненужни сведе- 
Закриването на базата раз- ния, които усложняват работата.

Новият закон предвижда 
строг контрол при внасянето на 
стоки за търговски цели. Глобите 
за неспазването на правилата са

нямаме никакви положителни чиято

Новите регламенти в митническия 
закон са по-благоприятни пре
димно за туристите, които, както 
вече посочихме, няма да чакат на 
опашките при влизането в стра
ната. От друга страна, законът ще 
създаде допълнителни трудности 
на работещите в чужбина гра
ждани, както и на дипломатите.

В началото на прилагането на 
новия Закон за митницата на 
граничния пункт преход “Градина” 
митничарите имаха малки пробле
ми само с новата информационна 
система, но след няколко дни 
всичко се нормализира.

долара.
С новия Закон за митницата е

В телефонен разговор ди-
тревожи и органите на мест
ното самоуправление. Пред
седателят на ОС в Димит
ровград д-р Боян Давидков увеличени драстично - някои са

увеличени трикратно, а други чак 
пет пъти. Високи глоби ще се на
лагат предимно на пътници, които 
се опитат да излъжат митничарите 
при декларирането на стоките.

и по—

уговори среща с директора на 
АМС Миодраг Минич.

в

Б.Д.
Б.Д.
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А?ек<:анДъР Васов^а частните офцеферми, собствениците им и овчарите

пИвГ,1°СТ„а^,И“аТ °коло стотина °вЧе- БезспорнГнай^ноТобройно^стадото^Гдл^Тандъ^вТс^млад11' 
нргпол-Л *°ИТО започна с тази Ра6°та да се занимава преди една година. Не са малко хората, които считат 

Решение да се занимава с овце и кози направо за лудост. Ако Александър-Саша беше обикновен 
г5^°Век ОТ село’ това нямаше да изглежда така. Но става дума за човек, който е ветеринарен лекар, 

а лекар невропсихиатър и майка - агроном. И това е тази „лудост", необяснима за нашите хора - как син на 
лекар, самият той ветеринарен лекар, а да стане овчар.

- Срамно е да се занимаваш с овцевъдство, той смята, че това е 
контрабанда на каквото и да е 
(дори и един или
цигари), срамно е да крадеш, а да по който инжектира овцете, по
работиш в никакъв случай 
срамно, казва Саша, докато под-

син

В момента Саша има двамамайсторът - сиренар ли? Аз и 
всички ние в семейството ми. На работници - Милан Миланов и 
практика всички сме ангажирани Стоян Сотиров, които се грижат 
- цялото семейство.

тава въпросът: къде да пласира 
млякото, вълната, агнетата...

- Аз все още съм начинаещ, 
работя едва една година. Но как- 
то изобщо в селското стопанст
во, продажбата на продукцията е 
най-трудната част от работата, 
поне така е при нас, то досега аз 
сам се занимавал с “маркетинг”. 
И съм доволен, тъй като съм пла
сирал цялата продукция. Къде 
ли? Малко тук, а много повече в 
Белград, където имам много 
приятели и познати. Пък и за ка
чествените стоки няма проблем. 
Част от качествените женски аг
нета оставям за себе си, а за оста
налите намирам купувачи. Който 
не е опитал месото на старопла
нинско агне, нищо не знае!

Този път не опитахме агнешко 
и това ще стане за Гергьовден, 
каза Саша, но сиренето, особено 
козето, наистина е деликатес.

- Кое е най-важното в тази ра
бота? - питам аз, докато Сашо, 
двамата работници-овчари и ба
ща му си отпочиват за кратко.

- Две неща са най-важни за 
мен, а би трябвало да бъдат и за 
всеки, който се занимава с овце
въдство. Това са здравето на жи
вотните и хигиената. Хигиената 
там, където са настанени живот
ните, а също така и хигиената 
при доенето на животните и при 
преработката на мялкото. Освен 
че трябва да знаеш как да нап
равиш добро сирене, качеството 
зависи и от хигиената. Кой е

подходящ начин да приложи на 
два стека практика наученото. Начинът,

за стадото. Понеже мечтата и
не е казва, че вече е придобил опит, а 

по това как добре изглежда ста- 
готвя спринцовката, за да вакси- дото му от 170 овци и 60 кози ли-

За да отглежда толкова голя- плановете му са в общото стадо 
мо стадо, трябва добра кошара, да има 400-450 овце и кози (едно 
За начало Басов е взел под наем стадо за мялко, едно за месо), 
кошарата на “Сточар” в полите налага се да вземе още работ
на Видлич, надалеч от Пъртопо-. ници-овчари. Двамата работници 
пинското врело. Договорът за не се оплакаха от работодателя 
наемането изтича, но той се си, дори и докато бяхме сами, 
надява, че ще бъде продължен и преди да дойде Саша. Заплатите 
занапред. “Ако държавата има- им са добри, а имат и топла храна, 
ше правилна политика по отно- цигари... Обектът, в който са 
шение на селското стопанство, настанени, наистина е уютен, с

нира овцете срещу паразити. чи, че те са отглеждани добре.

по-точно към частните произво- печка и достатъчно дърва за 
дители и дребните фермери, ако зимата, 
обезпечаваше добри кредити, 
сигурно бих купил тази кошара, - времето, което прекарах там, 
защото се продава. Но в момента Саша инжектира всичките 170 
това не съществува, пък и аз все овци. Сега стадото е защитено от 
още не съм спечелил толкова, за паразити и от краста, което оз- 
да мога сам да купя този обект.” начава, че и агнетата, които на- 

Обектът е един от многото ов- скоро ще започнат да идват 
чарници, пръснати по територия- бял свят, ще са здрави, 
та на общината, които навремето 
“Сточар” изгради. Сега всички те говия баща край езерото Сават 1, 
са обявени за продан, но няма което е почти

За два часа и десетина минути

на

Разделяме се със Саша и с не-

. Те оти-пресушено
много заинтересовани. За този ват на “ранчото” - хубава къща в 
обект сигурно е добре, че е даден Пъртопопинци, а аз се отправям 
под наем, тъй като наемателят го към града. По пътя имам 
поддържа. В момента в него няма една мисъл: Как е възможно час- 

ток, нито вода. Резервоа- тният производител да има смет-

самоНа въпроса защо е избрал Два пъти годишно, през пролет
та и есента, той ваксинира овце-овцевъдството той отговаря, че
те, а през лятото два пъти ги 
къпят против “краста”. Явно ста
ва дума наистина за човек, който

нито
рът, от който с. Смиловци се сна- ка да отглежда овци и кози, а коо- 
бдява с питейна вода, е само на перацията с толкова механиза- 
около един километър, токът - ция, с такива сравнително добри 
също. Но тъй като договорът е обекти, няма сметка. И отгово- 
такъв, няма сметка да се влагат рът се налага сам - приватиза-

това е негово отдавнашно жела
ние, което може би е станало и 
причина да следва ветеринарна 
медицина. От друга страна, тази обича професията си и това се ви- 
професия няма перспектива в на- жДа 01Де на пръв поглед. Всички 
шите краища, тъй като броят на 
домашните животни драстично е 
намалял. Но когато се занимава с

овце са чисти, козите още повече, 
оборът - също.

Дотук всичко е добре, но ос-
пари. А това определено създава цията. 
големи трудности. А. Т.

Записка от Изатовци
Горна Лисина № жутм. се шпьтшг
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Така се е казвало едно кафене в с. Изатовци. Кафе- 
закрито отдавна, но надписът си стои ппето е 

по-нататък.
Студен зимен ден в Изатовци. Минавайки през се

лото, срещнах само един човек - Крум I ошев, бившия 
селски кмет.

- Не се плаши от кучето, не хапе - успокоява ме тон 
и ме капи в къщата си.

Колко души живеят днес в селото?, питам Крум.
- Около 20 типа, отговаря той и с дълбока въз

дишка добавя: - А едно време бяхме около 420...
Гледам наоколо. Едва ли от някой комин излиза 

пушек.
От бившия кмет узнавам и това, че рейсовете на

последък, не идват редовно поради снега па Видлич. 
Селото няма поща, но има радиостанция, с която уста
новява контакти с общинската служба за осведомява-

в Димитровград, когато се случи някаква нередовна 
ситуация. Но пак проблем: радиостанцията е повре
дена и няма кой да я поправи...

Питам Крум мога ли някъде да си купя цигари. 
Показва ми магазина па “Търгокооп" и ми казва, че 
ще бъде отворен след 10-15 минути. Значи, има 
магазин. Добре е, че изобщо нещо има, че не всичко е 
спряло, заспало и умряло. В хубавото село Изатовци 
зад хубавия Видлич все още има живот. Бавно тече, но 
тече...

[
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са определени местата, на които през пролетта ще бъде засята 
трева и ще бъдат засадени дървета.

Ш
■" Ш. ' .

Крум Тошев в центъра 
"Залутал се пътник

на селото - пред кафенето
Б.Д.

П.Л.Р.
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8 В*тЪ-гСтгШ**>- 1Й януари ^004 -т Ная литературния конкурс в ЖитищеДогодина в босилеградската гимназия

Награди за поетеси 

от димитровградската 

гимназия

Пак ще има търговска 

паралелка
на гимназията Антон Тончев из
тъкна, че Оделението нд'про'с- 

министерство във Враня 
разисквано за записването в сре
дните училища на.територията 
на Пчински окръг. Той изтъкна, 
че догодина в първи клас в бо-

ветното

* И през учебната 2004/2005 година в тукашната гимназия, 
освен две паралелки на гимназия от общ тип, ще има и една 
търговска паралелка.

След като Министерството на ще са проведени и срещи с ро- силеградското училище същест- 
просветата и спорта поиска сред- дителите на осмокласниците ка- вуват условия за две гимназиални 
ните училища да се изкажат как- то и събрание на училищния паралелки и на една търговска 
ви специалности в следващата съвет на гимназията, 
учебна година ще предложат, 
сред осмокласниците в основно- Училищния съвет, директорът средното икономическо училище
то училище “Георги Димитров” в ....
Босилеград бе проведена анкета, Въпреки, че в тукашната 
какво планират да учат. Според гимназия могат да се запишат 90 
нея около 40 от общо 100 уче- ученика, години наред в първи

клас се записват по около 50.ника, планират да се запишат в 
гимназията, около 10 в средно

Награди са получили Ива Пейчева , Снежана Тончева, Марина 
Гогова, всичките от четвърти клас, и Ива Симеонова от 
първи клас.

На завършилия литерату-паралелка с тригодишно обуче- 
На последното заседание на ние, която да работи в състав на .

рен конкурс в град Житище ^«Гнв^орби^лади 
четири млади поетеси от ди- поети и литератори за конкурса 

гимназия „Дни на детската поезия и
творчество "Гордана Брайович" 
в Алексинац, на който и досега 
са участвали младите творци от 

Както ни осведоми и.д. ди- Димитровград и са печелили
награди.

от Враня. Въпреки желанията на 
една част от родителите и въоб
ще на обществеността в общи-

митровградската 
“Кирил и Методий” спечели-

ната, в гимназията в момента не 
съществуват реални условия за 
откриване иа машинни, елект
ротехнически, или пък някои 
други специализирани паралел
ки, констатираха членовете на 
УС.

ха награди и признания.
Антон Тончев, директор на 
гимназията каза, че въз основа 

търговско училище, докато дру- новите законопредписания 
гите възнамеряват да продължат министерството от следващата 
образованието си в някои други година ще финансира училищата 

По според броя на учениците, а не 
както досега въз основа на броя 
ка паралелките.

ректорат на гимназията г-жа 
Снежана Симеонова, в кон
курса са участвали 13 ученици 
от гимназията, а награди са 
получили Ива Пейчева , 
Снежана Тончева, Марина 
Гогова, всичките от четвърти 
клас, и Ива Симеонова 
първи клас. Те са наградени с 
дипломи , а творбите им са 
отпечатани в сборника на 
фестивала-конкурс, 
също са получили като наг
рада. Четири книги, получи 
гимназията, а и диплом от 
организаторите 
ката “Бранко Радичевич” и 
Клубът на книгата от гр.

Житище.
Иначе

Димитровград отскоро дейст
ва креативен център, в който 
са включени всички таланти в 

от училището, които предлагат 
различни проекти в областта 
на обучението и на извъну
чебните дейности.

Една от неговите дейности 
включва и подготовката на 
ученически вестник, който би 
трябвало скоро да се появи в 
гимназията с финансовата 
подкрепа на общината скуп
щина.

в гимназията в
специализирани училища, 
въпроса, “Къде след основното 
образование” в основното учили- ‘ ; ....

Г1.Л.Р.

Ш МЕМОК1АМ

Почина нашият народен адвокат
КОЙТОВ рамите утринни часове на 2 януари 2004 г. 

внезапно почина адвокатът Арсо Любенов Тодо
ров, един от най-добрите, най-почтените и най- 
прогресивните граждани на Босилеградска об
щина. Човек, който еднакво принадлежеше на 
всички нас.

Арсо Тодоров е роден на 25 февруари 1957 
година в село Рибарци, Босилеградско. Основно

ангажиран и със своя 
свободен търсачески и 
непримирим дух винаги 
мислеше как Босилег
рад да стане по-добър, 
по-човечен и по-богат. 
Самият той живееше

библиоте-

скромно и помагаше ма
териално на бедните.

На 2 януари 2004 Бо
силеградска община за
губи още един добър и 
велик човек. Обичахме

А.Т.училище завършва в своето родно село, а след 
четвърти клас учи в осмолетката в Босилеград.
Завършва с отличен успех босилеградската гим
назия. В град Ниш следва право и става юрист.
Няколко години е безработен, а след това за
почва да работи като юрист в босилеградската го всички - и тия, които бяха съгласни, и тия, 
ОС, откъдето минава в Общинския съд в Боси- които не бяха съгласни с него. 
леград, в който работи като съдия. От 1994 г. е

1п тетопат

Учителката
Драгица
Величкова

Арсо се занимаваше и с поезия. Като поет 
адвокат и успешно практикува тази професия до успешно се представяше в списанието “Мост”,
смъртта си.

Арсо Тодоров беше известен и успешен ад- хове. Не му стигна време да издаде своя стихос- 
вокат не само в Босилеград, но и във вътрешно- бирка, за която толкова много говореше, рабо- 
стта

където са печатани повечето от неговите сти-

Димитровградската културна и 
просветна общественост на 13 декемв
ри 2003 г загуби още един просветен 
деец от плеядата учители, предаини на 
своята професия от цялата си душа и 
сърце. Преподавателката по български език Драгица Величкова 
съчетаваше у себе си възрожденското и свъременното, учеше 
децата, но същевременно с голяма упоритост работеше върху 
своето самообразование.

Непосредствено след Втората световна война тя е младежка 
активистка в Босилеград, но изключително много я привлича 
учителската професия. Преподавателската си дейност започва в 
Смиловци, след това учителства в Долна Невля и Звонци, за да 
завърши просветната си дейност като възпитателка на най-мла
дите в димитровградската детска градина, чието изграждане и 
оборудване непсоредствено ръководи и влага огромно усърдие и 
любов.

По баща Маричевич, черногорка, по майка - българка, тя 
да преподава на български език в основните училища 

през ония следосвобожеднски години, когато дори няма най- 
необходимите учебници,а преподаването на български език едва 
ли не е считано за измяна към изкуствено създаваното югос- 
лавянство. Драгица обаче рабзира нещата по-иначс: тя е убе
дена, че всеки език е нов прозорец към света на красивото, към 
облагородяването на личността и затуй почти самостоятелно 

тетрадки шедьоврите на българската литература и с 
голяма любов и усърдие дава знания на децата по майчин език. 
Учи ги на човеколюбие, дава им необходимите знания и с безпр
еделна всеотдайност ги подготвя за живота. Оттук и призна
телността на много поколения, имали щастието Драгица 
Величкова да им бъде преподавателка.

По онова време преподавателите са били едновременно и 
учители, и възпитатели, и обществени дейци, радетели за 
по-добър и по-достоен за хората човешки живот. Заради тази 
своя дейност и приноса, който дава, тя е удостоена със Сеп
темврийска награда на град Димитровград. Загубата 
хора и радетели винаги е голяма и обикновено след тях остава 
голяма празнота.

на страната. Той беше защитник и закрил- теше и с голямо желание очакваше оформянето 
на бедните и обезправените, на несправед- й. Той беше председател на Надзорния съвет на 

ливо обвинените, на работниците, на земедел- издателство “Братство”. Освен с поезия и адво- 
ците и на всички хора, които се нуждаеха от не- катура, като човек, който добре познаваше и 
говата помощ и от неговите съвети. Никому не българския, и сърбския език, понякога, през 
отказваше и за всекиго имаше и намираше вре- малкото си свободно време той се занимаваше и с

превеждане на текстове. Обичаше да играе шах- 
Арсо беше голям и достоен българин. Той бе- мат и помагаше на шахматистите и на шахматния 

ше член, а известно време и председател на Де- клуб в Босилеград, 
мократичния съюз на българите в Югославия.

пик

ме, освен за себе си.

Той никога не говореше за здравословните си 
Винаги, и в най-трудните моменти отстояваше проблеми. Беше с весел нрав 
програмата на ДСБЮ и имаше ясна позиция по мист във всяко едно отношение. Имахме толкова 
всички въпроси за правата и интересите на бъл- много общи планове и мечти, които завинаги ще 
гарското малцинство и на всички граждани на останат неосъществени.
Босилеградска община. Арсо беше в ядрото от

и много голям опти-

Поклон пред светлата му памет!
хора, които решително скъсаха с миналото и 
предвестиха новото време. Беше обществено Йовица Костов, председател на ГС на ДСБЮинж.

започва

Влакове Предопределение I
Неделя отвлича

вниманието на 
палача.
Вятърът в
бсзпосочност тръпне. 
Ако тръпнем 
по следите от вчера: 
огради само срещаш, 
и мълчание 
в неделя.

Отмина влакът по 
релси повторни.

В сумрака падащ,

при гора безименна

събираха картофи.
Търкалят сс 
непостоянни

кръгли без ритми на 
деня
- гаснещ.

фенер мъждукащ

проблясва

и чупи пътя

на нспристигналият

от вчера.

При отворени врати 
понечи въздухът 
да изгаси свещта 
до очи наблюдаващи 
небесните прибои.
И за смърпипа 
закъсняват влаковете 
- ако е чужда.

Ти ли мълчиш

или твоя град?
Небитието ли е
предопрсделеност
на всички градове
- в неделя.

Неделя отвлича

вниманието на 
палача.

Мълчанието е 
съдба(та)
на твоя град.

изписва в

на такива

Стихотворения на Арсо Л. Тодоров, 
Публикувани в "Мост" 137/138 Стефан Николов
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По случай Коледа в 
Димитровград____ В Лукавица на Нова година

Събраха се 

ветераните на КХДКонцерт и
запалване ви

"зя

г. След повече от 15 години членовете на някогашното местно кул
турно-художествено дружество отново се събраха в навечерието на 
Нова година в село Лукавица. Някои бяха облекли народните си 
носии, които носели преди години, за другите пък старите облекла 
бяха тесни. Някои пяха, други свиреха, трети отговаряха за хумора и 
сатирата... Всички се хванаха на хорото, за всички имаше ядене и 
пиене.

Бившите членове на лукавишкото КХД преди десетина дни 
изнесоха културно-забавна програма и в крайградското село Гоин 
дол. Лукавчапи възнамеряват да изнесат наскоро такава програма и 
в някои градове в България.

пж ЬШЧянЯЯНа 6 януари т.г. в голямата 
зала на димитровградския Це
нтър за култура членовете на 
димитровградското 
но-художествено дружество ! 
изнесоха внушителен коледен 
концерт. В центъра на вни
манието бяха фолклористите, 3 
които изпълниха научените 
през последните три години 
български и сръбски танци. 
Представиха се всички фолк
лорни състави към КХД. Осо
бено въодушевление предиз
викаха пионерските състави.
В програмата се включиха и 
младите артисти от местния I 
театър “Христо Ботев”, както 
и димитровградският кавалд- 
жия и певец Александър Ба
сов.

култур-

ш V-

Прасе за 

награда щ
№ ях * & йГолямата зала на местния 

Център за култура беше 
препълнена. Най'щастливият 
зрител беше Мики Антов ' 
билетът му с номер 106 спечели 
печено прасе, което предостави 
хлебопекарската фирма 
„Опстанак".
След концерта на градския 
площад се извърши и 
традиционното коледно 
запалване на бъдника. 
Литургията отслужи местният 
свещеник Александър 
Джорждевич.

-.7 V «

5.

\1Б.Д.

Селце, мое мило
^ Добре дошли гости и ценъени,

момци, девойчетия, оставени и

олтарат.
Гусле мойе е..м ли ти жицу, 
направимо и нову мадъерницу.

Алал бера, това е кмет,
преко бару направимо и клозет. 
Еве съга отсекоше горуту, 
иашарамо малко и чешмушу.

оженъени.
/уобре дошли и гости са страну, 
у нащу саху може йош да стану.

Яой селце мойе мило, ||
слуше съга кво се у те збило. 
Мили Боже чуда големога, 
мило ми йе да похвалим

Съга бару пълне с каменяци,
правимо базен за мъртваци. 
Само нема голи да се купу, 

дека рибарите напущаше щуку. 
Пази кмете по облаците не зеве,

видиш ли кви су ни путеве. 
Поди прозори диза се прашище, 
не сакаю на станицуту такова

кметатога.
Гусле мойе, моя дико,

родила си кмета, баба Велико. 
У селото сви га ре<дом воле, 
обновил църкву с три куполе.

Пидизаше малко и дуварат 
нестаде златот

не:

буньище...

(Ч ас г от духопитото счч*хотнорс11нс.^с^коеччдпукп»чи>м'н^'^ ^)
о отама
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е« Частната „ ТВС” в Сурдулица разширява мрежата си

Планират да открият 

и собствено студио
едва сегй се развива, но няма мес
тна телевизия и местни вестници, 
така че информирането не е на 
задоволително равнище, смята 
той и се надява, че с откриването 
па собственото студио за радио- и 
ТВ програма то ще се подобри 
значително.

аг *- С откриването на студио за излъчване на собствена ра
дио- и ТВ програма -е подобрим информирането в об-ината, 
което сега не е на задоволително равни-е, казва Новица 
Тончев, един от собствениците на „ТВС

за
Приключването към мрежата

Частната “ТВС” в Сурдулица, студио, в което имат намерение на кабелиата телеВизия в момен 
която миналата година откри ка- да излъчват и собствени програ- та струва 6000 и 7000 дина 
белна телевизия, разширява мре- ми. Първата цена плащат домакине

Щ>
-През тази година -е увеличимжата в града и се готви да нап

рави съ-ото и в по-близките до броя на програмите и ще разши- 
Собствениците й Но- рим мрежата на кабелната теле-

твата в колективни жилищни сг 
ради, а втората онези, които жи 
веят във фамилни къщи. Месе 
чният абонамент и за едните, и за 
другите е 96 динара. Засега не е 
известно дали тези цени ще пла
щат и новите абонати на кабел
ната телевизия.

него села.
хвица Тончев и Бранко Божилов визия, преди всичко в по-близки- 
казват, че досега са изпълнили те до Сурдулица села, оповестява

Тончев. - Особено внимание щевсички поети задължения към 
абонатите си и че от услугите на посветим на откриването на сту- 
тази телевизия, която излъчва 20 дио, в което ще подготвяме и из- 
програми, се ползват около 900 лъчваме собствена радио- и ТВ 
домакинства. Съ-евременно те се програма. В Сурдулица същест- 
готвят да открият и радио - и ТВ вува местна радиостанция, която

33

Е-ч В.Б.
63

Ш>ва 96 В Босилеград по случай новогодишните празници

Песни, танци, хора и награди
Повечето босилеградчани посрещнаха Новата година в домовете си, но някои прекараха 
най-веселата нощ в тукашния хотел, ресторантите и кафенетата в града.

След Младежката организация на сина, който получи 500 динара, даде сладкиши на всички малчу- 
ДСС организира посрещането на Наградите бяха осигурени от гани.
Новата година в центъра на Центъра за култура, а в програ- 
града, където с песни, танци, хо- мата участваха и танцовите със- “Кодал” организира наградна иг-

ансам- ра за своите абонати, която бе 
излъчвана по телевизията. Пър- 

Както всяка година, няколко вата награда - голям цветен те- 
дни преди Новата година в дет- левизор - спечели Галина Петко-

ров ( с тези стихове редакцията 
отбелязва 40 години приятелство 
с перото и 65 години живот на 
поета), а тук е и разказът на Сим
еон Костов, текстът за пастирс
ките игри в Бурела на Цветко 
Иванов, текстът на Весна Нико
лова за оброчните кръстове в Ди
митровградски край, текстът на 
Бранко Йотов за критиката в ли
тературата на българите в Сър
бия.

изключително интере
сния “Мост”, посветен на автори 
членове на българския и сръбс
кия ПЕН, излезе новият брой на 
списанието. В книжка 177/178 ре
дакцията е запазила основните си 
рубрики, като същевременно са 
публикувани текстове на нови и

Частната кабелна телевизия

ра и “жежка ракия”, веселбата тави на фолклорния му 
продължи до късно през нощта. бъл.
Най-малките ни съграждани по
лучиха и сладкиши.

И сега в Босилеград бяха орга- ската градина “Детска радост” в ва от Райчиловци, а сред награ- 
низирани редица културни меро- Босилеград, децата и възпитате- дите бяха и 0\Ч) плеър, футбол, 
приятия. Центърът за култура лите подготвиха за родителите и радиокасетофон, торти и много 
организира традиционното съре- гостите културна програма. Цен- други награди, които освен от 
внование “Пръвият глас на Бо- трално място в нея заемаше Дядо “Кодал”, бяха предоставени и от 
силеград”, на което участваха 6 Коледа, който раздаде на всички частни предприятия от Босилег- 
певци-любители. Първото място деца новогодишни подаръци - рад. 
и паричната награда от 1 500 ди- сладкиши и играчки, 
нара спечели Райна Стоянова от 
Радичевци, на второ място се

вече утвърдени автори на списа
нието.

Централната част ма списани
ето е посветена на Блага Димит
рова (1922-2003), една от най-из
вестните, най-продуктивните и 
най-превеждани български пое
теси. Димитрова е сред най-зна
чителните интелектуалци, които 
имаха видна роля в промените 
след падането на комунизма в 
България. За нея в този брой пи
шат Цветан Тодоров, Елена Нал- 
бантова и Властимир Вацев. Ре
дакцията е подбрала няколко 
стихотворения от различни пери
оди на нейното творчество.

Вторият тематичен блок на 
списанието е посветен на Младен 
Марков, лауреат на НИН-овата 
награда за роман на годината. 
Редакцията публикува откъс от 
наградения му роман “Бдение”, 
както и текста на известния 
сръбски поет Зоран Вучич за 
творчеството на Младен Мар
ков.

На вниманието на читателите 
се предлагат и избраните стихове 
на български и сръбски хайку ав
тори, част от текста на Цветан 
Тодоров от “Несъвършената 
градина”, като особено препоръ
чваме текста на д-р Джордже Иг- 
нятович “Българите в произведе
нията на сръбските писатели 
през XIX век”. М.В.

И тази година в центъра па 
И местният филиал на Кул- Босилеград бе организирано 

турно-информационния център тържествено посрещане на пра- 
класира Милена Йорданова, уче- “Цариброд” организира програ- вославната Нова година. Органи- 
ничка в осми клас от Дукат, коя- ма за най-малките, в която учас- затор на тържеството отново бе 
то спечели 1 000 динара, а трети тваха певици от България и, раз- 
бе Лазар Николов от Долна Ли- бира се, Дядо Коледа, който раз- ДСС.

младежката организация на 
П.Л.Р.

В Градската галерия в Димитровград

Изложба на афиши за екологията
В Градската галерия в Димитровград бе открита изложба от афиши за екологията, 
която представява още едно мероприятие за защита на околната среда

Изложбата беше открита от преподава- на чешма, а друга в “двумостието”, до мелни- 
теля по биология в местната гимназия Сло- цата на семейство Царибродски. Около ва- 
бодан Цветков, който между другото изтък- дите имаше прекрасни селски градини и 
на: - Ние помним, че преди години Нишава и сливници, които бяха рай за птиците. В Стро- 
Лукавашка река бяха чисти. Имаше много шена чешма имаше врело, сега го няма. 
риба, много раци и други водни животни и Градското сметище се намира на Козарица. 
растения. Сега реките са замърсени, няма ра- Екологични проблеми има още много, 
ци, а рибата е малко. Помним времето, ко- Цветков каза, че обединена Европа 
гато в града имаше две вади - една в Строше- дефинирана политика за опазване

Новата книга на Властимир 
Вацев (“Брод към Цариброд”, 
“Хайни”, София, 2003 г.) като ис
тинско културно събитие в Ди
митровград през 2003 г. бе повод 
да бъде представена в рубриката 
“Отзиви”. За нея пишат Елиза- 
бста Георгиева, Денко Рангелов 
и известният български поет 
Георги Константинов.

От авторите на световната ли
тература е включено произведе
нието на Шимада Масахико “Ан- 
тибаща”. В рубриката Щрихи за 
портрет е представен Георги 
Трифонов. Той е включен еднов
ременно и като художник, и като 
поет.

има 
на окол

ната среда, че е създала структури, институ
ции, законодателство и финансови фондове 
за реалиизация на еколигичната политика. 
Той наблегна на факта, че местното самоуп
равление и други институции в общината 
трябва да се постараят за да влязат в контакт 
с финансовите институции на Европа с цел 
ревитализиране на околната среда. - Зана
пред много повече време и енергия трябва да 
се посветят на екологичното образование 
детската градина, основното и средното учи
лище. Това е едно дългосрочно начинание и 
тези

в и Нели Папазова, от Клона на Международ
ната организацията за защитата на жизне
ната среда (РЕК) в България.

Изложбата бе подготвена от Инициатив
ния тим за изготвяне на ЛЕАП в Димитров-

мерки включват разработването на
национална стратегия за екологично образо
вание. Необходимо е допълнително еколо- 
гично обучение за собствениците на фирми ГрЗД ",,меДгната гимназията “Св. Кирил и Ме- 
собствениците на земята, фермерите и др ’ 1°ДИЙ ' Спомоществователи бяха местната 
каза Цветков ’ ФиРма Комуналац , местната природоза-

н. .. _бт ГГреТ.Т.Ж='" ’

Редакцията на списание “Мо
ст” продължава да публикува 
произведения на наши автори, 
като младите поети Йелена Ран- 
чева, Ива Симеонова, Марина 
Гогова, поетите Елизабета Геор
гиева, Горан Игич и Милорад Ге-

гости, сред които Тодор Тодоров, от 
Природно-научния музей в град Белоградчик
ха и

Б.Д.
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Д-р Боян Давитков, председател на ОС 
Димитровград:_________ Кметът на Бабушнишка община Петър Йончич:в

и„Очаквам тежка година^ 

но малко по-добра от 

миналата”

п© вонихме висшо пт
о рошиш©
* Особено съм доволен от това, че в тези тежки икономически 
времена запазихме около 3000 трудови места в общината, каза 
Йончич * През следващата година приоритетни задачи ще 
бъдат довършването на строящия се от години градски басейн 
и ремонтът на регионалните пътища Бабушница-Лесковац,
Бабушница-Звонци и Бабушница-Бела паланка.

-Миналата година беше тежка оказали експертна и финансова поставят под въпрос движение- 
във всяко едно отношение, но за помощ на общината при реали- то, ако не бъдат ремонтирани и 
Бабушнишка община тя беше ус- зацията на редица проекти. Осо- за това очакваме помощ от сръб- 
пешна - казва кметът на общи- бено е помогнала американската ското Министерство на транс- 
ната Петър Йончич. В подкрепа организация ЦХФ, но са помага- порта, 
на своето твърдение той казва: - ли и такива г лубликански орга- 
Доволен съм предимно от факта, ни и дирекции като Правителст- каза, че тя ще бъде трудна във 
че в общината ни работят около вото за Сърбия, Републи- всяко едно отношение: - Никой 
3000 работници. Заедно с ръко- канската дирекция за пътищата и от нас, жителите на Бабушнишка

община, не трябва да се натовар-

Председателя на ОС в Димит
ровград д-р Боян Давитков, пи
тахме какви са очакванията и 
плановете за настоящата 2004 г.

Очаквам също да бъде 
Затова на гражданите 
община бих поръчал да излезнат 
от летаргията, да са по-агресив- 
ни , по-инициативни и да вземат 
съдбата си в свои ръце. Само ако 
е така можем да разчитаме и на 
чужда помощ. С една дума очак
вам тежка година, но за нюанс 
по-добра от миналата.

Плановете за настоящата го
дина са насочени в няколко нап
равления. Основна задача на ло
калната самоуправа ще бъде по
добряване на комуналната ин
фраструктура и тук бих посочил 
няколко проекта. Това са доизг
раждането на водопомпената 
станция Ивкови воденици, с кое
то всичките предвидени бунари 
ще бъдат активирани и решено 
водоснабдяването на града и 
крайградските селища. След 
това с местните общности на Бе- 
леш и Желюша трябва да прока
раме канализация в тези селища.

Един от приоритетите е и до- 
вършаване на спортната зала, 
което е запланувано за средата 
на 2004 г. Тази година трябва да 
бъдат довършени и две улици в 
града и да се сложи асвалтова 
настилка на всички неасвалтира- 
ни улици в града.

Все пак нашите най-значител
ни активности ще бъдат свър
зани със стопанството, въпреки 
факта, че компетенциите ни в 
тази сфера са минимални, дори 
нищожни. Ще направим всичко 
възможно за да подобрим неща
та, като се опитаме да доведем

тежка. 
на нашата

За новата 2004 година Йончич

водителите на фирмите те разб- др.
раха навреме, че изходът е в ра
ботата и в дисциплината, запази
ха трудовите си места и своето 
бъдеще.

За комуналните постижения в 
общината през 2003 година Йон
чич казва, че общинското ръко
водство не е имало време да води 
“висша политика” и не е имало

инвеститори, които да влагат 
средства в нашето стопанство.

Макър че политическата об
становка в страната не дава доб
ри предусловия за решаване на 
стопанските проблеми, надявам 
се и нашето стопанство да нап
рави първите положителни кра
чки. Преди всичко имам предвид 
реализация на договора за 
даване под наем на новия цех 
на “Свобода” и започване на про
изводство с определен брой ра
ботници.

Все пак нашият най-голям 
стопански проблем е гумарата. 
Надявам се, че най-после ще на
мерим човек, който ще се съг
ласи да бъде фалитен управител. 
Надявам се, че и контактите с оп
ределен брой бизнисмени от 
съседна България ще дадът ня
какви резултати.

Когато става дума за работата 
на Общинската скупщина прио
ритетни задачи са приемане на 
определени планови документи, 
ревизията на генералния градоу
стройствен план и изработката 
на ЛЕАП.

г

време да отговаря на провокаци
ите на различните недобронаме- 
рени политически фактори в об
щината, а след това добавя. - Ние 
работихме за доброто на всички 
граждани на общината. Асфал
тирахме няколко улици в Ба- 
бушница, асфалтирахме пътя 
между селищата Камбелевац и ремонтирани участъци от пътя Бабушница - Звонци 
Дучевац, дълъг около 2,5 кило- ва с някаква “висша политика”. 

Нашата задача е да се стремим да 
бъдем максимално дисциплини-

Говорейки за най-важните за
дачи, които се очакват от мест-

метра, построихме един макада- 
мен път с дължина 500 метра в с.
Камбелевац, а на територията на 1,от° самоуправление през тази 
общината прокарахме още около година, Петър Йончич сподели: - рани на трудовите си места.
6 километра такива пътища, През 2004 година ще се стремим края на разговора кметът
ремонтирахме участъци от пътя Да довършим и открием градския изтъкна: - Винаги съм имал сим- 
Бабушница-Звонци, открихме басейн. Приоритетна задача е и 
фитнес зала в града, в 7-8 села ремонтът на регионалните 
инсталирахме улично осветление пътища Бабушница-Звонци, телите на а ушнишка о , 
и т.н. Йончич пожела да благо- Бабушница-Бела паланка и Ба- иротски окръг и на ця-ги

бушница-Лесковац. Определени бия пожелавам щастлива 2004 го
дина!

патии към вестник “Братство”. 
На всички ваши читатели, на жи-

дари чрез нашия вестник на раз
личните международни неправи
телствени организации, които са

участъци от тези пътища са в 
много лошо състояние и могат да Б.Д.А.Т.

В Димитровград на Нова година и Коледа На Бъдни 
вечер в 
Босилеград

Тази година в Димитровград радост и подаръци на най-малките донесоха не 
един, а двама белобради старци, дядо Мразовци, или ти Дядо Коледа. Единият се 
разхождаше из града с двуколка, в която вместо елени беше впрегнат кон. 
Другият се беше модернизирал в унисон с новото време и дойде със специално 
моторно влакче, с което разходи по градските улици не само малчуганите, но и 
майките им.

Шести януари е времето на коледарите, 
хубавия обичай. Само че сега едва ли някой от тях надява

Тази^одина поради изключително студеното време коледарите в Димитровград 
тръгнаха и по-късно и бяха по-малобройни от други години. Торбата на коледаря на 
снимката е вече доста пълничка, а коледарите още не бяха обиколили,^всички 
роднини и познати.

Въпреки, че на 
Бъдни вечер в 
Босилеград 
температурата се 
бе спуснала десе
тина градуса под 
нулата, това не 
попречи па няко
лкостотин 
вославпи Христи 
япи да присъстват 
на традиционно

които от няколко години възвърнаха 
на връвца “колачите"с

пра

Тържос5

то освещеиие и запалване па бъдника в -^'^ГйТоГд^итеТззнйф. т^шння, 
двора иа тукашната църква Рождество па у киц ..царибр0„” организира де-
Пресвета Богородица’. Литургията в чест 4“ ^езовление “Храбрият ши
на големия християнски празник бе отс- ^ б г‘ което из„ълии кукленият
лужена от местния свещеник Бобан Илич, > ^,Р представлението, което
а децата, конто учат вероучение, изнъл- Рза б„силеградскитс
ниха песни, посветени на най-радостния ,ш децата бяха раздадени коледни
християнски пртазник - Коледа. подаръци

Е-но
След оснещението и запалването на 

бъдника присъсващито бяха почерпени с 
по този повод беше

П.Л.Р.

жежка ракия, която
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Има ли оправдание за изтласкването на екологията в заден план?

I
*Интервю с престижния белградски естествоизпитател професор Божидар Чурчич

БРАТСТВО: Г-н професор, Вие 
сте - позволете ни

ковачница на напълно нови видове 
животни, които не съществуват ни
къде другаде в света. Това неизчис
лимо множество на ендемични и ре- 
ликтни балкански “живи фосили” 
подтикна представителя на Евро
пейския съюз Даниел Жиже да 
заяви, че мегапроектът “Фауна Еу- 
ропеа” трябва да бъде продължен и 
в бъдеще - до пълно изчерпване. 
Още повече, че през терциера Бал
канският полуостров е дал сигурен 
приют на живия свят, запазвайки го 
от унищожение през ледниковата 
епоха, което е създало възможност 
след епохата на заледяванията 
балканските жители да тръгнат на 
север, северозапад и североизток и 
отново да върнат факела на живота 
върху опустелите предели.

БРАТСТВО: Доколкото ни е из
вестно, по време на състоялите се в 
Атина сесии Вие сте имали плодот
ворна среща с члена на гръцкото 
Министерство на външните работи 
и председател на гръцката комисия 
за сътрудничество с ЮНЕСКО 
проф. д-р Николас Папагеоргиу.

Д-Р ЧУРЧИЧ: Да. В продължи
телен и сърдечен разговор напра
вихме обмен на мнения и сключих
ме редица важни договори. Напри
мер, дадохме приоритет на разитие- 
то на дунавския екотуризъм, към 
който гърците проявяват видно лю
бопитство, след това подчертахме 
значението на проучването на 
крайграничните покрайнини (Ба
натските планини, Поермието, Шар 

планина, планина Прокле- 
тие и др.), съгласихме се, че 
е много важно да се опре
делят световните резервати 
на Биосферата, засегнахме 
и въпроса за защита на вод
ните ресурси и екосистеми
те, обсъдихме билатерал- 
ните отношения и пр.

БРАТСТВО: Кажете и 
няколко думи за дейността 
на Комисията на СЦГ за 
сътрудничество с ЮНЕ
СКО.

да се изразим 
така - и “наш човек”. Царибродско 
сте изследвали нашир и надлъж, 
сред царибродчани имате мнозина 
приятели и познати, сътрудничите 
в изданията на “Братство'', най-сет
не, миналата година бяхте удостое
ни със званието Външен член-ко
респондент на Българската ака
демия на науките (БАН). Затова, 
без да се стесняваме, искаме да Ви 
питаме: споделяте ли и Вие впечат
лението, че у нас напоследък еко
логията и другите проблеми на био- 
номията са занемарени напълно?

Д-Р ЧУРЧИЧ: Както се вземе! 
Ако имате предвид факта, че днес у 
нас е
ка “перестройка”, която като черна 
дупка поглъща всичко извън ко- 
терийните сметки, тогава, гледано 
през очите на нашия печат и елек
тронните медии, Вие наистина сте 
прави. Обаче, ако потърсите осве- 
домение от по-компетентни извори, 
действителността изпъква в поло
жителна светлина!

БРАТСТВО: Искате ли да ни 
внушите, че у нас правителствените 
кръгове само временно са изпра
тили екологията на отпуска?

Д-Р ЧУРЧИЧ: Не. Искам да из
тъкна, че в повечето наши общест
вени кръгове, претендиращи да 
управляват страната, още не е уз
ряла достатъчно мисълта за огром
ното, възловото значение на еколо
гичното бъдеще на пространство-

в ход своеобразна политичес-

На 4 януари 2004 г. американският марсоход МЕР-А успешно 
кацна на червената планета и веднага започна да изпраща изобилие 
от снимки и други информации за небесния ни съсед. Запланувано е 
на 25 януари да кацне на Марс и МЕР-Б, а след това и японската сонда 
“Назоми” ще наближи четвъртата планета в Слънчевата система. И 
още три други автоматически летателни апарата бродят в 
околността на Марс или са на неговата повърхност (европейската 
сонда БИГЛ-2, която още не се е “обадила”).

От тази земна “армада” се очаква огромен прилив на информации 
за червената планета, въз основа ма които учените ще трябва да

Проф. д-р Божидар Чурчич

в които са участвали и наши пред
ставители.

БРАТСТВО: Предполагаме, че 
и Вие сте застъпвали домашните 
становища и сте презентирали дос
тиженията на нашата наука като 
член на тези делегации?

Д-Р ЧУРЧИЧ: Най-напред ще се 
спра върху мегапроекта (подчер
тавам “мега”) за изследване и ус
тановяване на целокупното разно
образие на живия свят върху евро
пейския континент ("Раипа Еиго- 
реа") под покровителството на Ев
ропейския съюз. Той започна да се

намерят отговори
на много въпроси
във връзка с плано- Щ
вете за изпращане
на хора на Марс.
Преценява се, че
стъпването на чо
век на марсовата ;
повърхност няма да

възможно

една човешка ек
спедиция до черве
ната планета ще
бъдат необходими
най-малко 6 години

Д-Р ЧУРЧИЧ: Преди из
вестно време в Белград се 
състоя заседание на Коми
сията, на което бе разис
кван доклада за нашето 
участие на 32-то заседание 
на Генералната конферен
ция на ЮНЕСКО, състояла 
се в Париж между 29 сеп
тември и 17 октомври 2003 
г. В разискванията учас

твахме аз като завеждащ комитета 
“Човекът и Биосферата”, Йован 
Чирилов, председателстващ, наши
ят посланик във Франция Драго
люб Найман, Весна Иняц (“Светът 
помни”), Божидар Раденкович 
(“Комитет по информатика”), Сте- 
ван Карамата (“Геоложки корела
ции”) и Драгослав Маринкович 
(“Биоетика;.

На заседанието на ЮНЕСКО в 
Париж участваха над 300 министри 
от целия свят, между тях и нашият 
Горан Свиланович, както и около 
3600 специалисти от 185 държави, 
между които и 12 наши експерти. 
Според едно от заключенията на 
Конференцията, което има отделно 
значение за нас, тазгодишният све
товен Ден на свободата на печата 
ще бъде ознаменуван на 3 май 2004 
г. в Белград. Тогава и генералният 
директор на ЮНЕСКО ще направи 
официално посещение в СЧГ.

Както виждате, и тези няколко 
примера показват, че активностите 
в областта на екологията у нас не са 
заглъхнали и че освен на локално, 
нашите учени действат и на между
народно равнище.

- по 2,5 години за от
иване и връщане и ,
най-малко 6 месеца
за непосредствени
проучвания.

то, върху което живеем и въобще 
на цялата екумена. Доказателство: 
ние бяхме една от малкото държа
ви, в която дълго липсваше минис
терство на екологията. И още едно 
потвърждение за оскъдните еколо
гични знания и схващания на наши
те политици: посочете коя от пар
тиите, участващи в изборната над
превара, е включила в програмните 
си обещания поне един от актуал- 
иите екологични проблеми? Нито 
една! Никой от политиците не каза 
думичка за болезнения проблем на 
нашето първично хранопроизводс- 
тво - последователното неколкого- 
дишно редуциране на реколтите по
ради незапомнените летни горещи
ни и отсъствието на валежи. Поли
тически пропуск, който не може да 
се премълчи.

БРАТСТВО: Загатнахте, че у 
нас и в последно време са осъще
ствявани значителни дейности, 
свързани с проблемите на екологи
ята и биотата, въпреки че вестни
ците и политиците не са ги отбе
лязвали?

Д-Р ЧУРЧИЧ: Да. Че това е ис
тина, която никой не може да по
рицае, мога да документирам с 
редица примери на международни 
срещи и договори, на които са 
разисквани екологични проблеми и

реализира преди четири години и в 
него са участвали стотици и сто
тици изследователи от Европа и ос
таналите континенти.

Интересно е следното. Отнача
ло се предполагаше, че върху на
шия континен. живеят вкупом око
ло 90 000 вида животни. По време на 
самите конкретни проучвания този 
брой надмина 130 000, а след пет 
състояли се регионални конферен
ции се дойде до заключението, че 
европейската фауна наброява над 
200 000 вида животни.

Още по-интересно е и следното. 
С оглед установеното изключи
телно богатство и разнообразие на 
живия животински свят на Балка
ните, на Петата регионална кон
ференция за фауната на Европа, 
състояла се неотдавна в Атина, с 
голямо внимание бяха изслушани 
докладите на представителите от 
СЦГ. Нека да посоча, че на конфе
ренцията докладвахме аз, д-р Гор- 
дан Караман и д-р Воислав Васич. 
Отделно внимание на насъбралите 
се няколко десетки специалисти и 
координатори от Европейския 
съюз предизвика моят пленарен 
доклад, в който с голям брой при
мери и факти убедително илюстри
рах извода, че Балканите са уника
лен рефугиум на реликтни облици и

* • *>1 -т .*> —Вте-

ш
Интервюто взе: С. К.
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Александър и Драгана Йовеви от Босилеград отбелязаха своята „златна сватба”
Александър и Драгана Йовеви от Бо

силеград неотдавна отпразнуваха изклю
чителен юбилей - 50 години семеен 
вот. Въпреки препятствията и 
разногласия, които са нормално явление в 
живота на всички брачни двойки, винаги

гана Иванова е била на 22-годишиа 
раст.

И- Децата ни посещават често. Особено 
се радваме на срещите ни с внуците, които 
през всяка ваканция идват при нас.

Откакто е излезиал в пенсия, Алск-

въз- г т
Разказаха ни, че една година след же- 

редките нитбата училището в Бреспица е било 
закрито и по решение на просветното ми-

жи- «...
сандър прекарва по-голяма част от вре- 

нистерство те са били преместени в Горна мето си в родния си Добри дол, отдалечен 
Лисина, където работели до пенсионира- на около 2 километра от Босилеград. Под- 
нето си. Над 25 години Александър е бил държа бащиния си имот и както самият 
директор на горнолисинското основно казва, колкото му позволяват силите, се 
училище Васил Левски . занимава със земеделие. През зимата оба-

- Хубави бяха тези времена, когато бях
ме на работа в Лисина. В селото имаше

жш. т
'Ш

■Vщщтт
Ш-л

щ лче повече си е вкъщи.
- Оперирал съм и двете очи, което ми 

много хора, а животът беше разиообра- пречи да чета. Трудно ми е и да гледам 
зен, припомнят си Йовеви. Двадесетина телевизия, така че през зимата ми е доста 
години квартирувахме в Горна Лисина, а скучно, казва той.

3
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|

' I ' |||
. ;>л*.

ш <'г\\ т бш]Г\ 0. 0. Чш:
Ц,. ^

след като си построихме къща в Босилег- И Драгана е винаги в движение. Зава
ри всекидневно пътувахме па работа рихме я как плете фланелка. Тя всекид

невно купува вестник, чете и “Братство”, 
а не рядко и книги. Разказа ми, че редовно

ш ш ;гзаедно с още някои колеги.
За Йовеви свободно може да се каже.

-у':н Ш-
&че са щастливи хора. Децата им са завър

шили факултети, оженили са се и имат 
свои деца. Синът им Любиша е ипжинер - 
специалист

следи сериалите по телевизията, които са 
любимото и развлечение.

- Когато имаме трудности, тук винаги е 
по компютърна техника, баба Драга. С добрите съвети и благата си

~ Оженен е за Елица, която също е от Бо- усмивка тя винаги ни дава кураж и вдъхва единодушно споделиха нашите събесед-
наричат в Босилеград, сега живеят сами, ГцПргтп Та ^ пршп п Нтп Иипт пппмп ■*г силеград. 1я е лекар в пиш. имат двама спокойствие, казват за нея младите ипонеже децата им живеят със семействата

"■Щсме настоявали да бъдем толерантни един 
към друг, споделят крепките пенсионери. 
Дядо Санде и баба Драга, както всички ги

;у

ници и пожелаха на всички хора крепко 
здраве, мир, щастие, берекет и разбира-сина - Оливер и Драган. Дъщерята им 

си в Ниш и в Белград. Зорица работи като преподавател по ма-
Оженили са се през далечната 1953 го- тематика в основно училище в Белград, уважение говорят бившите им ученици, 

дина. Тогава и двамата са били препода- Омъжена е за Драган, юрист по потекло 
ватели в осмокласното училище в Брес- отТузла. Имат две деца-Жарко и Саня. 
ница. Александър, който е бил на 27 го- Въпреки че живеят сами, бившите пре- 
дини, е преподавал география и история, а 
преподавателката по сърбски език Дра-

съседи.
За двамата преподаватели с голямо телство в Новата година.

На раздяла ни казаха, че с нетърпение
очакват зимната ваканция, когато отново 
на гости ще им дойдат внуците.

някои от които и ден днешен ги посе
щават.

- Съветваме на младите винаги да са 
толерантни и да се разбират помежду си,

П.Рангеловподаватели не се чувстват самотни.

Нашите села: Долна Ръжана (3)

Миграцията е оставила само старците
Преди 45 години Долна Ръжана е имала 7 махали с общо 50 къщи, в които са живеели 315 
души. Долноръжанските махали и по-нататък са 7, но в 30 къщи сега живеят едва 61 жители. 
Което ще рече, че и тук миграцията на населението през втората половина на XX век е взела 
изключително голям данък.

Ето броя на домакинствата и 
на жителите по махалите, имена
та на домакините и броя на чле
новете на семействата им, както

Лисина) и Надка Алексова - сама 
(в Ниш живеят синът и едната й 
дъщеря, а другата й дъщеря е в 
Парачин).

ГУЗОБИЙСКА махала - 2 до
макинства с 5 души: Вене Стои
менов - 2 члена (2 от децата му 
живеят в Парачин, а I в Г. Ли- 
сииа) н Иван Василев - 3 (пео- 
жснсп син вкъщи, другият му ски 
е в Парачин).

И ДЖОКИНА махала има 2 
домакинства с 5 жители: Добри 
Велинов - 3 члена (нвожепеп енн 
вкъщи) и Цнстко Рапгслов - 2 
(четирите му деца живеят в Ско
пие и Прекодолци край Вл. хан).

Махала ГОРИЬЕ ГУЗОБИ- 
ЙЕ - 4 дома със 7 души: Асен Ве
линов - 2 члена(двамата му сина 
живеят в Сурдулица), Станойко 
Иванов - 2 (син в Белград, дъще
ря в Босилеград), Милан Иванов 
- 2 (двете му дъщери живеят в 
Свилайнаци Босилеград) и Стан
ка Иванова - сама (син и Пара
чин, дъщеря в Сурдулица).

Махала ИШОР - 3 къщи с 9 
жители: Любен Спиридонов - 2 
члена (двете му дъщери живеят и 
Сурдулица), Стоянчо Петков - 2 
(сини Ниш, дъщеря в Сурдулица) 
и Топче Божилов - 5 (родителите 
живеят заедно с двамата си сина,

(при него живее майка му) и Ми- 
ланка Стоянова - сама (трите й 
дъщери живеят в Топли дол, Сур
дулица и Скопие). От тази маха
ла е и Славчо Илиев, който под
държа родната си къща, но жи
вее със семейството си в Г. Ли
сина.

и местата, в които живеят тех
ните деца (в скобите).

МИШАЛКИНА махала (Ми- 
шаци) е най-голямата махала в Д. 
Ръжана с 14 домакинства и 25 жи
тели: Асен Сотиров - сам (двата 
му сина живеят в Ниш), Драган 
Лазаров - 2 члена (има син във 
Велика Плана и син и дъщеря в 
Зайчар), Драган Рангелов - 2 
(при него живее неожененият му 
син, а дъщерята му е омъжена в 
Г. Лисина), Милс Михайлов - 2 
(при него живее неомъжената му 

има още 2 дъщери,

През изминалата годинаМахала ПЕШИНИ има 3 къ
щи със 7 жители: Стойне Марков 
- 2 члена (дъщерята му живее в 
Белград), Любен Пструнов - 3 
(неоженен син вкъщи, дъщеря в 
Сурдулица) и Боян Велинов - 2 
(има син и дъщеря в Сурдулица).

ДЖОИНА махала - 3 човека в 
2 къщи: Станко Миладинов - 2 

(син в Ниш, дъщеря в Г.
Днешните долноръжански 
семейства са предимно 
старчески (е по 1 или 2 деди и 
баби), защото младите са се 
изселили в градовете. Най-много 
преселнически семейства от Д. 
Ръжана има в Сурдулица (16), 
Ниш (11), Парачин (5), Белград и 
Зайчар (по 2), Крушевац, 
Смедерево, Велика Плана, 
Свилайнац... Някои 
долноръжанчани са свили 
семейните си гнезда в близките 
места: Г. Лисина (12), Босилеград 
(5), Топли дол и Д. Лисина (по 1). 
В Скопие има 5 долноръжански 
семейства.
В селото живеят 7 ергени и 2 
моми. Девет къщи са запустели 
напълно, а в други десетина 
дома само от време на време 
идват някои от някогашните им 
обитатели.

бабушничани се сдобиха
със зала за финтес,
спортна и корективна
гимнастика. Тя бе открита
благодарение на
сътрудничеството между
местното самоуправление
и американската донорска
организация ЦХФ.
Общината подсигури
средства за адаптираноточлена
на помещенията, а ЦХФ

дъщеря;
които живеят в Босилеград и 
Крушевац, и син в Босилеград), 
Владо Стоянов - 2 (трите му дъ
щери живеят в Д. Лисина, Г. Ли
сина и Сурдулица), Симеон Ла
заров -2 (тримата му сипа живеят 
в Сурдулица), Зоран Лазаров - 2 
(има 2 сина и дъщеря в Ниш и 
дъщеря в Смедерево), Денчо 
Стоянов - 3 (неомъжена дъщеря 
вкъщи, а другите 2 дъщери жи- 

Босилеград и Парачин),

купи съоръженията, чиято
стойност е над 1,6 милиона
динара.
В залата що могат да
укрепват здравето си
всички жители на
общината срещу
символично месечно

заплащане. Лекари
от местния
Здравен дом ще
могат давеят в

Славчо Василев - 3 (неоженен 
син вкъщи, дъщеря в Ниш), То
дор Илиев - 2 (при него 
неожененият му син, а дъщерята 
му е в Ниш). Мария Стоянова - 
сама (2 сина в Скопие, дъщеря в 
Г. Лисица), Милен Лазаров - 2

провеждат в нея
физикална
терапия е
пациентите си.живее

от които единият е оженен и има 
дете). Б.Д.-Слецвп 1

Евтим Рангелов
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Св. Антоний 
Велики - 
покровител на 
болестите

Св. Атанасий Велики - 
победител на студовете йрал/Шф*.. .бягу. 44еЧоц$-0*г-1<>, еи. и.г/

у....< ?<4- /М- Мурр б&С/НННи.
0^0-0* С. т-йР- лр- СЩ. ,Л^Н9ЬО..У-емЪ У.66 '

. & ЖеМХМЛ&Л6&& лР&/Оки. -
*■. О&им&Аай.. Л^онгсус, -г

ни &■*&. .

АТАНАСОВДЕН (Танасовден, Зимен св. 
Атанас, Сред зима) е църковно-християнски 
празник в чест на св. Атанасий Велики, епископ 
на Александрия. Според народната вяра св. 
Атанас е победител на зимните студове и

АНТОНОВДЕН (Андоновден, Ле- 
линден) се чества на 17 януари по 
българския, респективно на 30 януари по снегове> кои™ МУ се паД«али ПРИ подялбата на 
сръбския църковен календар. Праз- света междУ шестимата братя-юнаци. На този 
никът е установен в чест на преподобния ден светедът облича копринена риза и отива в 
св. Антоний Велики, който християнс- планината да вика лятото. С Атанасовден се 
ката църква отбелязва в деня на него
вата смърт. Народното честване на праз
ника е свързано с представата за светеца
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свързва прелома в годишното време от зима 
към пролет и лято. Оттук идва и названието му 
Сред зима и изразът “Атанас дойде, лятото 
дойде”.

Главно в Северна България се среща вяр
ването, че на Атанасовден се ражда чумата, 
защото светецът се смята покровител на тази 
болест. За предпазване от нея принасят в 
жертва черна кокошка и раздават специален 
обреден хляб. Вярва се, че перата на закланата 
птица имат лечебна сила, че “от черното пиле 
болките бягат”.

Атанасовден е между празниците, на които се 
устройват общоселски и обречени курбани за 
здраве. Празникът се отбелязва и със семейни 
служби в чест на светеца-покровител на 
фамилията, имота и стоката. Атанасовден е и 
енафски празник на ковачите.
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покровител на чумата или изобщо на бо
лестите. Сби

В светогледа на българите съществу
ва тясна врязка между светците Антоний 
и Атанас. Те се мислят за двама братя 
ковачи. В Пиринския край има вярване, 
че всички болести се събират на Анто- 
новден, а на Атанасовден (на 18, респек
тивно на 31 януари) “тръгват по хората”. 
Тези мирогледни представи определят 
типичните за празника обредни действия 
и забрани. Жените приготвят и раздават 
намазани с мед пресни питки. Предпазен 
характер има и забраната жените да 
работят на Антоновден.

АП ГРЕЗЛЪЪЕ-нни
18000 Ниш, Ратка ПавловиЪа 396 

Тел: директор: 018/714-539 
телефакс: 714-539 

тех. служба: 719-631

Проектиране, ремонт и монтаж на котли и 
инсталации за парно отопление и 
климатизация в частни къщи, в обществени 
сгради и жилищни блокове. Бързо, 
професионално, качествено и чисто, нискишшшшштшш

■Съставил: Драган Петров х ктоР

Отвесно: 1. Държава в Азия. 2. Последната дума 
на молитва. 3. Медна паница. 4. Разум, разсъдък.

ият етап от каменната епоха. 6. М 
за повдигане и преместване на предмети, то- 

Водоравно: 1. Една планета в слънчевата система, вари и пр. 7. Името на актьора Гибсон. 8. Ехо, 
6. Градоначалник. 9. Модел руски сам олети. 11. екот. 9. Стара немска сребърна монета. 10. Пла- 
Мохамедански свещеник. 12. Оградено място за нина в Русия. 13. Голямо населено място. 14. 
овце. 14. Нощно питейно заведение. 15. Горски Математически двучлен. 16. Малка пеперуда, 
хищник. 16. Етическо поведение. 17. Мощ (син.), чиито ларви живеят във вълнени или кожени 
18. Река в Австрия и Германия. 19. Препаска изделия и ги пролждат. 17. Мек и лъскав па- 
(сии.). 20. Строителен елемент. 21. Автомобил за мучен плат. 19. Дълбок меден съд. 20. Малка 
състезаваме във „Формула 1". 22. Двигател. 23. рекичка, бара. 21. Летателен апарат (мн.ч.). 22. 
Страница на правоъгълен триъгълник. 24. Герб Земеделско оръдие за копане. 23. Малък 
на племе с образ на животно. 26. Най-дебелият крайбрежен плавателен съд. 24. Проблем, върху 
пръст на ръка или крак. 27. Строителен мате- който се разсъждава в художествено произве- 
риал. 28. Втората нота. 29. Коралов остров. 30. дение. 25. Вид игра на карти. 26. Газообразно 
Човек, който се занимава с химия. 31. Заострено състояние на водата. 27. Пиво (син.). 28. Войс- 
дърво или прът. 32. Град във Франция. 33. Ма- кова част. 30. Владетелска титла в Монголия и 
шина за влачене на вълна, памук, лен и пр. 34. Централна Азия. 31. Домашно ездитно животно. 
Спортна лотария. 35. Щат в САЩ. 36. Лице, което 33. Първата нота. 34. Лично местоимение. 
прави или използва абонамент.

С нас няма зима!ашина !

Подправките - Сминдух 

щш и лекарство гръцки
Семената на гръцкия сминдух са познати от древността. 

Той е едногодишно тревисто растение от семейството 
Бобови, достигащо височина до 50 см. Разпространено е в 
страните около Средиземноморието. Култивира се като 
фуражно растение в много страни на Европа, в Индия, 
Китай, Северна Африка и в други страни.

В плода на гръцкия сминдух се намират по 10-20 семена, 
всяко от които е дълго 3-5 мм и широко 2-3 мм, много твърдо, 
жълтосивочервеникаво, със специфичен мирис при 
стриване и горчив вкус. В семената се съдържат 20 до 30% 
слузни вещества (глактоманани и др.). стероидни сапонини 
(чиито агликони са диозгенин, ямогенин и др.), както и 
спиростанови вещества, тригонелин, холин, лецетин, фитин, 
флавоноиди, тлъсто масло, следи от етерично масло и др. 
Агликонът диозгенин се използва като суровина при 
полусинтетичното добиване на хормони. Тригонелинът, 
който по химичен строеж е близък до ареколина, служи за 
синтезиране на веществото неодезол, използвано като 
средство против глисти.

Стритите семена предизвикват отделяне на секреции в 
стомаха и червата и действат апетитовъбуждащо. Те са и 
добри антисептици. Сминдухът се използва широко в 
българската кухня, както и в кухнята на редица източни 
народи. Със семената от сминдух се приготвя шарена сол, в 
която има и други подправки. В пресни и консервирани ястия 
от месо и зеленчуци се комбинира с чубрица, джоджан, 
магданоз, копър, червен и черен пипер.

Сминдухът се вари с основните продукти. Тъй като поема 
лесно други миризми, той трябва да се пази в добре 
затворени съдове отделно от другите подправки. При 

продължителна употреба, но в неголеми дози сминдухът 
не дава странични явления. Семената действат добре на 
обмена на веществата, спират кръвоизливи от вътрешни 
органи и са средно силно жлъчегонно средство.

Сминдухът се употреблява при кашлица, кръвохрачене, 
диарии, като слабително и полово възбуждащо средство. 
Външно се прилага под формата на лапи при гнойни рани, 
циреи, отоци при ревматизъм, подагра, екзема. Приема се 
под формата на запарка ( 1 равна чаена лъжичка ситно 
стрито семе от сминдух се залива с 200 см3 кипяща вода, 
оставя се да кисне 1-2 часа, прецежда се през филтърна 
хартия и се приема преди хранене). Дозата може да се 
повтори 3-4 пъти дневно.
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Решение на Новогодишната кръстословица - Водоравно:

1. Мис. 4. Монах 7. Тест. 10. Раси. 12. Ин. 13. Кепе. Корана. 46. БК. 47. Бар. 48. Салата. 49. Тео. 50. Ар. 
14. Кабинет. 16. Варили. 18. Корал. 19. Водород. 51. Синева. 52. Кал. 53. Спирала. 55. Молец. 58. ' 
21. Нос. 22. Сстср. 23. Бо. 24. Екип. 26. Балет. 27. Анета. 59. Талига. 60. Колони. 62. Бизон. 63. Вана. 
Кол. 28. Час. 29. Молив. 30. Дар. 31. Ал. 32. Табак. 64. Томас. 65. Ми. 66. Дати. 67. Кукоч. 68. КИЦ. 69. 
33. Тенор. 35. Тереза Маринова. 38. Мирон. 39. Олимпийски игри.
Меринос. 41. Цел. 42. Конаци. 43. Аман. 45.
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На окръжното състезание по стрелба с въздушна пушка 
Димитровград______ Драган Джорджев-Гурко 

подписа за „Желюша”
в

Три димитровградчанки се класираха 

за ученическата олимпиада в Зайчар
ФК “Желюша” ще започне подготовките си за пролетната част на 

първенството в НФЗ към края на януари в Димитровград, съобщиха от 
този клуб. Последният есенен кръг от първенството на НФЗ съсипа 
желюшкия отбор, тъй като дисциплинарните органи на ФС РИС наказаха 
няколко футболисти, треньора и председателя на отбора.

Ръководството сега има големи проблеми как да попълни тима с добри 
футболисти. Вече е известно, че през пролетта фланелката на “Желюша” 
ще носи довчерашният футболист на ФК “Йерма” от Суково Драган 
Джорджев-Гурко. Очаква се договори с отбора да подпишат още няколко 
футболисти.

В помещенията за стрелба в СЦ “Парк” в Тодорович също със 150 кръга 
Димитровград на 25 декември миналата година 
проведе окръжно

всичките от Пи-
се рот.

ученическо състезание пол л * При младежите от средните училища гимна-
спортна стрелба в дисциплината въздушна пушка— зията от Пирот победи с 503 точки пред димит- 
национална програма. Участваха ученици от ровградскара гимназия, която спечели 492 точки, 
димитровградските училища, както и ученици от

д. с.
® поотделна конкуренция първо място спечели 

няколко пиротски основни и средни училища. По- Ива Симеонова от Димитровград със 180 втора бе 
канените ученици от Бела паланка и Бабушница не Пазара Мариикович от Пирот със 174, трета е 
се отзоваха. Биляна Кочич от Димитровград със 173 точки. При

При пионерите първи бяха учениците от основ- младежите на първите три места се класираха 
ното училище “Вук Караджич” от Пирот с 467 пиротчанците
точки пред пионерите от димитровградското Предраг Маичич -172 и Мирко Йонич -171 точки, 
основно училище, които спечелиха 357 точки. Поо- Всички победители, както и състезателите, 
тделно бе първи Арсение Тодорович със 170 точки, които изпълниха нормата, се класираха за учени- 
втори бе Марко Живкович със 169, а трети Марко ческата олимпиада, която ще се проведе през май 
Стоянович със 151 точки, всичките от Пирот.

Скръбна вест
На 2 януяри почина

АРСО ЛЮБЕНОВ ТОДОРОВ 
адвокат и поет от БосилеградБранислав Аидреевич -184,

Внезапно секна един живот, посветен на хората, 
па поезията и на родния край.Прекрасен морален 
пример!
Издателство „Братство” загуби всеотдаен 
приятел и сътрудник.

2004 г. в Зайчар. Това право придобиха и димит- 
При пионерките пиротските ученички също ровградчанките Ива Симеонова, Биляна Кочич и 

бяха най-добри: първа бе Йелена Нешич със 159, Даниела Соколова, 
втора Йелена Чирич със 150, а трета Йелена Д.С.

Измина ЕДНА ГОДИНА от смъртта на нашата скъпа съпруга, 
майка и бабаНай-добрите в димитровградския спорт през 2003 г. ще бъдат 

определени в края на този месец ДУШАНКА ПАНАЙОТОВА 
от Смиловци

Годишният помен ще се състои на 17 януари 
(събота) от 10 часа на смиловските гробища. 
Каним роднини и приятели да присъстват.

Ще пазим в сърцата си скъпите спомени за теб. 
Поклон пред светлата ти памет!

Нейните най-мили: съйруг Сотир, дъщеря 
Емилия, зет Димитър и внучка Изабела.

Кандидати са Андреев, 

Владимирова, Басов и Илич
' колова (стрелба), Александър

В края на този месец в Димит- летката Ивана Владимирова, Петров и Горан Делчев (атле- 
ровград ще се проведе традицн- футболистът Неиад Басов и шах- тика), 
онното мероприятие. Най-доб- матистът Драгиша Илич. 
рите спортисти на общината през 
2003 година”. Както е известно, спортист ще спорят атлетът миналата година са мъжкият от- 
местният Спортен съюз сформи- Джордже Гогов, ветроходецът бор на ШК “Цариброд”, женс- 

определи Марио Ставров, шахматистката кият отбор на ШК “Цариброд” и 
състезателката пионерският отбор на АК “Же-

На 7 януари 2004 г. се навършиха 6 ГОДИНИ 
от смъртта на нашата мила и непрежалима 
съпруга, майка, свекърва, тъща и баба 
ДАРИНКА ЦВЕТКОВА 
от с. Райчиловци, Босилеградско

Никога няма да забравим твоите добрини и 
безкрайната любов, която ни даряваше.

С много обич и тъга се прекланяме пред 
вечната ти памет!

Отборите, които претендират 
За титлата най-добър млад за титлата най-добър отбор през

ра комисия, която
критериите за избиране на Анита Накова, 
най-добрите. Комисията проведе по спортна стрелба Ива Симео- лезничар”. 
и две заседания, на които бяха нова, баскетболистът Горан Ми- Да отбележим, че от 1 януари 

шев и футболистът Даниел Гео- т.г. ФК “Балкански” не членува в
Спортния съюз. Отборът отказа

разглеждани предложенията на 
отборите.

Кандидати за най-добър спо
ртист през 2003 г. са баскетбо- се борят за титлата най-та- 
листът Васил Андреев, лекоат- лантлив спортист са: Дияна Со-

ргиев.
Младите спортисти, които ще да предложи свои членове в ко- Твоише най-мили: съйруг Крум, син Аиа, дъщеря Малинка, снаха 

Цветанка, зет Павле, внука Лиляна и внук Дарянмисията.
Д.с.

На 6 януари 2004 година се навършиха ТРИ 
ГОДИНИ от смъртта на
СЛАВКА РАНГЕЛОВА
(1936-2001)
от Горна Лисина

Вечно в сърцата си ще носим хубавите 
спомени за теб. Благодарим ти за всичко, коетд 
направи за нас!

Поклон пред светлата ти памет!
От семейството

Щрихи за портрет: Стефан Стойков, защитник на ФК „Младост”

Образец за модерен футболист
Въпоеки че е на 22 години, Стефан Стойков вече осми сезон е титуляр на ФК „Младост" от 
Босилеград. В зелената фланелка е дебютирал още като четиринадесетгодишен в мача от 
първенството на Пчинска футболна дивизия между „Младост и „Железничар във Вранска 
баня. Оттогава мясото покрай лявата странична линия в защитата на босилеградския отбор 
е предназначено за бързия Стефан.

Стойков е роден на 10 септември 1982 
година в Босилеград. Още от малък 
проявява интерес към футболната игра и 
въобще към спорта. Любовта си 
спорта е наследил от родителите. Майка 
му Марика е преподавател по физическо 

в тукашната гимназия, а 
баща му Раде е упражнявал
тика когато е бил студент. крайното класиране.

Стефан прави първите си Футболни I Миналата година Стефан имаше въз-
стъпки в пионерския състав па Мла- МОЖност да подпише договор с бългпре-
дост .където изключителният му талант кия о „р омир" от едноименния
веднага бива забелязан от рвко- Проведе подготовки и постигна
водителите па клуба. положителни резултати на тестовете,

За Стойков днес казват, не е образе предпочете да се завърне в родния
та модерен футболист. Освен че е мнот о си Босилеград.
бърз, той притежава и усет за точни Както и за повечето босилеградски
центрирания, винаги има добър преглед момчета, и за мен играта в "Младост”
на играта и добре изпълнява преките . „„ М1ЮГ0 повече от фугбол и
свободни удари. В отбора е ляв от състезание. Ь>ва е една голяма любов. Почти всеки
защитник, но често се случва да играе и в а™ата_ “ угап ук мечтае да облече зелената фланелка и да

- Моите задачи в тима са да играя като офанзивен магиугааму*■» .!'Мл.|Д0СТ". Цай-голимото ми же-
защитник, което до голяма степен се дължи на оър- спане срушил" . капнеш» босилег-
.ината ми. Често се случва, особено когато “Младост" лайне е по време на Футболиат а, ми.кариера сюсшлег
изостава в резултата, треньорът Георги Георгиев да радскияг отбор д Р*
ме “прехвърли” на по-предна позиция. Старая се да се чертаватой. с коят0 имат двуго-
справям добре и с тази роля, а не рядко отбелязвам и Сгефлп е ожи с *
попадения, обяснява младият, но вече опитен бек. джина дъщеричка Ана Мария. любителите

За резултатите на “Младост” през есенната част от ^“Гв Босилеград с бързите си пробиви по

- Есенния полусезон завършихме на трето място от 
общо 14 отбора. Сравнително съм доволен от класи-

Тъжен поменрайето ни, но смятам, че можахме да нос
но-добър резултат. През есента 
....... "Младост” липсваха ня-

На 22 януари 2004 г. се навършват ДВЕ 
ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на нашия мил 
съпруг, баща и дядо
ВАСИЛ МАРИНКОВ
професор ио философия в димитровградската 
гимназия

С нас си всеки ден, защото спомените за доб
рите и големи по дух хора

тигнем и 
и състава на 
колко опитни футболисти, които поради 
контузии или по други причини про
пуснаха доста мачове. Надявам се, 
добри подготовки и сьс завъртането па 
всички титуляри в състава ще успеем да 

по-високо място в таблицата па

към
че с

възпитание
лека атле- заемем

никога не изчезват.

Ойечалсни: семействата Маринкови и 
Джорджевич

На 14 януари 2004 г. се навършиха 40 ДНИ от смъртта 
обичаи и непрежалим съпруг, баща, дядо и брат

МИХАИЛ ВЕЛКОВ -МИЛЕ

на нашия

от Димитровград
Панихидата беше отслужена на 14 януари иа 

димитровградските гробища.
Благодарим ти за всички хубави неща, които 

теб. Вечно ще живееш в нашитепреживяхме с 
домове.

Дълбок поклон пред светлата ти 
Вечно скърбящи: съйруга Емилия, синове

I ;утн Валентин и Васко, снахи Даниела и Лиляна,

браШяЛюбомир0!!^илан, сесШри^млина и Виолета и техните 
семейства ■—

памет!
!\И

П.Л.Рпнгелов
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Манчинрабуш! Шеговита народна песен Пазарлъци
Мори Вено, луда хе - Прекарую га тия що- Това изборйете су чудна работа,

брей!... - поче Ставрия да ме заоратуйе купую, Манчо. Очеш ли 
некня на пазарат. - Ако лани бео умрел, глас> требе да га купиш, да 
това чудо що видо нема да знаейо... платиш...

- Не се завутуй, Ставрийо, изборйе кико ' И колко чини йедън глас,
изборйе. На йедни ли смо излазили, йед- Да кажемо. 
нуш ли смо гласували, а? ' Зависи за кво ти требе. Ако ти требе за

- Не смо, ама ти не си видел това що сам я одборника, по-йевтин йе. Ако сакаш за
вишъл... посланика у скупщинуту, е тъгай че требе

- Де бре, Ставрийо, да не си видел мечку Да бъркнеш по-дълбоко у джепат...
с мечетия на изборйете? " Не ми Рече колко чини човешкьи глас...

- По-страшно от мечку, Манчо, по-ст- " Па некига може и 
рашно!

Мори Вено, мори луда жено, леле, 
пило ли е, мори, магарето вода?

- Ни е пило, ни е па видело, 
но изпило кумовото вино!

- Мори Вено, мори луда жено, леле, 
яло ли е, мори, магарето слама?

- Ни е яло, ни е па видело, 
но изело кумовото зеле!

- Мори Вено, мори луда жено, леле, 
кум се пуши, магарето че души!

натурално да га 
купиш. Например речеш че му доведеш 

Па колко видим не ти се тресу панта- В°ДУ от некой кладенац, или че му нап-
раиш пут до селото, или че му дадеш

- Панталонете не ми се тресу, ама сърце некикъв кредит да си опрайи поятуту...
ми дзебне... ‘ А, са ми йе ясно: ти оратиш за обе-

- От кво, бре, айде гукни най-после! щанията...^
- Я ми кажи, Манчо, ако сакаш да " Не ти йе ясно! Кига мину изборйете, 

продадеш я теле, ял овне, кво праиш? тъгай почну пазарлъците...
- Те ти другьи двайесе! Кво общо имаю ' Кикви па са пазарлъци?

изборйете и продаванье на телчина, овне- ' Епа не гледаш ли телевизиюту. До 
тия или прашчина? ючера тия що обикаляоше градищата и

- Одговори ми първо ти, па я че ти кажем йедни за другьи не знайеоше кво че изо-
кво йе общото! рате, кик° че гьи плюйу и заръкую, съга

- Па кига си запел да ти кажем: най— сезбираюисепазарекойукою вотелюда
напред тражим пастуш от ветеринара дека седне, колко влас да загребе... 
бравчето йе здраво... - Ти кико кажеш това предизборно ора-

- А кво мислиш кига човек се продава?... тенье йе било обично баламосуванье, а?
- Ти да не си мърднул малко бре, кико " Баш тека! Това купуванье на човеци,

човек че се продава? живи или мъртви, све йедно, йе само да се
- Продава се, продава и това без избере некой си тамо горе. Това що йе

оратил вечимка йе забоварил...
- Чекай, а водата от кладенци, путища до 

селата, кредитите, това дека работа че се

лонете...

Записал: Александър Младенов I

Нашенски|историйки
Късно се сетил. ■ ■

Преди години мъж и жена от Ясенов дел пътували от Звонци към 
селото си. Тъй като била известна клюкарка, жената използвала 
пътуването за одумване. Още какви ли клюки не казала на спътника
си за много хора от тяхното и други села.

И така - жената безспирно одумвала и познати, и непознати, а 
мъжът слушал в захлас приказките й, та и двамата се почудили как 
толкова бързо са наближили първата ясеновделска махала 
Йоцинци. Тук обаче трябвало да се разделят.

- Ама, бае, много те молим да ме не одголиш! - казала жената 
преди раздялата. Демек, да не казва никому това, което е чул от нея. 
Мъжът обаче чак тогава се сетил, че двамата са могли да използват

пастуш...
- Добре де, па колко чини йедън човек?
- Зависи дали йе жив или мъртав?
- Да нечеш да кажеш дека и мъртавци се ДаДе на наР°Д> дека че се живейе по-доб

ре, све това...
- Тлъста лъжа. Она че се пази 

другьите изборйе!

пътуването си и за много по-хубава работа от клюкарството.
- Е-е, късно си се сетила за одголувапьето! - въздъхнал той. - Щом 
съм те одголмл поди Калето, нема да те одголим и тука, млого

Й. Миланов

продаваю?
- Све се продава, Манчо, баш све...
- Е ти па дибидуз прекара!

ДОне
народ че пи види!

Манча

Бисерите на „Братство" (бр. 622,12 октомври 1973 г.) 
Момчило Андреевич ©

Зизай 

нанче 

а сега де

Йерген Спира пойе, свира 
Лучката му па басира, 
а имаю и адет 
да запою у дует.
А плюс това Спира игра 
танъц води кико чигра. 
Ал работу ка потраже 
ич им това не помаже.

5

■ ■ ■

Насловат йе кардаш Манчо, 
шопски, брат ми, па фолклоран, на конкурс се решава

ньи гьи никой не познава. 
Центар пише препорукье 
мучи аматерскье мукье. 
Че йе тека ко що пише 
арии хора предложише 
та награду септембарску 
двойицата получише.
Съг с диплому и грамоту 
траже двамата работу. 
Не су това заслужили... 
Ай у здравйе, живи били! 
И кълчища, и пърздер 
здравйе прача - аматер!

- затова ти се обаждам,
; що проблемат ни йе зоран. 

Не съм хипик-бильобер, 
а и я съм аматер,

: от болкье ме сърце ръга 
послушай ме, Манчо, съга. 
Нийе имамо си аматери

* (другьи мисле - дилбедери!)
* със године пою, свире
: рипу, дзипу, танъц воде, 

народ да поразоноде, 
и със пеене, и със джаз 
обелише ни образ!
А, брат Манчо, са отука

* че започне наща брука:
* X * ♦«»*>< Л ♦*»>*» .и», * » V * 4 . .» , „ » .

Подбор: В.Д.

ХЛЩ82ШЗК •Г*лГ>

Хумор

Моля, Ш Шт НоЕюродвни Годишнина
' В родилния дом в Пирот в началото на годината са родени общо

17 бебета.
Димитровград все още чака да се роди първото дете в Новата 

година, но с умрелите няма проблем - “има” ги всеки ден.

- Миличък, как ще ознаменуваме годишнината на 
нашия брак?-мазно пита съпруга мъжа си.

- С едноминутно мълчание!-отговаря той.
А.Т.
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