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Договор на Наташа Мичич 
партии с представители на парламентарните След изборите в Сърбия

Подписан е тристранен 

коалиционен договорСкупщината да се учреди на 27 туари
Демокра тическата партия на от 3 месеца да бъде приета нова 

Събия (ДСС), Г 17 плюс и коа- Конституция на Сърбия, да 
лицията “СПО-НС” подписаха в бъдат извършени промени в ра- 
сряда в Белград коалиционно ботата на Скупщината на Сър- 
споразумение за сформиране на бия и държавната администрация 
правителство на парламентарно- да бъде деполитизирана. 
то малцинство. Коалиционното 
споразумение предвижда в срок

(На 3 стр.)

Шефът на мисията на ОССЕ Маурицио 
Масари за бъдещото правителство____

Важна крачка напред
Шефът на мисията на ОССЕ в защото процесът на реформите 

Сърбия и Черна гора Маврицио трябва да продължи - заяви Ма- 
Масари оцени, че в преговорите сари за агенция “Бета”, 
за сформиране на новото сръб
ско правителство е постигнат из- Масари, за сформиране на ново-

ва “си

новата скупщина на Сърбия ще се учреди на 27 телите и назначен секретар на Скупщината. Също 
януари - празника на първия сръбски духовник и така трябва да се учредят и парламентарните ко- 
просветител Свети Сава, според договора на мисии, чиито членове ще определят парламентар- 
бившия председател на парламента Наташа Мичич ните групи въз основа на броя на мандатите. Пър- 
с представители на бъдещите парламентарни пар- вото парламентарно заседание ще се председателс- 
тии. На учредителното заседание трябва да бъдат тва от най-стария депутат - професор Велимир Си- 
верифицирани мандатите на всичките 250 депута- монович от Демократическата партия на Сърбия, 
ти, да бъдат избрани председател и подпредседа-

Според оценката на Маврицио

вестен напредък и изрази надеж- то правителство съществу 
да, че възможно в най-скоро вре- лна демократична опция” и “нео- 
ме ще бъде сформирано прави- бходимата политическа воля” за 
телство, за да продължат рефор- положителния изход на прегово

рите. “Тези преговори не са лес-мите.

Вековен юбилейя - Аз се надявам, че договаря- ни нито в една държава и от глав- 
нията ще бъдат успешни и че ще ните актьори в тях зависи какви 
приключат бързо, за да може но- решения ще бъдат взети. Но, ст- 
вото правителство да посрещне рува ми се, че е направена важна 
многобройните проблеми в стра-1 крачка напред каза шефът на 
мата. Времето е ценно и важно, мисията на ОССЕ.

и

Указ на президентът 
на СЧГ Поредна голяма кражба в Димитровград

% "ЩгчХ ет съда и"■Шшшт.
ттщ.

Най-старият ежедневник в Сър
бия - „Политика", който чества 
стогодишен юбилей 
Орден на труда.
В указа на президента на дър
жавната общност Сърбия и 
Черна гора Светозар Марович се 
изтъква, чо това признание со

& От склада на Об
щинския съд в Ди
митровград тези дни 
са изчезнали 2300 
стека

1^^ е отличен с

цигари
(предимно “Марл- 
боро”), които са 
иззети от кон
трабандисти на гра
ничния пункт "Гради
на”. От димитровг
радското подразде
ление на МВР засега 
съобщиха само това, 
че окръжният 
прокурор от Пирот е 
повдигнал обвинение 
срещу неизвестни 
засега извършители и 
в момента се води

СЛ<Във връзка с поредната голяма кражба а Димитровград се раз
пространяват различни, разбира се, неофициални информации, ин -

На 25 януари (неделя) 
сръбската преса чества веко
вен юбилей! На тази дата се 
навършват 100 години от из
лизането на първия брой на 
най-стария сръбски вестник 
“Политика” печатан през да
лечната 1904 година. По по
вод великия юбилей “Лолити-

лрисъжда на в. „Политика" за 
приноса й за обективното и про-ка” пожела на читателите за

едно да дочакат двестоте го
дини на първия брой.

фосионалното информирана на 
гражданите.

Почина
Йордан
Радичков

_____ _

пространяват различни, разоира се, иеичшцши..... 
ред една от тях апашите са извършили обира с бяло комби, из 
точииците иа тази информация допълват, че комбитож!?_Й'щията чебило откраднато. Неофициална, рпзбирв се, ^1 информацията,
апашите са влезли в 1 
па малките

склада иа съда, след като се изсекли решетките 

скалда на Общинския съд обаче може да се влезе само от входа на IX.
Б.Д.

(На стр. 2)
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(ДШЙ11МЬ&^^ИйНеофициална визита на Илиеску в Белград „Ослободжене”

Специален гост на 

юбилея на
Ашдаун е 

против 

промяната 

на Дейтън

Почина Йордан Радичков
В сряда сутринта след продъл

жително боледуване почина писа^ 
телят Йордан Радичков. Йорда|( 
Радичков е роден иа 24.10.1929г.в| 
с. Калиманица, Монтанско. За
вършва гимназия в Берковица. 
Дълги години е редактор в лите
ратурни издания. Започва да пуб- 

1 ликува импресии, очерци и разка
зи в печата, а през 1959 г. издава 
първата си книга с разкази “Сър
цето бие за хората”. Неговият сед
ни сборник с разкази “Свирено 
настроение” (1965), както и след
ващите - “Водолей” (1967). “Козя
та брада” (1967), “Вятърът на спо^ 
койствието” (1968), “Ние, врабче

тата” (1968), “Коженият пъпеш” (1969), “Верблюд” (1984) и др. про
менят познатите за литературната ни традиция повествователни 
правила и проправя пътя на белетрист от друг разред.

“Неосветените дворове” (1966), “Всички и никой” (1975), “Пра
шка” (1977) и “Ноев ковчег” (1988) представят автора като ромаиист 
отново в специфичните радичковски измерения на жанра. Успоред
но с това писателят се изявява като един от най-добрите български 
драматурзи, чиито пиеси продължават шествието си по сцените - 
“Суматоха” (1967), “Януари” (1974), “Лазарица” (1979), “Опит за 
летене” (1979). През последните години авторът добавя нови щрихи 
в творчеството си - “Мюре” (1997), “Пупаво време” (2000).

политне **
Върховният представител 

на международната общност в 
Босна и Херцеговина Пади 
Ашдаун се възпротиви на 
инициативата за промяна на 
Дейтънската 
пише босненският вестник 
“Ослободжене”. Той се обяви 
срещу идеята да се премахнат 
ентитетите, каквато е инициа
тивата на 24-ма уважавани ев
ропейски политици. Тяхното 
предложение обаче се радва 
на силна подкрепа на Евро
пейския парламент, допълва 
сараевският вестник.

Румънският президент Йон Илиески пристигна вчера в 
Белград, където ще присъства на отбелязването на 
стогодишнината на вестник „Политика".

Най-напред президентът Йон Илиеску разговаря с президента на 
държавната общност Сърбия и Черна гора Светозар Марович.

Румънският държавен глава ще разговаря и с лидерите на някои 
от парламентарно представени партии у нас.

По време на престоя на президента Илиеску в нашата столица ще 
бъде представена и неговата книга за опита на Румъния в процеса на 
прехода, която е преведена на сръбски език “Интеграция и

конституция,

счг
Външнотърговски 

дефицит от 4,27 

милиарда долара
Министър Паси в 
Брюксел______

Срещи в 

главната 

квартира 

на НАТО

Външнотърговският дефицит на Сърбия и Черна гора за 11 
месеца на 2003 година е възлязъл на 4,27 милиарда долара, като това 
е най-високото ниво иа двете републики от разпадането на СФРЮ, 
съобщи Институтът по статистика на държавната общност.

През 11-те месеца на 2003 година общият стокообмен на Сърбия и 
Черна гора е възлязъл на 8,9 милиарда долара, което с 14,8% е 
повече от предходната година.

Стойността на изнесените стоки е 2, 32 милиарда долара, а на 
вноса - 6,6 милиарда долара. Износът е отбелязъл ръст от 12,2%, а 
вносът - от 15,8%.

Главните външнотърговски партньори при износа от Сърбия и 
Черна гора през миналата година са Босна и Херцеговина с 360 
милиона долара, Италия с 330, Германия с 266, Македония със 198 и 
Русия със 117 милиона долара.

Най-много стоки са били внесени от Германия (904 милиона 
долара), Русия (885), Италия (658), Китай (281) и Франция (238 
милиона долара).

Владимир Зарев:
Българската литература 
осироти

Писателят Владимир Зарев коментира трагичната новина за 
кончината на Йордан Радичков с думите: “Потресен съм от тази 
трагична новина, българската литература осиротя. Мисля, че 
България осиротя”.

Йордан Радичков бе изключителен писател с международно 
значение и изключителен човек, посочи той. Със своето творчество, 
с човешкото си поведение Радичков ни учеше на свобода, даряваше 
ни свобода, каза още Зарев.

АФП
Радичков беше 
най-известният български 
писател

Македония

Децентрализацията е 
условие за приемането в ЕС Българският министър на 

външните работи Соломон Паси 
е на посещение в Брюксел, 
където ще се срещне с генерал
ния секретар на НАТО Яп де 
Хооп Схефер и ще участва в засе
дание на Северноатлантическия 
съвет. Министър Паси ще запоз
нае участниците с приоритетите 
на българското председателство 
в Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа. По- 
късно той ще проведе среща и с 
постоянния представител на 
САЩ в НАТО Никълъс Бърнс.

На 74 годишна възраст почина най-известният съвременен 
български писател Йордан Радичков, предаде агенция АФП 
Радичков остави забележително литературно наследство от разкази 
и театрални пиеси, които са преведени на много чужди езици, в това 
число и на френски, подчертава агенцията.

В своите разкази Радичков често използва гротеската срещу 
абсурдния свят и черпи сили за своето творчество от мъдростта на 
българския селянин. Радичков предлага на читателя универсални 
картини, нарисувани с ирония и поезия.

Творческата му кариера започва през 1959 година със сборник 
разкази. Радичков е носител на редица награди, между които 
“Гринцане Кавур” (1984) за най-добра книга от чуждестранен автор 
публикувана в Италия, а през 1988 година той е удостоен с шведската 
държавна награда за заслуги “Северна звезда”. През 1993 година, 
Радичков е включен в Почетния списък “Ханс Крисгиян Андерсен | 
на Международния съвет за детска книга. В края на 2003 година то»( 
получава наградата за белетристика “Паисий Хилендарски”.

Децентрализацията и приемането на трите ключови закона, 
които уреждат тази проблематика, са много важни за Македония по 
пътя й към ЕС, изтъкна Шина Томпсон, говорител на мисията на ЕС 
в Македония.

На съвместна пресконференция заедно с говорителите на 
мисиите на НАТО и на ОССЕ Крег Ратклиф и Изабел де Рут в 
Скопие тя каза, че децентрализацията представлява пакет от закони, 
които ще имат положително влияние върху всекидневния живот иа
хората.

Шина Томпсон добави, че децентрализацията допринася и за 
демокрацията и помага на обществеността да дадеразвитието на

своя глас в процеса на вземането на. решения в местните органи. 
Според Томпсон намаляването на броя на общините ще подобри

означава намаляване наикономическата ситуация и ще 
административните разходи. Тя съобщи, че от 1 февруари специален 

ЕС в Македония ще бъде Сорен Йенсен Петерсен.
Земетресение
разтърси
Румъния

представител на

Албания Опозицията готви вот на недоверие срещу 
правителството ________ЕС подкрепя европейското 

бъдеще на страната
Земетресение с магнитут 4,1 

по скалата на Рихтер разтърси в 
сряда източната част на Ру
мъния, собщи АФП, позовавайки 
се на информация на геофизичес
кия институт в Букурещ. Трусът 
е бил усетен в района на Вранча. 
Земетресението е регистрирано 
в 8 часа местно време, с епицен
тър в източните Карпати, на дъл
бочина 132 километра под земя-

Шах на царя
СДС и БПС се готвят да внесат вотове на недоверие срещу пра* 

вителството на Симеон Сакскобургготски. Двете централи обявиха 
намерението си почти едновременно.

Сините смятат, че кабинетът не се справя с престъпността, 
циалистите са недоволни от цялостната политика.

Преди да вземат окончателно решение как да действат, сините Ш* 
проведат консултации с коалиционните си партньори от Демократи
ческата партия и БЗНС-НС и ще изчакат стратегията за борба с пре
стъпността.

БСП ще обсъди на насрочения за 31 януари пленум на Висшия съве 
на партията дали да внесе вот на недоверие срещу правителството.

предеатавител на ЕС по въпросите наВисокопоставеният 
външната политика и сигурността Хавиер Солана увери премиера на 
Албания Фатос Нано в “европейското бъдеще” на страната му, пре
даде италианската агенця АНСА. По време на срещата в Брюксел с 
Нано Хавиер Солана подчерта “големия напредък”, постигнат от 
Тирана по отношение на вътрешната стабилност и ролята й за про- 

Западните Балкани”. Наред с това евро- 
необходимостта “албанското правителство да

а со-

цеса за интегриране на та.
комисарят изтъкна 
положи повече усилия в борбата с организираната престъпност и
корупцията".

Данни за жертви и разрушения 
не се съобщават.
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Семинар с експерти на НАТО в Белград .р.?гггг,г™'р," Подписан с тристранен
вителството на Сърбия и закон 1 А 1коалиционен договор
ка на пъ;лна хармонизация в рам- 
ките на държавната общност 
Сърбия и Черна гора в съотве
тствие с Белградското споразу
мение и Конституционната хар-

Реформите в Армията ще
то се провежда по отношение на ложиха на Демократическата 
Косово, трябва да бъде в съотве- партия да бъде подписано спора- 
тствие с Резолюция 1244 на зумение, съгласно което тя ще 
Съвета за сигурност на ООН.

Демократическата партия на на Скупщината на Сърбия и Чер- 
Сърбия, Г 17 плюс и коалицията на гора, министър на отбраната и 
между Сръбското движение за заместник-председател на Скуп- 
обновление и Нова Сърбия пред- щината на Сърбия.

получи постовете на председател

Постигнати сз знзчитвлни резултзти в реформирането на 
войската * Стратегията за отбрана на страната скоро ще бъде 
внесена в парламента * Политическата нестабилност и 
липсата на финансови средства спъват реформите

На семинар с експерти на отбраната Боян Димитриевич 
НАТО в Белград по програмата потвърди, че от 15 януари проек- 
за сътрудничество между НАТО тодокументът на новата страте- 
и Сърбия и Черна гора, начал- гия за отбраната е “на бюрото на 
никът на Генералния щаб на Ар- министъра''. Той припомни, че е 
мията на Сърбия и Черна гора изработен план за реформите

та.
Подписалите споразумението 

са съгласни, че политиката, коя-

ДС е за
правителство на 

мнозинството
Подпредседателят на Демократическата партия 

Борис Тадич отново заяви, че партията е за със
тавяне на правителство на мнозинството на пар
тиите от демократичния блок, като оцени, че пра
вителство на малцинството “няма да бъде поли
тически стабилно”.

- Отношенията между четирите демократични 
формации са дефинирани от броя на получените 
гласове на изборите и ако Г 17 плюс, Демокра- но правителство, боя се, че правителството ще 
тическата партия на Сърбия и коалицията Сръбс- трябва да бъде сформирано със Социалистичес
кото движение за обновление - Нова Сърбия не ката партия на Сърбия и Сръбската радикална па- 
искат да приемат нашето предложение за съвмест- ртия”, каза Тадич.

Писмо на СВМ до международните институции

Загриженост за 

малцинствените 

права

генерал Бранко Кърга посочи във въоръжените сили на СЧГ, 
значителните резултати, постиг- сформирана е Агенция за военна 
нати в реформирането на войс- сигурност и съобщи, че предстои 
ката и каза, че този процес ще да бъде създадена и Агенция за 
приключи напълно през 2010 го- военно разузнаване, която също 
дина.

ние на националното мнозинство към етническите или 
религиозни общности и различията, които те носят.

В писмото също така се подчертава, че през 
изминалите три години са започнали положителни 
процеси, свързани с правата на малцинствата, приет е 
Закон за човешките и малцинствените права и са 
сформирани национални съвети на малцинствата.

- С изборите от 28 декември миналата година 
държавата тръгна в погрешна посока и затова СВМ 

В писмо до до международните институции Съю- ТЪрСИ подкрепа и помощ от европейските и между- 
зът на войводинските унгарци посочва възможността |1ародните институции с цел властите в Сърбия да 
сегашната политическа сцена в Сърбия да стане спи- ПрНемат амандманите на тази партия за изменения на 
рачка за процесите, започнали през изминалите го- закона за изборите и допълнения на Закона за чо- 
дини, когато става въпрос за малцинствените и за чо- вешките „ малцинствените права. “Ние ще приемем 
вешките права. В писмото, изпратено до всичките по_лесно Сърбия за родина, ако тя приеме нашата 
европейски институции, до посолствата в Белград и до КуЛТура”) се изтъква в писмото, подписано от предсе- 
ООН се оценява, че създалата се след изборите об- дателя на СВМ Йожеф Каса. 
становка може да предизвика отрицателно отиоше-

ще бъде в състава на министерст-
Генерал Кърга потвърди, че в вото.

Армията се работи за освобожда
ването от излишно оръжие, за 
намаляването на гарнизоните, на сата на финансови средства са кл

ючовите пречки за продължава
нето на реформите във въоръ
жените сили, беше заключено на 
семинара по програмата за сът
рудничество между 
Сърбия и Черна гора в Белград.

Политическата нестабилност,
кризата на институциите и лип-

броя на бригади и полкове.

Без собствено 
жилище -14
300 служители Мацкиоане на държавната граница с Македония

__________ малцинстватаДа се регистрират имотите Понепо

НАТО и

Иск на националните 
съвети на

В момента 14 300 служители в 
Министерството на отбраната и 
на Армията на СЧГ нямат 
собствено жилище. Повече от 10
5^'ЖК-ини Тези дни прсдседателя^11а ОС В^ллдими^р Захариев е конго

Ж1ГГппиИродГХе ' боти"на СЧГ с к^ето от община се иГка близост до границата, грабна да ги регистрират и
а 2 830 живеят при родителите боти на С и, ско границата между Сър- общинската служба за кадастрите.

съдействие при маркиран р По този 1|ачим ще се създадат необходимите ус-
През следващата седмица се бия и Черна Гора'^"^сЧГ и 1Р Македония върши довия имотите на нашите граждани от другата страна
очаква да бъдат раздадени 250 Съвместна Коми^ на С. И и К м- Д ^ от ,|амиращи № до 150 метра от граничната линия, въз
жилища, които ще бъдат демаркиране и означаване на Д ьржав Р и р ос|Юва ,‘а договора между двете съседни страни, евен-
изплащаии в продължение на Прешево до тримеждиего иа с п , » и р туалм0 да бъдат присъединени към територията иа
две години. България съгласно Я°™В°Р“ ^ Февруари 2001 СЧГ. Договорът предполага и издаване на разре-

Македоиия, сключен в ^опие иа » р РУ Р )|а .............  за крайгранично движение на гражданите,
година. От управлението па Босил Г> Д, конто притежапат имоти па македонска територия,
трябва да осведомят юи1ки иа1Р Д отдалечени до Ш километра от границата. Съот-

тази годшшв кадастралните ветиите служби в пашата община трябва да направят
я за имотите, които възможно регистрирането в кадастралната служба иа

имотите иа македонските граждани, конто при същите 
условия притежават имоти на територията на СЧГ.

Владимир Захариев, председател на ОС в Босиле
град, заяви, че компетентните органи в общинското 
управление вече предприемат конкретни мерки за 
реализацията на искането на Министерството на 
външните работи. От председателите на Съветите на 
местните общности, намиращи се до границата с 
Македония, е поискано спешно да проведат събрания с 
гражданите, на конто да ги запознаят е възможностите 
за регулиране на собственичките им права над имотите 
зад границата. Той подчерта, че междувременно е 
проведена среща между представителите па външните 
министерства па Сърбия и Черна Гора и па Република 
Македония, на която са обсъдени възможностите за 
откриване на граничен пункт между двете съседни 
държави. Той изрази надеждата си, че тази година това 
ще бъде направено.

един
малцинствен
депутат
Председателите на националните 
съвети на украинците, словаците, 
румънците, русиннте, унгарците, 
ромите и буневцнте поискаха от 
републиканските органи възможно 
ио-скоро да създадат условия на
ционалните малцинства да бъдат 
пропорционално пряко представе- 

в парламента и в правителството 
па Сърбия.

‘‘Това подразбира всяко от мал
цинствата да има поне по едни де
путат в Скупщината па Сърбия , 
изтъкна на пресконференция пред
седателят на НС на унгарците 
Лаело Йожа. Той поясни, че след 
парламентарните избори нацио
налните малцинства са без предста
вители в републиканската скушцн- 
на и в държавната общност Сърбия 
и Черна гора, което е в разрез с 
Хартата за малцинствените и 
човешките права.

- Съществува идея да бъде
мален срокът на военната слу- имоти се намират на 
жба на 8 или 6 месеца, но това гистрират до 31 януари
трябва да бъде законово уредено. «У*би«Р Мадони* См ^ У ^ какт0 „ за им0. 
Обсъжда се намаляването па чи- разположе|)и д0 10 километра навътре в тсри-
слеността на Армията, поемане- тори’ята иа Македония. Също така пашите граждани, 
то на охраната на границата от 
полицията и цялостна професио- 
налнизация, но решение за това 
трябва да вземе държавното 
ръководство, изтъкна Кърга.

Стратегията за отбраната е 
готова и се очаква скоро тя да 
бъде внесена в парламента и да 
Г/|-ле приета като един от пай-ва- 
-кните документи, отнасящи се до 
отбраната, каза генерал Кърга.

Съветникът на министъра на 
отбраната иа Сърбия и Черна го- 
Ра но реформите в системата на

на

пи

Мотив ог крайграничното Голешко поле Г1.Л.Р.
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От свой ъгъл От последното заседание на ОС в 
Димитровград за 2003 г.________

Ребаланс на бюджета за 

миналата година
В дневния ред на заседанието бяха включени само няколко 
точки, между които ребаланс на бюджета и назначаване на 
нов секретар на общината.ОГпя0ДИИ »е Раз^рах> че е взето решение за закриване на базата на АМСС край ГКПП 

” раДина » както и за реагирането на ОС в Димитровград по този повод. Искам да припомня 
якои важни данни във връзка с идеята за създаване на тази база и за строежа й.
Базата на АМСС е сформира

на по инициатива на ОС в Димит
ровград и с нейната организацио
нна

В сравнение със запланувано- в Общинския съд досегашният 
то, общинският бюджет за 2003 г. секретар на ОбщинскатаЗатова ще изтъкна някои от 

факторите, които, според мен, са 
повлияли отрицателно върху 
икономическото развитие на ба
зата:

скуп-
е намален с 652 000 динара, т.е. щина Светлана Маринкович-Ди- 
вместо 90 252 000 са реализирани митрова беше освободена,
89 600 000 динара. По думите на нейно място беше назначен Асен 
Лиляна Петрова, началник на от- Иванов, дипломиран юрист, 
дела за стопанство и финанси, ре- 
балансът е изготвен въз основа

първи или втори. Оповестява се 
изграждане на автомагистралата 
от Ниш до София и това е още 
една причина автобазата на 
АМСС да съществува. Затова аз 
съм на мнение, че е съвсем не
логично такава важна и рента
билна служба да се закрива. Мо
тивите за такава постъпка може 
би са различни, но е съвсем ясно, 
че от гледна точка на общите ин
тереси те не са рационални и 
ощетяват пътниците, община 
Димитровград и жителите й. За
това е съвсем оправдано реаги
рането на ОС в Димитровград и 
то заслужава подкрепа.

Доколко АМСС все пак реши 
да напусне ГКПП “Градина”, ОС 
трябва да защити своите интере
си и капиталовложения. Поради 
всичко, което е вложила ОС, мо
же да постави и въпросът за соб
ствеността над автобазата. Става 
дума за първия обект, тъй като 
вторият е финансирал и по-късно 
продал АМСС.

Като един от преките участни
ци в инициативата за изграждане 
на базата аз мисля, че тогава
шното ръководство на АМСС, 
начело с Радош Васович, не се е 
излъгало, когато реши да я пос
трои. Доколко все пак сегашното 
ръководство остане на станови
щето да я закрие, би било корек
тно да се предоставят данни на 
ОС в Димитровград за стойност
та на капиталовложенията и за 
печалбата.

Без автобазата на най-голе- 
мия ГКПП в Сърбия АМСС не 
може добре да обслужва клиен
тите с полезни информации, по-

а на
и материална подкрепа. Изг

раждането й е финансирано с па
ри на стопанските фирми в об
щината, от Фонда за развитие на 
Сърбия и от Републиканския фо
нд. за движението. При благо
приятни условия пари частично 
осигуриха “Пиротска банка” и 
“Дунав осигуране”. Общинската 
скупщина в Димитровград даде 
парцела, както и желязната кон
струкция за строежа, а ГТП “Ба
лкан” позволи обектът безплат-

Прието бе и решение за1. АМСС не е спазвал догово
ра със застрахователната компа
ния “Дунав”, която е дала пари за 
изграждането на обекта, а за 
сметка на това е трябвало вози
лата да бъдат застраховани в та
зи фирма;

Най-новите данни потвъждават, 
че ГКПП „Градина" е е 
наи-натоварения трафик 
страната. Миналата година през 
този пункт са минали 222 000 
камиона, а в началото на тази 
година (в сравнение с януари 
2003)значително е увеличен 
броят на превозни средства и 
пътници, особено от България и 
Турция.
Според данните от митницата в 
Димитровград, само за първите 
четири дни на 2004 г. през 
„Градина" са минали 20 430 
пътници, 2 130 абтомобила и 1 
650 камиона.

2. Лошото ръководене на ба- 
зата предизвика и лоши отноше
ния между работниците, а поради 
това някои от автомеханиците 
напуснаха базата и започнаха ча
стно да се занимават със същата 
работа;

3. Не беше взета част от ус
лугите на Туристическия съюз, 
макар че съществуваха условия 
за това.

Не ми е известно какви сред
ства са влагани за модернизиране 
на базата, но в момента на изгра
ждането й тя беше добре оборуд
вана. В бившата СФРЮ ГКПП 
“Градина” заемаше второ място 
по трафик на пътници и возила 
(след Шентил), а сега също е

наз
начаването на нов член на

на приходите за изминалите 11 
месеца, на заплануваните прихо- Иванов е Р°Ден през 1945 г.
„и „ „а поетите I края Л го- и

дината задължения. гимназия. Следва право в Ниш и
Въз основа на това приходите |се дипломира през 1975 г. 

от данъците остават на заплану- [Известно време работи като
юрист в „Циле", а след това 
Ш8ШЖ Женен ®> с Д0е ДеЧЗ.

вваното ниво, докато приходите
от данъка върху имущество и 
наследството не са постъпили Управителния съвет на Центъра 
според плана, вместо 13 790 000 са за култура. На мястото на Соня 
събрани 9 940 000 дин. По-ниски- Станулова, която си подаде 
са и приходите от различни так- оставка, беше избран Димитър

Илиев.

в

но да се свърже с комуналната 
инфраструктура. Фондът за дви
жението дари парични средства 
за купуването на съоръжения за 
технически контрол на возилата.

Въз основа на посочените фа
кти може да се постави въпросът 
кой е собственик на обекта на 
АМСС край ГКПП “Градина”, но 
в момента никой не може да от
рече, че това всъщност е АМСС.

Като причина за закриването 
на обекта се изтъкват лошите от
ношения между работниците там 
и това може би е истина, но с тях 
трябва да се занимава ръководст
вото на АМСС. Но за нерента
билна работа не може да става 
дума, понеже през изминалите 
години тази база е била една от 
най-добрите. И защо именно сега 
се казва, че е нерентабилна, ако е 
минало времето на санкции и 
кризи, а броят на пътниците сега 
отново се увеличава. Освен това 
именно тази база е изградила 
обект АМС II, продаден за ми
лион германски марки. Не ми е 
известно дали част от парите е 
вложена в по-модерни съоръже
ния, или са дадени за нещо друго.

А.Т.си.
Поради назначаване на работа

Лидерът на димитровградските радикали 
Кирил Младенов:_____________________

Без контрабанда на цигари
Кирил Младенов, лидер на димитровградската организация на 

Сръбската радикална партия, каза за нашия вестник, че след като на 
следващите местни избори тази партия дойде на власт, тя ще 
предотврати контрабандното внасяне на цигари през граничния 
пункт “Градина”: - Ще закрием този “лагер”, защото за всички ще има 
работа, няма да има само богати и само бедни, ще има пак хора, които 
принадлежат към т. нар. средна класа, подчерта Младенов.

Коментирайки резултатите от парламентарните избори в Дими
тровградска община, Младенов каза: - Ние не сме изненадани, защото 
и преди изборите се знаеше за коя партия ще гласуват най-много 
димитровградчани.

Помолихме Младенов да коментира и слуха, че след изборите го е 
викал заместник-председателят на СРС Томислав Николич и се е 
чудил как е възможно радикалите да получат толкова много гласове 
в общината: “Разговарял съм с Николич и преди, и след изборите, но 
не е вярно, че е бил изненадан от резултатите, каза първият димит
ровградски радикал.

По неговите думи, влезлият в сила от 1 януари т.г. Закон за фи
нансирането на политическите партии ще се отрази положително на 
работата на Общинския отбор на СРС.

мощ на пътя, поправки на возила 
и пр.

Б.Д.Петър Тасев

Босилеград

Босилеградска община продължава да обезлюдва
$*Смъртността е двойно по-голяма от 

раждаемостта.
обслужват и останалите села от южната част на общи
ната, миналата година са евидентирани 2 новородени бе- 

Драстичното намаляване на броя на новородените и бета, сключени са 3 брака, а в книгата на починалите са 
увеличаването на смъртността продължават да обезлю- зарегистрирани 13 лица.
дват селищата в Босилеградска община. Също така, от 3 местната канцелария в Горна Любата, в която се 
година на година в босилеградско намалява и броят на ВОдят книгите и за Мусул, Плоча и Барйе, в книгиата на 
сключените бракове. Тези факти се потвърждават и от родените е записано едно бебе, в книгата на починалите 
данните, записани в гражданските книги, в които се ре- са евидентирани 13 души, докато в книгата за венчавки 
гистрират венчаните, родените и починалите. не е зарегистриран нито един брак.

През 2003 година в нашата община са сключени едва за разлика от Горна Любата, шефът на местната кан- 
38 брака, родени са около 80 бебета, а починали са чак целария в Долна Любата през 2003 година е зарегист- 
157 лица. Точното число на новородените в общината не рИрал чак 7 брака, 26 починали, а в регистъра на ро- 
е познат, понеже по-вече от децата са се родили в ро- дените не е записал нито едно новородено дете. В дол- 
дилиния дом в Сурдулица, или в някои други здравни нолюбатската местна канцелария освен за Долна Лю- 
центрове във вътрешността, в които .общини според за- бата се води евиденция и за Църнощица и Дукат.
кона са и зарегистрирани. В гражданските книги на но- в меСтната канцелария в Горна Лисина, в която се еличава 6роят на КЪЩИТе в които никой не живее. На 
ородените в общината са евидентирани само 17 бебета. завеждат книгите за още три околни села, миналата го- обезЛЮдвбането е влияла и рязката миграция- 

В Службата по регистъра на гражданите към ОС в дина не' е сключен нито един брак, в книгата на ново- Икономическата изостаналост на селата и липсата яг 
Босилеград, в която освен за Босилеград се водят ре- родените е записано само едно дете, а в регистъра на подходящи усл0вия за развитеие на селското стопанство, 
гистри и за още 12 околни села, миналата година са за- починалите са евидентирани чак 18 лица. просто са накарали младите хора десетилетия назад Да
писани 13 новородени деца, сключени са едва 28 брака, а Шефът на местната канцелария в Назърица, който напускат сеЛата и да си търсат по-добър живот в Бо- 

книгата на починалите са записани 76 лица. обслужва още и Доганица и Ярешник, книгите за ра- силеГраД; или във вътрешността.
Шефът на Местната канцелария в Бранковци, където ждане и венчавки въобще не са отваряни, а са записани 5 Как и ’п0 кой начин трагедията може да спре? Върху 

се завеждат книгите и за Рибарци, Зли дол и Бресница, починали. този въпрос сериозно трябва да обмислят компетент-
през 2003 година в графите за новородените лица и склю- Драстичното намаляване на населението в Босилег- НИТС1 както в общината, така и на републиканско рав-

бракове не е записано нищо, а в книгата на почи- раДски край продължава. Години наред “бялата чума” и нище и спешно да предприемат конкретни мерки.
увеличаването на броя на починалите се заканват да 

местна канцелария, в която се заЛичат цели селища, в които от година на година се

т<\т
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в

в

чените 
налите са записани 6 лица. П.Л.Р-

В Горнотлъминската
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Босилеградското стопанство в 
година края на миналата и началото на тази Разговори на председателя на ОС в 

Димитровград с представители на АМСС в 
Белград_______Мнозина живуркат без заплати

не работят, или пък^нерентабилни”3 3 3 ТВЪрде тежко състояние. В момента фирмите
Преразглеждане на 

проекта за ликвидация на 

базата край „Градина” ?
или

Машините в най-голямото бо- 
силеградско предприятие “Кобос”, 
което е в състава на ЮМКО от Вра
ня и в което доскоро имаше над 450 
работници, вече 
спряни.

Най-успешният доскоро

Миналата година Агенцията за 
приватизация включи фирмата в 
плана за приватизиране.

Автотранспортното предприя
тие, което в момента осигурява ра
бота на около 100 работници,

Предприятието закри овцефермата 
в Радичевци, от години не изкупува 
добитък и селскостопански про
дукти, закри месарския магазин, 
кланицата работи само от време на 
време... И това предприятие е 
включено в плана за приватизация, 
и неговата по-нататъшна съдба е 
неизвестна.

Общественото строително пред
приятие “Изградня”е единственото, 
което в момента работи. Благода
рение на обектите, чието изг
раждане се финансира от републи
ката, през последните няколко го
дини босилеградските строители 
имаха работа. След като приключи
ха с изграждането на обекта на гим
назията, те започнаха да строят жи
лищна сграда в Босилеград, част от 
чийто проект беше финансиран и от 
общинския Фонд за солидарно жи
лищно строителство. В момента в 
“Изградня” са ангажирани около 60 
работници, които редовно получа
ват заплатите си. Тя също е вклю
чена в плана на приватизация.

Със закриването на предприят
ията в Босилеград мнозина останаха 
без работа, без реални шансове от
ново да започнат да работят. В този 
ситуация се увеличава броят на со
циално слабите граждани. Доколко- 
то компетентните органи в общи
ната и в републиката не предпри
емат спешно конкретни мерки за 
съживяване на босилеградското 
стопанство, съществува реална опа
сност обстановката да стане още 
по-тежка.

две години са
Все още няма условия за приватизиране на базата

вече
. „ - няколко години е в изключително
нски колектив в общината - цехът тежко състояние. Работниците по
за сушене на плодове и зеленчуци, лучават ниски заплати и то със за- 
които от 5 октомври 1984 година е къснение от няколко месеца. Бан- 
работил в състава на “Здравле” от ковата сметка на предприятието 
лесковац, преди месеци беше зак- почти две години е блокирана. То 
рит. Всичките 90 работници приеха разполага само с амортизирани ав- 
предложението на новия собстве- тобуси, останало е и без камиони

“Здравле - исландският ______________
“ФАРМАКО”, и напуснаха предп- ;В Босилвградска община в 
риятието. Те получиха по 300 евро момента успешно работят само 
за всяка година трудов стаж. Дали частните магазини, кафенетата и 
някога цехът отново ще заработи, в няколко частни фирми, в които 
момента не е известно. са заети все пак малък брой

И машините в дървообработва- работници, 
телното предприятие “Бор” не ра
ботят вече две години. Около 100 Първият публичен търг за про- 
работници чакат фирмата им да дажбата на АТП, който бе насро- 
бъде приватизирана, понеже дър
жавната Агенция за приватизация 
още миналата година е включила трябва да се проведе и вторият. 
“Бор” в списъка на фирмите за ус- Дали предприятието ще се прн- 
корена приватизация. Работниците ватнзира и каква ще е съдбата на 
още не работят, не получават зап- работниците, в момента не е извес- 
лати и изчакват каква ще бъде съд- тно. 
бата на предприятието им, с което е 
свързано и тяхното бъдеще.

стопа-

ник на

чен за декември миналата година, 
се провали, а до края на месеца

Председателят на ОС в Димит- Съюза ще преразгледа проекта, 
ровград д-р Боян Давитков посети въз основа на който е закрита ба- 
миналата седмица централата на зата в граничната зона. В централа- 
Авто-мото съюза на Сърбия, къде- та на АМСС Давитков е получил 
то разговаря с генералния секретар една неприятна информация, спо- 
на Съюза Мирослав Паунович. На ред която отношенията между оп- 
разговорите присъстваха двама ределени работници в базата от 
уволнени работници от базата на дълго време са били обтегнати, в 
АМСС в граничната зона “Гради- резултат на което вероятно произ- 
на” - Цветан Велков и Цветан То- водствените резултатите са под 
доров, юристконсултът на АМСС и очакванията, 
адвокатът на 8-те работници в ба
зата, които в края на миналата го- витков каза, че от разговора му в 
дина бяха уволнени, след като Уп- Белград проличава, че фирмата ня- 
равителният съвет на АМСС взе ма да бъде приватизирана скоро, 
решение за ликвидация на базата.

И за положението в “Напредък” 
спокойно може да се твърди, че е 

Голямото някога търговско пре- повече от трудно. Вече две години 
дприятие “Слога”, в което минала- около 30-те работници в него не по- 
та година приключи фалитната лучават заплати, а през този период 
процедура, вече години наред е без не са внасяни и социалните им, 
работници, както и без част от иму- здравни и пенсионни осигуровки, 
ществото, което е било продавано От някогашния стожер на селското 
за изплащане на задълженията към стопанство в Босилеградска общи- 
работниците и другите колективи, на сега не е останало почти нищо.

За приватизацията на АМСС Да-

ПЛ.Р.
тъй като юридически прогледнато 

По повод разговорите в Белград тя е сдружение на граждани и те- 
председателят на ОС каза за “Бра- първа предстои да се приеме закон, 
тство”: - Посочих, че Димитровгра- въз основа на който ще се прива- 
дска община се нуждае от базата тизират такива юридически субек- 
заради техническите прегледи на ти. 
превозните средства в Димитровг
радско. Освен това заявих, че преди УС на АМСС базата на в грани- 
години общината безвъзмездно е чната зона е закрита поради лоши- 
предоставила площ за изграждане те финансови резултати, отчетени 
на базата, както и площ за изгра- за един продължителен период от 
ждане на паркинга. ГТП “Балкан” време. Осем от общо девет работ- 
безплатно е помогнало на базата да ници в базата, конто са с временни 
се включи към инфраструктурните трудови договори, междувременно 
системи. Напомних и това, че ико- съдиха АМСС с аргумента, че спо- 
номическата обстановка в община- ред Закона за счетоводната дейност 
та е тежка и че уволняването на ра- оценка за финансовата дейност на 
ботниците в базата на АМСС до- една фирма или фирмена делова 
пълнително ще влоши обстанов- единица може да се прави в края на

годината, а не няколко дни преди

Митничарите на ГКПП "Градина" през миналата година са работили 
ефикасно ______

Иззети са 54 кг дрога, 10 хиляди стека цигари... Да припомним, че с решение на

През миналата 2003 г. митничарите на ГКПП “Гра- намерени и иззети златни и сребърни бижута на 
дина*’ са работили твърде ефикасно и са осуетили три стойност около 100 000 евро.
опита за пренасяне на дрога. Общото количество на Според управителя на митницата Иван Делчев за 
наркотиците е 54 кг, а тяхната стойност е над 2 700 000 същия период са иззети над 10 хиляди стека цигари на 
евро. Същевременно при 24 проверки на пътници са стойност над 7 милиона динара. В края на миналата и

началото на тази година тази т. нар. “търговия на 
мравките”, значително е намаляла и от 300 души на ден 
е намаляла на около сто човека.

Миналата година през ГКПП “Градина са преми
нали 1 305 971 наши граждани, което в сравнение с 2002 
г. е 6,39% повече. Броят на чужденците, минали 
границата в двете посоки, се е увеличил с 21 % и е бил 2 
439 131 или през миналата година границата са минали 
общо 3 745 102 пътници. Броят на миналите границата 
автомобили е увеличен с 25% или общо 450 171. Ав
тобусите са били повече с22,51 % или 35 442, а броят на 
тежкотоварните камиони е увеличен с 9,30% или 226 
361.

Минаващите границата са платили митнически 
такси около 157 милиона динара, което в 
сравнение с миналата година е по-малко с почти 
25%. Макар че голям брой от преминаващите 
границата са си платили митото за стоката, която 
са носели, през 2003 г. за нарушения са наказани
354 лица и 27 фирми.»**
През уикенда на 17 и 18 януари т.г на изхода към 
България на ГКПП „Градина" са се „натрупали" 
700 ТИР-а, а са влезли 856. Задръстването на 
товарните камиони е станало на българската 
страна, а причините са неизвестни, но се 
предполага, че това е станало поради малката 
пропускателна мощ.

Тези дни митничарите на ГКПП „Градина" са 
заловили една димитровградчаика, която 
„складирала” по себе си цели 24 стека цигари. 
Това е рекорден брой стекове, „налепени" по 
тялото на един човек.

ката.
По думите на кмета Давитков, това. 

представителите на АМСС са обе
щали, че Управителният съвет на Б.Д.

В димитровградска „Градня" имат работа

По-трудно е за 

механизацията
Оценявайки миналогодишната работа на митница

та, Денчев изтъкна, че нейната ефективност се е 
с около 20%, а в някои случаи и с 50%.увеличила

Същевременно броят на служителите е намален с де- 
Увеличението на обема на работата най-

лис-
сет души.
добре се вижда от нововъведените информациони 
товки, които се издават от митницата. Строи1телното предприятие “Гр- Димитровград също е почти завър- 

адия” в Димитровград, което е при- шен. Както изтъква Димитрова, ос- 
рано и в състава на частната танали са само някои тенекеджнйс- 

фирма “Вирком” от Пирот, работи ки работи и да се постави гръмо- 
успешно. Според думите на дирек- тводната инсталация. За нея обаче 
тора на “Градня” Смиля Димитро- все още няма договор и вероятно 
ва, за строителите е осигурена дос- това ще стане допълнително. Сто- 
татъчно работа за настъпващия ст- йността на договорените и вече из- 
роителен сезон. Механизацията на вършени работи е около 2 милиона 
фирмата е готова за работа, но все динара. Инвеститор е Здравният 
още няма заявки. Засега няма шан- център от Пирот, а и Местната оо- 

да бъде ангажирана в работи- щност на Димитровград оказва 
те, които се провеждат на жп ли- съдействие.
11ията> “Градня провежда някои стро-

“Градия” завърши ремонта на ителни дейности и в Ниш. Това са 
покрива на училището в село Жел- главно надстройки на Равн,‘ ”1'к‘ 
юша - той е подменен и сега е пое- риви на жилищни блок^^, както и 
тавена специална ламарина. Сто- строеж на обект за тех 1
йността на извършените работи е гледи на шторни превозни сред 
около 1,3 милиона динара, а инве- ства в рамките на МИ ^
ститор е самото училище. Освен то- зас^ахователнат^ 
ва е прекарана и нова водопроводна от 11ови Сад. Н Д Р 
инсталация. ™т ™ пред завършаване.

Покривът на Здравния дом в

А.Т.
мат и (п

И след драстичното намаляване броя на работниците в 
босилеградски „Кобос ----------------- ------------------
Производството не 
може да започне до 
месец?

Ако се имат предвид обаче сигналите от ком
пания “Юмко”, отговорът ще е отрицателен. Опи
тите ни да се свържем по телефона с генералния 

компанията Миле Ристич останаха бе- 
пъти лга-

сове
директор на
зуспешни, понеже секретарката му три 
безно пи каза, че “той е зает в момента". След като

^««к^ок^огм^ади^пряе. "™д"™”рд^3дддството'в3“КобоИс",Ття пТказа^- По

колеги я босилеградския Кобос , ще започнат про « че производството в “Кобос” няма да може да 
изводството в началото на февруари, както опо- го , I ” «ттиопи* - Лп не може ла
вестяваха представители на босилеградската фаб- започне до един месец, тя отговори. Да, не може да
рика за конфекция? Това е въпросът, отговор 
който чакат не само работниците и семействата им, 
но и обществеността в общината.

започне.на
В.Б. А.Т.
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На Богоявление 
в БосилеградСветовната банка предлага на Сърбия

Кредит от 21 милиона По тредиция и тази година в 
Босилеград тържествено бе озна
менуван големият християнски 
празник Богоявление. Сутринта в 
църквата “Рождество на Пресве- 
та Богородица” местният свеще
ник Бобан Илич отслужи тържес
твена литургия. След това лити- 
ите минаха по централните град
ски улици и стигнаха до бензинос
танцията, където се състоя цере
монията на богоявленското осве
щаване на кръста.

Свещеникът най-напред осве
ти кръста в котел, а след това го 
хвърли в реката. В студената Дра
говищица се гмурнаха петнадесе- „ ,
тина младежи, на които студената вода не пречеше ДРУ™ подаръци на стойност 1 500 динара, както и 
да търсят кръста. Най-голям късмет имаше Раде 500 Динара парична награда.
Йовчов от босилеградския квартал Добри дол, Освен в Босилеград, на Богоявление е отслу- 
който извади кръста от вира, бурно поздравяван от

Някои

Министерството на минното дело и енергетиката на 
Сърбия предложи на правителството да приеме кредита от 
21 милиона долара, предложен от Световната банка за 
проект за енергийната ефективност на Сърбия.

| Средствата от този кредит ще бъдат използвани за мо- 
I дернизиране на енергийната инфраструктура на Клиничния 

център на Сърбия и още 19 болници в страната.
Световната банка има готовност да одобри новия кредит 

I за Сърбия на 16 март.

Нрави и поведения

Такива сме...
жейа литургия и е осветен кръстът и в горнолю- 
батската и в рибарската черква. Там литургиите е 
отслужил босилеградският свещеник отец Йоан.босилеградчани. отняколкостотин 

състезателите изнесоха на рамене късметлията от 
реката.

Черквата е дарила на Йовчев икона, кандило и
П.Л.Р.

В Димитровград на Василица В нашите краища винаги е 
имало роми. Вероятно от тях 
идва и обичаят в някои села на 
Димитровградска община на 13 
януари да се прави “камила”, а 
хората да се обличат като цигани 
и да ходят от къща на къща, 
събирайки различни подаръци 
като коледарите за Коледа. Ня
колко години поред в село Сми- 
ловци поддържат този обичай, а 
тази година “камилата” и ками- 
ларите дойдоха и в Димитров
град, за да ги видят и “гражда- 
ньете”. След като изиграха ня
колко хора на площада, всички се 
отбиха в Гациното кафене (дори 
и “камилата”, т.е. двамата, които 
се “правят” на камила).

Иначе преди време този оби
чай можеше да се види и в с. Иза- 
товци, както и в някои други села 
във Висока.

Така ромите наричат Новата година по стар стил и това за 
тях е най-големият празник-циганската Нова година.

Когато преди години държавата отпусна огромни средства за 
изграждането на язовирите в Смиловско поле, набързо след това 
край езерото изникна и монтажна постройка, в която беше 
открито кафенето “Езеро”. Собственик бе 33 “Сточар”. Ня
колко години там се провеждаха различни тържества. През ля
тото имаше много хора, които ползваха за плаж езерото и затова 
и кафенето имаше работа.

На снимката се вижда как изглежда днес сградата: няма про
зорци, няма врата, стените са полусрутени, да не говорим за 
какво използват помещенията рибарите. Жалко за прахосаните 
пари за сградата, която е огледало на нашата небрежност.

А. Т.А.Т.

На посещението при животновъдите Росица и Йован Стоянович от
Каменица

аботиш, ще има
* Вместо да живеят като „годжа граджанин" и да „живуркат" от пенсията, Роса и Йовча са се 
избрали друг живот. Философията им е проста - ако работиш, ще имаш. А те наистина работят 
и - имат.

Йован и Роса са започнали да машини.
Йовча и Роса частично са ре-

то в Каменица. В момента те от- монтирали старата къща в Каме- постоянно. Мобилната телефо- 
глеждат към 120 овце и 20-ина ница. В нея имат почти всичко - ния пък в Каменица не функцио- 
кози.Имати две крави, една юни- хладилник, фризер, телевизор... нира, тъй като там се “бият” фре- 
ца и теле. Преди известно време В селото има ток, водопровод с квенциите на сръбските и бъл- 

Ш са имали и повече овце. Намере- чиста вода... Истинско богатство гарски СЗМ оператори, 
нието им е в близко бъдеще да в Каменица е чистият въздух, 
увеличат броят им до 200.

- Не е лесно, но аз съм свикнал 
да работя. Обичам природата и 
животните - казва Йован, докато 
разглеждаме овчарниците му.
Той казва, че ням а никакви проб
леми с продажбата на агнетата.
Откупчиците му дават по 130 ди
нара за килограм агнешко месо.
Идват при него в селото с камио
ни от Димитровград и други гра
дове. Тъй като той, жена му и 
тъстът му получават пенсии, мо
же да купи и големи количества 
царевица. Преди 2-3 години Йов
ча купил и трактор. Има и ко
сачка, както и други прикачни

I Проблем донякъде е само това, 
че пощата в Каменица не работиI ■ Ч? ц се занимават с животновъдство-

р:.

Й. Стоянович: Не бива без 
механизация

- Обичам селския живот. Ре-

ших да живея на село и не съжа
лявам за това - казва Йовча, ко
йто има голяма къща в димит
ровградския квартал “Сателит • 
Въпреки че полека изтича сеД' 
мото десетилетие от живота му. 
той е с крепко здраве. Вместо да 
живеят като “годжа граджанин 
и да “живуркат” от пенсията си, 
Роса и Йовча са си избрали дрУг 
живот. Философията им е проста 
- ако работиш, ще имаш. А те на
истина работят и - имат.

Йован Стоянович не е от ди
митровградското село Камени
ца. а от пиротското село Полска 
Ръжана. Роден е преди 68 години 
и е железничар в пенсия. Жена му 
Росица, която също по потекло е 

Каменица, е бивша работ-от с.
ничка на ГИД, сега в пенсия. От 
7-8 години Йован и Роса живеят 
постоянно в Каменица, в която 

има само 20-ина жители.днес
Там се занимават с животновъдс
тво. С тях е и бащата на Росица -

Б.Д.осемдесет и пет годишният дядо 
Радко Рангелов. За многобройното стадо не е достатъчно само сено
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Учениците от основното училище в 
Босилеград се състезава по математика В ОУ в Димитровград

Подготовка за училищен вестникНад 70 деца си 

премериха силите
Най-добрите математици от 

четвърти до осми клас от Основ
ното училище “Георги Димит
ров” в Босилеград на 17 този 
сец премериха силите си на об
щинското състезание.

Сред 22 четвъртокласници,

Съревноваха се и 8 седмоклас
ници, а първото място с по 65 то
чки си поделиха Борис Стоилков, 
Милян Караджов и Деян Симео
нов.

ме-

В състезанието участваха и 13 
ученици от осми клас. Първото 

участващи в съревнованието, място разделиха трима ученици, 
най-добре се представи Драгана които от общо 100 спечелиха 
Иванова, която спечели 60 от об- 85 точки. Това са Денис Зарев, 
що 100 точки. От 20-те пето- Марян Михайлов и Деян Ран- 
класници 4 ученици си поделиха гелов. 
първото място, като спечелиха 
по 85 от максималните 100 точки.

по

Пене Христов, помощник - ди- В димитровградската гимназия текат подготовките център “Цариброд” Горан Игич проведе “рабо- 
за печатането на училищен вестник, чийто първи брой тилница” с учениците, които ще подготвят вестника, 
би трябвало да излезе на 27 януари. Представителят на по време ма която той им говори за журналистиката, 
местната неправителствена организация Креативен

ректор в училището, заяви, че 
Това са Радица Стоянова, Душко според регламента на общински- 
Младенов, Игор Иванов и Анани 
Христов. От шести клас се със-

те ученически състезания право 
на участие в окръжното състе- 

тезаваха десет деца, а най-добър зание имат всички ученици, спе- 
резултат постигна Саня Динова с челили над 50 
80 спечелени точки. Втора бе малния брой точки.
Александра Стойнева - 70, а тре
ти Ненад Тончев - 70 точки.

Б.Д.

Бисерите на „Братство" (бр. 622,12 октомври 1973 г.) Садик Хамидовична сто от макси-

„Вива ла музика” А бай Джора не се дава. Припомня си за дните, 
изпълнени с музика... Думите спират.

И извиква само - “Да живее музиката!” - изпива 
чашата докрай и започва да ни разказва свои пре
живелици:

- Никога нищо не можеше да ме открои от музи
ката... Това няма да може и настоящия случай. Не 
мога без оня “непоносим шум” на инстурментнте. 
Свикнал съм с него... Давам дума, че и занапред ще 
продължа да работя, както и досега, но на добровол
ни начала - разбира се, ако има нужда от това. Тъкмо 
сега, мисля, че имам условия да работя...

От друга страна, чувствувам, че още имам сили 
здраво да държа своята лира, па макар и да е 
настроена за тонове, които не идат под крак с

П.Л.Р.

(„Братство" бр. 685/686 от 27 декември 
1974)Просветното министерство и тази година 

отпусна стипендии на отлични 
средношколци в Босилеград______

Когато бай Джора тръгна на заслужена почивка, 
всички дойдоха да го изпратят: учениците своя 
обичан учител, колективът своя добър другар и це
нен колега. Всички искаха заедно искрено, топло, 
човешки да пожелаят на бай Джора Шукарев, из
тъкнатия радетел-музикант щастливо отиване в пен
сия. Ни най-топли пожелания и прегръдки, сълзи; 
пито подаръците не можеха да спрат хода на времето, 
не можеха да върнат всичко отначало. Дойде момент, 
когато раздялата е неминуема, момент на естестве
ния ход на нещата, и бай Джора, макар че това никога годините, 
не искаше, трябва да остави своята диригентска пал
ка, или да я предаде на някой от учениците си. За

Стимул за 29 отличници
Тези дни републиканското Министерство на просветата и спорта 

отпусна стипендии на 29 ученици от тукашната Гимназия за учебната 
2003/2004 година. Става дума за “стимулиращи” стипендии, които от 
няколко години просветното министерство подсигурява за 
отличниците в Сърбия, чийто среден успех е над 4,70 и семействата на 

| които имат ниски месечни доходи.
В училището очакват, че както и предишните години, и сега сти

пендиите за първите пет месеца да бъдат изплатени на учениците 
наведнъж, а останалите - до края на учебната година, като се 
получават за всеки месец поотделно.

В началото на учебната година 55 отличници са подали заявления, 
обаче не всички отговарят на необходимите условия, включително и 
за семейните доходи.

През миналата година 33 босилеградски гимназисти са получавали 
| стипендия на стойност 1 500 динара. Колко пари месечно ще 

получават отличниците през тази учебна година, още не е известно.
П.Л.Р.

Подбор: В. Д.
успеха има това, че неговото семе е поникнало и ще 
продължава да никне, било тук в Димитровград, или 
в Белградската филхармония, това изобщо и не е 

: съществено.
• Наистина, той още иска да работи, още да се тру- 
; ди, още да се радва на всяка добре изкарана нота, да се 

поразсърди и подвикне на някой юноша, който не е 
разучил добре упражнението и свири “фалш”. Днес 
той се сбогува с нас и това, което не струва е, че беше 
тъжен, тежеха му ученическите сълзи, късаха го ка
то времето, което си тече...

Поправка
В миналия брой на “Братство” в текста за 
литературните творци от гимназията е допусната 
грешка. Между участниците в конкурса и 
наградените е и ИВА ПЕЙЧЕВ, а не Ива 
Пейчева, както е написано в текста. Извиняваме 
се на читателите и на г-н Пейчев.

А.Т ]

Ще бъде ли възстановена черквата в Сенокос?
противоположно на тези три изображения са 
представени само две, но в по-шнроки размери: 
св. св. Кирил и Методий и Възнесение Хрис-Хора, нека да спасим юерм§ я! ГО 130.

В черквата са съхранени и няколко икони на 
дарители от Сенокос, Панагюрище, Самоков. 
Трябва да се изтъкне и това, че през изтеклите 
десетилетия много от иконите са откраднати.

Духовната стойност на храма става още 
но-голяма като се има предвид, че тя е пос
ветена на голямия изцелител - Великомъче
ника св. Пантелеймон. Поради тази причина 
хората от целия Висок идваха тук на причастие. 
Ако към това добавим и известните свойства 
па лечебните билки от Стара планина, които са 
в непосредствена близост до черквата, ето още 
една възможност именно тук да търсим из- 

целяване на 
Души.

то са повредени. Цикълът иро-Дали черквата “Свети Пантелеймон Целител ‘
Сенокос ще бъде спасена и дали тази светиня в полите на дължава върху северната сте-

блясък? на: Поругание Христово, Раз-

в село

Стара планина ще възвърне някогашния си 
Дали този божи храм ще възвърне вярата на хората в

перспективата на тези забравс- лаганс в гроба, Възкресение
Христово. В долната част па

пягие, Снемане от кръста, По-
истинските ценности и в 
ни и напуснати краища?

На тези въпроси отчасти дават отговори инициато-
възобновяването на храма. В послсд- цял ръст фигурите на св. Лта- 

извършиха иасий, св. Григорий, както и

южната стена са поместени и
рите от селото за
ния момент преди началото на зимата те 
временен ремонт на покрива му с цел да се защитят 
стенописите и самата сграда, понеже на няколко мссга 
има големи пукнатини. Същевременно цялата черква е 

дебели стоманени въжета, с което е предо-
нашите болки и

стегната с
твратено увеличаването на вертикалните пукнатини

западна фасада. В тези дейности са взели 
жители на селото. Това па

на
Патронният празник на храма 

е па 9 август. Надяваме се, че до
тогава сенокошани ще възстано
вят своя храм и ще организират 
първия събор. Сегашните жите
ли на Сенокос приканват всички 
свои съграждани желаещи да се 
включат във възобновяването 
па храма да дадат своя принос. За 

цел Местната общност в 
Сенокос откри банкова сметка, 
па която може да се внасят суми.

източната и
участие около тридесетина 
чало обнадеждава, че те ще успеят да спасят най-голя-
мата ценност на селото.

Със сигурност може да се каже, че черквата е нос-
иго. Товатроена преди освобождението от османското 

твърдение се доказва от съществуващите икони, които 
1873 година и са изографисани от са-датират още от 

моковския живописец Никола Образописов, както и от и 
стенописите, които датират от края на 19 век (1889) и са 
дело на неизвестен зограф. И накрая, от запазените 
богослужебни книги, които датират от средата на 19 век.

Безмерно е духовното богатство, което са оставили на 
им. Но стенописите са доста

тази

сенокошани прадедите

На южната стена па олтара към вратата се редуват сцена от житието на Ишш I Ш1скн. ' | ^ 4)20200-029-802241 и обозначение “Парите са за
сцените Страстите Христови-Възнесение и Йерусалим, надпис с имената на дарители е а и ^ ь “ С Ц |Я Ш1 черквата”.
Тайната вечеря, Предателството на Юда и още две, кои- годината на изписването. Вьрху сспсрп.иа оиш, с.шацн . |

2235-0020-36; с призна на брой

Сретеп И го в
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Вчера в Ниш бе представен специалният брой на сп. „Мост”, посветен 
изцяло на поета Емануил Попдимитров

Научен и литературен с
Щастливци! Вече стигнахме до края. 
Но вярвате ли в ада вий и в рая1- 
Съмнявам се! Обаче за делата 
аз зная, има някъде отплата...
И сам поетът съд възмезден има\- 
Попаднете ли в неговата рима, 
горко ви! Тез вериги от слова 
не може вече никой разкова.
През стиховете строги ще минава 
там споменът от скръбната ви слава.

На вчерашната пресконференция в организирана 
“Братство” бе представена последната посолство в Белград по почин на 
книжка на списание “Мост” за 2003 го- посланика доцент Яни Милчаков. 
дина, посветена изцяло на Емануил За живота и делото на Емануил 
Попдимитров, един от най-известните Попдимитров освен Яни Милчаков и 
български символисти, роден в боси- проф. д-р Никола Георгиев, пишат из- 
леградското село Груинци, по случай вестни литературоведи и професори в 
60-годишнината от смрътта му. За спе- българските филологически факулте- 
циалния брой на сп. “Мост” говориха ти Милена Кирова, Валери Стефанов, 
Велимир Костов, директор на издател- Ноеми Стоичкова, Ирен Александро- 
ство “Братство”, Денко Рангелов, гла- ва, Мирослав Дачев, Йордан Ефтимов, 
вен редактор на списанието, както и както и студентката по българистика в 
редакторът в нашето издателство Ми- Белградския университет Ана Джу- 
ла Васов и членът на редакцията Го- рич. Научните съобщения поместени в 
раи Станкович.

Главният редактор на списаниет(
Денко Рангелов представи специалат; 
книжка на “Мост”, посветена на Ема 
нуил Попдимитров.

българскотоот

И ще показват те от век на век 
доколко низък тук е бил човек!
Но идат поколения и други!
След дълъг смут и бури неспокойни 
аз знам, ще дойдат времена достойни, 
та всеки да получи по заслуги... 

перио- А тая кал пороят ще измие.

Емануил Попдимитров: "Автопортрет"

почти всички 
негови стихос
бирки и от раз
личните
ди на творчест- (уви! Тогаз ще си отминем ние!)

Ще бъдат по-честити времената 
и тук у нас - на розите в странапм...

вото му.
Директорът

на издателство 
“Братство” Родино майко! Колко много цвят 
Велимир Кос- за скьпа капчица елей изгасва! 
тов говори и за 
плановете От колко мъки - искра мъдрост блясва! 

Но музика е тоя аромат -редакцията на 
“Мост” и на из- от розите ти нежен лъх обилен!

Като симфония и дим кадилендателската де
йност, подчер- ще се издигне волно към небето 
тавайки преди и ще звучи таз музика в сърцето - 

всичко издаването на събраните съ- че музика е всяко слово смело, 
несъмнено ще дадат силен тласък за чинения на Детко Петров. Словото■ Идея жива - Аело'
нов прочит на творчеството на този Членът на редакцията на “Мост” ^лооото. ушен жиоа о,ело.
поет от Босилеградско. Всеки автор нишкият поет Горан Станкович из- Ще дойде твоя цветен ден блажен -
рГвТтТзГичниТспектГ лТтеоатГ ТЪКНа особеиостите на това литеРатУ- да кичат рози златните ти къдри... ров от различни аспекти - литерату- рно списание и заслугите на редакция- г Д"
роведчески и езикови, каза Рангелов. та за неговото графическото оформя- 0171 "1е:*ки грижи и от мисли мъдри,

Освен на участниците в научната не и обогатяване на съдържанието му КИТНО гЛоисея грохнал, изнурен,
- Книжка 179 на “Мост”, изцяло е среща в Босилеград в специалния брой в съзвучие със съвременните процеси аз Ще застана там НИ ХЪЛМа вечен

посветена на Емануил Попдимитров и на сп. “Мост” са отпечатани и статиите в книгоиздателската дейност. да гледам твоя Ханаан далечен.
на неговото творчество. В нея са на Людмил Стоянов и на Светлозар На пресконференцията вчера беше Унил и без да мога да премина
събрани изказванията на участниците Игов, както и биографични и библиог- говорено и за подготовките за отбе- към швойта бъдна розова градина
в научната среща посветена на рафски данни за Емануил Попдимит- лязване на 45-годишния юбилей на шр гъърпилвлт /? пА/я
известния български поет, драматург ров. седмичника на българското малцинст- /Ь.* тобил™* Г
и професор Емануил Попдимитров, За да се даде една по-цялостна пред- во на роден език “Братство”, което ще розите сгълшеонаша страна.
състояла се в Босилеград на 16 май става за творчеството на Емануил се проведе в средата на юни тази го-
2003 година. Тази първа досега научна Попдимитров, в тази книжка са помес-

Босилеград

този тематичен брой на списанието

От непубликувани стихове на 
Емануил Попдимитров

дина.
беше тени и по няколко стихотворения отсреща М. Васов

Може ли димитровградският самодеен театър да работи по-добре?
Театърът в Димитровград 
съществува 115 години и тази 
година ще бъде отбелязана 
неговата годишнина. Актьорите 
приеха да се представят през 
май за втори пореден път на 
реномирания международен 
фестивал на сатирата, 
пантомимата и комедията в 
българския град Тополовград.
на недопустимо “ниско ниво”. - 
Това просто бе подигравка сди- 
митровградчани, категорична 
бе тя.

Избран е нов Съвет на театъра. Директорът на Центъра за културата м-р Петър Йованович: - При условие че бъде 
открит виновникът за безделието на театъра през изминалия период, това няма да промени нищо. Приета е 

П театърът да участва в международния фестивал на сатирата, пантомимата и комедията в българския град поканата

През миналата седмица актьорите от димит
ровградския театър “Христо Ботев” проведоха 
заседание, свикано от директора на Центъра на 
култура м-р Петър Йованович. Основната цел 
беше да се обсъди как след периода на безделие 
театърът отново да започне да подготвя и да 
изнася театрални представления.

Заседанието не мина без полемики. Членът 
на предишния Съвет на театъра Драган Димит
ров например каза, че през миналия период теа
тралната трупа не е работила както трябва пре
димно поради тежката икономическа обстанов
ка. Актьорът Борис Лазаров заяви, че времето, 
в което живеем е трудно за 
всички, 
мките

СОО
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Директорът Йованович пре

късна "разприте”, като изтък- 
на, че търсенето на виновници 
за безделието на театъра през 
изминалия период изисква мно
го време. - В крайна сметка и да 
открием виновника, това нищо 
няма да реши, сподели Йовано

вич. Той каза, че тази година театърът със си
гурност няма да се отдели от Центъра за култура 
и че финансовите средства за неговата дейност 
ще бъдат осигурени.

Димитровградските 
Съвет

ш
о('
о

*=»
30 л
со ея но освен театъра в ра

на Центъра за култура 
през изминалия период вси
чки секции са работили и са 
отчели резултати. Актьорът 
Слободан Алексич 

Я 0 театърът веднага да се отдели 
я ф 1 от Центъра за култура. Нико- 
“ | §■ лина Ранчева беше на мнение, 
§ | о че през изминалите няколко 
| я с години театърът е бил злепос- 
ш ^ к тавян от определена група хо- 
2 §-| ра и че последното представ
яй® ление на театъра “Балкански-

Весна Николова30 2
[□о

§я

51сС5
поиска

актьори избраха нов 
на театъра в следния състав: Делча Гигов, 

Весна Николова, Слободан Алексич, Драган Ди
митров, Надица Иванова, Елизабета Георгиева, 
Цветанка Воинович, Славча Антов и Славче Ди
митров. На отделно заседание на Съвета за негов 
председател бе избран Делча Гигов, а за за
местник - Весна Николова. Скоро Съветът ще 
вземе решение кое представление ще започне да

Б. Димитров

-

, с ят синдром”, изнесено
май миналата година, е било Делча Гигов

през
подготвя театърът.
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Срещи с нашенци: Душан Анастасов, босилеградчанин в ЧехияНови изданияИстоЖ! 
йа Ьългаршг:' 
по дати

Хроника на
българската
история

Босилеград е в сърцето ми
Душан Анастасов е машинен инженер от Босилеград, който вече няколко години успешно 
работи в световноизвестния чешки гигант „Шкода". Въпреки че със съпругата си Даниела и 
двугодишната си дъщеричка Ема живее далеч от родния си край, той често идва в 
Босилеград при родителите си.

Душан е роден през 1966 го
дина в Босилеград, където за
вършва основното си образова
ние. Следва в Машинния факул
тет в Ниш и през 1994 година се 
дипломира. До заминаването си в 
Чехия работи като машинен ин
женер в Гнилане, в ИМТ “Белг
рад” и в нишката “Електронна 
индустрия” и в тези предприятия, 
както самият той казва, е полу
чил опит, необходим за всеки 
един млад специалист.

- Кризата, санкциите и тежка
та политическа и икономическа 
обстановка в Югославия просто 
ме принудиха да напусна страна
та и да потърся по-добър живот в 
чужбина. Тъй като съпругата ми 
Даниела е чехиия по майка, два
мата решихме да заминем заедно 
за Чехия. Отначало, през първи
те няколко месеца, живяхме в 
Кинджварт Лазне, родното място 
на тъщата ми. Това е едно малко 
туристическо градче близо до 
границата с Германия. Понеже 
там нямаше много възможности 
да си намерим постоянна работа, 
отидохме в Пилзен, където жи
веем и сега, разказа ни Душко.

*Къде си намерихте
работа 6 Пилзен?
- Двамата със съпругата ми ра

ботим в голямата компания 
“Шкода”. Аз работя в конструк- 
ционното бюро на “Шкода енер- 
го”, а тя работи в цеха за произ
водство на машини за оборудване 
на захарни фабрики. Иначе жена 
ми по професия е икономист.
Моето предприятие е строило 
турбини за електрически центра
ли почти в целия свят, включи-

♦« «И*

Значителна част от документите, сви
детелстващи за ставащото по българските 
земи, са изчезнали, но запазените хроники 
са написани с много старание и показват, 
че и в най-трудните времена българите са 
търсили упование в своите здрави исто
рически корени. В кратките летописи се 
разказва за ежедневието, притесненията и

Е

надеждите на нашата нация през вековете.
Новото издание “История на България по дати” проследява в хро- 

никален ред миналото на българския народ. Идеята за 
първия зам. главен редактор на в. “Дневен труд” Никола Кицевски. 
Подготвил я е научен колектив от Историческия факултет на Со
фийския университет “Св. Климент Охридски”, оглавен от д-р Валери 
Кацунов.

книгата е на

1п тетопагп
телно и за Югославия. В момента 
сме ангажирани с проект за цент
рала в Китай. Откакто дойдох в 
“Шкода”, научих много нови не
ща от моята специалност и спо
койно мога да кажа, че добре се 
справям с всички предизвикател
ства на работното ми място.

* Какъв град е Пилзен и как
се справяте с новия начин
на живот в Чехия?
- Пилзен е голям промишлен 

център, който има около 200 000 
жители. Намира се в западната 
част на Чехия, на около 75 ки
лометра от границата с Герма
ния. Освен с “Шкода”, Пилзен е 
известен и с изключителната си 
катедрала “Свети Бартоломей”, 
която със своите 125 метра ви
сочина представлява най-висока
та катедрала в Чехия. И култур
ният живот в Пилзен е изключи
телно богат. В града има три теа
търа, няколко кина, библиотеки 
и пр. Едип от белезите на Пилзен 
и въобще на Чехия е световно
известната пилзенска бира, коя

то наистина е изключително ка
чествена.Иван

Михайлов - 

Кармен
(1938-2004)

* Дали в Пилзен и въобще в 
Чехия освен Вас живеят и 
други нашенци?
- Доколкото ми е известно, в 

Чехия живеят някои нашенци по 
потекло от Горна Лисина. Чувал 
съм, че те се намират в Острава. 
Откакто дойдох в Пилзен, запоз
нах се с много хора от бивша 
СФРЮ - от Баня Лука, Тузла, Сп
лит, а също така имам приятели и 
от Сърбия.

* Когото човек живее далеч 
от родния си край, сигурно 
чувства носталгия. Как Вие 
се справяте с нея?
- Въпреки че вече свикнах с 

новия начин на живот в Чехия, 
Босилеград е винаги в сърцето 
ми. Само когато живее далеч от 
родния си край, човек може да 
разбере каква любов всъщност 
изпитва към него.

На 14 януари 2004 год. в Белград, където живееше, внезапно по
чина Иван Михайлов - Кармен, минен инжинер в пенсия.

Той е роден през 1938 година в Димитровград, където завършва 
основно и средно образование. Като ученик в Царибродската гим
назия свири първа флигорна в ученическия духов оркестър при мае
стро Георги Шукарев и заедно с Георги Станулов - Таса, Георги 
Царибродски - Водкан и Влайко Марннков - Шкемба, негови съу
ченици, е един от най-изявените музиканти в Димитровград по оново 
време.

Следва и завършва Минно-геоложкия факултет в Белград, след 
което дълги години работи във въгледобивните мини “Колубара” 
край Уб. Последните години преди пенсионирането си той се зани
маваше с частен бизнес.

Димитровградчани, особенно неговите съученици от випуска 
1955/56, година ще го помнят като искрен приятел, трудолюбив и 
добър човек, дълбоко привързан към родния си град и неговите 
жители.

Поклон пред светлата му памет!
П.Л.Р.Венко Димитров

Нашите села: Долна Ръжана (4)

Село със заглъхващо земеделие и закрито училище
повечето от които са на преклонна възраст.малко хора

Долноръжанчаните Боян Велинов от Псшииа махала 
и Иван Стойнев-Моравски, служител в Местната кан
целария в Г. Лисина, казват, че днес стопаните отглеждат 
по 2 крави и по няколко овце (до 5), както и свине и ко
кошки. В недалечното минало ло-заможнитс селяни са 

по десетина говеда, няколко десетки овце, някол-
от Псшииа

ностроителеп инженер, Станиша Трайков - електроин
женер, Димитър Стоянов - гимназиален преподавател, 
Манол Трайков - строителен инженер, Мара Велинова -

си, както и голям брой деца (някои семейства имали и по 
5-9 деца). Така че почти във всяко семейство и в селото 
като цяло имало хора за всякаква работа - за оран и 
коситба, за жетва и вършитба, за домашна работа, за ов-

Тъй като са отгле-
лскар и др.

Най-изтъкнат активист и отборник в Д. Ръжана бил 
Станчо Стоянов, чиито грижи за селото се помнят и днес. 
И сегашните долноръжанчани се опитват да подобрят 
селския си бит, по не им стигат сили, а и не получават 
необходимата помощ от общината в Босилеград. Голямо 
значение за техния живот има междуселският път, които 
свързва Г. Ръжана и Д. Ръжана с Г. Лисина и с регио- 

Босилеград - Сурдулица, но той още не е 
асфалтиран. Досега е ремонтирана само една част от 
него (от Г. Лисина към Д. Ръжана). В една къща до 
училището е монтиран индукторски телефон, който е 
свързан с пощата в Г. Лисина, но ползването му пряко 
зависи от състоянието на телефонната линия Г. Лисина - 
Г. Ръжана, която много пъти не функционира. Немалко 
семейства са довели в домовете си хубава планинска 
тсйна вода. Долноръжанчани имат и достатъчно вода за 

намиращите се близо до къщите малки гра
дини, засадени с картофи, зеле, лук, цвекло и др. Долна 
Ръжана е елктрифицирана, така че селяните имат въз
можност да гледат телевизия (в селото се вижда до ре 
само първата програма на РТС, а в някои махали и вю 
рият канал на държавната медия) и да ползват преди‘ - 
ствата на съвременните домакински уреди, селок

което няма в тях, долно- 
Г. Лисина и Босиле-

чари, говедари, коняри, свипари... 
ждани много говеда и овце, месото от тези животни 
имало значително място в прехраната па долиоръжан- 

Една част от това месо е пушена, за да може да се
имали
ко коня и друг добитък. Стоичко Маринков 
махала например отглеждал 6-7 говеда, 30 овце, 3-4 коня, 
свине; Иван Здравков тогава имал над 40 овце, 7-8 говеда, 

Манол Велинов също бил заможен земеде-

чани.
консумира по-дълго време.

От ранни младежки години до навлизането си в стар
ческа възраст долиоръжапскитс 
и с дюлгсрство. Те са отивали па печалба предимно в 
периода между оранта и коситбата, както и след жетвата 

строили най-различни обекти в много градове па 
някогашна Югославия. Понеже през втората половина 
на XX век за нашенци печалбарството беше много по
доходна дейност от животновъдството и земеделието, 

долноръжанчани решили да живеят “по-близо 
до печалбата си". Затова купили парцели в градовете и 
си построили нови, съвременни къщи, в които се пресе
лили заедно със семействата си.

Така е тръгнала една от двете “колони” преселници от 
Д Ръжана. Другата “колона” пък е минала през учи
лищата, защото след Втората световна война и долпо- 
ръжапските деца започнали масово да се учат. След ос
новното си образование немалко долноръжанчани са за- 

полувисши училища, както п факул- 
на някои от тях: Никола

кон, свине; 
лец...

мз,же са се занимавали
налното шосе

В сравнение с днешната “остарела” Долна Ръжана 
предишната била многолюдно село с хора от различни 
поколения, най-много мъже и жени в разцвета на силите и са

Около 1950 г., когато Долна Ръжана имала над 70 
домакинства, в чатирикласиото училище са учили чак 40 
ученика! Броят на децата, които са получавали 
началното си образование в това училище, не е бил 
малък и преди две десетилетия (към 20), но вследствие 
на рязката миграция броят на учениците е намалявал 
бързо и училището е закрито преди 8 години. Ето и 
имената на някои от учителите, които са работили в Д. 
Ръжана: Стаменко от България, Борис А. Василев и 
Олга Трайкова от Г. Лисина, Крум от Г. Ръжана, Павлина 
Генова, Ду да Лазарова от Г. Лисина и др.
След IV отделение долноръжанските ученици са 
продължавали образованието си в осмокласното 
основно училище в Г. Лисина. Това обаче не 
единствената „официална" връзка между двете села. 
Жителите на Д. Ръжана ползват и услугите на местната 
канцелария и пощата, които също са в Г. Лисина. В това 
село-долиоръжаичани „хващат" автобус за Босилеград 
или към вътрешността на страната.

мнозина ии-

поливане па

вършили средни и 
тсти. Тук щс спомена имената 
Петрунов - строителен инженер, Душан Сотиров - строи
телен техник, Борис Богданов - икономист, Владо Спи- 

лесовъдси инженер, Милчо Маполчов - маши-

ботят два магазина, а онова,
в магазините връжанчаии купуват 

град.
- Край - Евтим РАНГЕЛОВ

ридонов -
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И руснаците искат да кацнат на Марс
След като Джордж Буш об

народва американския план за 
изпращане на хора на Марс, от 
Москва пристигнаха информа
ции, че и руснаците възнамеря
ват да кацнат на червената пла
нета. В рамките на плана, който 
трябва да бъде реализиран до 
2018 г., руските специалисти 
дготвят два летателни апарата, 
от които единият ще бъде изпол
зван за полети от Русия до Аме
рика през космоса (движейки се 
със скорост 14 000 км в час, той 
ще пристигне от Москва в Ню 
Йорк за около 50 мин.), а дру
гият с хора на борда трябва да 
кацне на марсовската повърх
ност.

*т*.. -__ Амета^
—— Аа слетелл ма Мпрс А

2003
Хзнг Ливе): ) 
Први Киисз 1 
у свемиру А Кръстопътят се възприема като своеобразен хоризонтален 

модел на света, тъй като съсредоточава четирите основни посоки 
- север, юг, запад и изток. Затова в народните представи той е 
сакрална граница, разделяща своето от чуждото или усвоеното 
пространство (културата) от неусвоеното (дивата природа).

По тази причина на кръстопът се извършват множество 
обредно-магически действия и ритуали главно с очистителен 
характер, целящи извеждането (прогонването) на злините 
(болести, магии, демони) в чуждото, непринадлежащо на човека 
пространство. Най-често на това място се изгражда грамада от 
камъни - обичай, известен още като анатема или проклятие. Тук 
баячките лекуват най-различни заболявания и изхвърлят водата 
от поливките. Есенните женски жертвоприношения в чест на 
хтоничните демонични сили (сладки и медени, самодиви и юди, 
стопан на селището), известни като Кокоша черква, Блага чер
ква, Божи дух или Лелино здраве, също се извършват на кръс
топът. Там се оставя част от обредната храна с цел умилос- 
тивяването на тези свръхестествени сили.

При ритуалните обхождания на селското землище против 
суша свещеникът поръсва всеки кръстопът със светеца вода, за 
да завали дъжд.

На кръстопът се правят и развалят магии. Ако магьосницата 
иска да открадне млякото на чуждо стадо, тя скрива под камък на 
кръстопът залък хляб, яйце или муска. Пак на кръстопът тя 
поставя черен конец, верига с катинар или восък. Когато мла
доженци минат през това място, те стават “завързани” и бра
чният им живот не е щастлив. Предметите, с които е направена 
магия за лошо, също се изхвърлят на кръстопът, за да се “раз
несе” (неутрализира) лошотията.
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♦ мI7 >•При излитането руската кос
мическа совалка, наречена кос- 
моплан, не се нуждае от ракета- 
носител, нито пък от вертикален 
полет. Космопланът е способен 
да излети от обикновено лети
ще, самостоятелно да навлезе в 
земната орбита и на връщане Ключовите дати в космическата надпревара
също да се приземи на летище.
Както предаде руската НТВ, той ще пре
возва и

За реализирането на проекта си за Марс руснаците 
пътници, и товари. Пробният полет ще похарчат около 20 милиарда долара. Лансирането 

космоплана вече е реализиран и е бил на кораба е запланувано за 2018 година, защото тогава
Марс ще бъде най-близо до Земята.

на
успешен.

И1К ръ стое л овица Подправките - Хвойнаното растение на земята.
Отвесно: 1. Подкрепа, съдействие (син.). 2. 
Батерия на автомобил. 3. Строителен мате- 

Водоравно: 1. Кубче за пътна настилка. 5. риал. 4. Френско модно списание. 5. Ме- 
Наименование (син.). 11. Питейно заведе- талпа камбанка с подвижно езиче за произ- 
ние. 12. Изплетен кръг от цветя или клонки веждане на звън. 6. Космите над очите. 7. 
за украса. 13. Лично местоимение. 14. Река в Планински масив в Юясна Америка. 8. Ду- 
Източна Русия. 15. Водни капки, които па- ма за отричане. 9. Христо (гальовно). 10. 
дат от облаците. 16. Течност с кисел вкус. 18. Името на доскорошния треньор на ФК 
Връх в Стара планина. 19. Разбойник (син.). „Партизан". 11. Политура. 13. Жестокост, 

Ирландска републиканска армия насилие (син.). 15. Дума, с която пот- 
(съкр.). 22. Хигцна риба с остра муцуна. 24. върждаваме. 17. Буквално предаден текст. 
Нишка фабрика. 25. Част от електромотор. 19. Тропически плод. 20. Най-известната 
28. Синджирче за джобен часовник или марка автомобили от някогашната ГДР. 23. 
украса. 30. Дървено седло. 31. Сложен уред. Златарска .мярка. 26. Името на актьора Ша- 
33. Столицата на Мароко. 35. Химичен еле- риф. 27. Позиция в шаматната игра. 29. 
мент. 36. Стена, зидана ограда от камъни. Едноличен търговец (съкр.). 30. Река в Сър- 
37. Шестата нота. 38. Гласуване. 39. Голямо бия, Хърватия и Словения. 32. Бира (син.), 
литературно произведение. 40. Електричес- 33. Град в Срем. 34. Столицата на Банг- 
тво. 41. Певчески колектив. 42. Проблем, ладеш. 36. Жилище (син.). 37. Преследване 
върху който се разсъждава в художествено на дивеч. 39. Втората нота. 40. Лично место- 
произведение и пр. 43. Най-разпростране- имение.

1 5 6 7 8%

Съставил: Драган Петров $ хрднд и декдрство шюмммск®
Планинската хвойна е хра

ст или дръвче, което е ви
соко до 12 м и е от сем. Ки
парисови. Среща се в плани
ните на Северното полукъл
бо (с изключение на Пири- 
неите и Апенините) до 1500 м 
надморска височина. Изпол
зват се месестите шишарки 
на хвойната. Техни главни 
доставчици са Югославия,
ЧССР, ГДР и др. България 
също доскоро беше достав
чик на големи количества 
хвойна, но напоследък съби
рането на шишарките е заб
ранено. В нашата страна хво
йната се среща навсякъде 
(без равнините) в по-топлите комбинира добре с черен пи- 
югоизточни части. Шишарки- пер, дафинов лист, чесън, 
те са сферични, с диаметър целина, лук, магданоз, хрян, 
6-8 мм, червеникавосинкави горчица. От шишарките се 
със сив налеп. При смачква- приготвят ароматизирани ра- 
не миришат приятно и имат кии и вина. 
нагарчащ вкус. Те съдържат В медицината освен като 
етерично масло (0,6-2,6%), диуретично дезинфекционно 
смоли, 30-40% захари (пре- средство на отделителната 
димно глюкоза), флавонои- система шишарките се при- 
ди, алкохола йонол, горчи- лагат и за подпомагане на 
вия юниперин, 5% дъбилни храносмилането, като отхра- 
вещества, левкоантоциани, чващо средство, при жлъчни 
пектини, органични киселини заболявания, камъни в бъб- 
и др. Етеричното масло се реците и пикочния мехур. От 
получава от ситно стритите шишарките на хвойната се 
шишарки чрез дестилация с приготвя мармалад, който се 
водна пара. В него се срещат използва при ревматични за- 
терпените пинен, кадинен, болявания (1 чаена лъжичка 
терпен (действащ диурети- от мармалада се смесва със

същото количество мед, при- 
Хвойната се използва като ема се 3 пъти на ден след 

подправка за мазни, тежки хранене). При гореизброени- 
ястия главно в Средна Евро- те заболявания се препо- 
па. У нас се употребява ряд- ръчва приемането на шишар- 
ко. Суровите или изсушени ки (3-4 броя) 3 пъти на ден 
шишарки се поставят в нача- преди хранене, но само под 
лото на варенето на ястия от контрола на лекар. Приети 
говеждо, овнешко и свинско вътрешно, те дразнят бъбре- 
месо, в ястия от зеле, в мари- чния паренхим и могат да 
нати и др. Преди поднасяне предизвикат нежелателни 
на блюдото шишарките се странични явления, 
отстраняват. Хвойната се

21.
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Решение на кръстословица 182 * Водоравно:
1 Сатурн. 6. Кмет. 9. Ту. 11. Имам. 12. Егрек. 23. Катет. 24. Тотем. 26. Палец. 27. Бетон. 28. 
14 Бар( 15. Рис. 16. Морал. 17. Сила. 18. Ин. Ре. 29. Атол. 30. Химик. 31. Кол. 32. Рен. 33. 
19 Колан. 20. Панел. 21. Болид. 22. Мотор. Дарак. 34 Тото. 35. Аризона. 36. Абонат.
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Щрихи за портрет: Йордан Григоров, либеро на „Младост” Спортен риболов

Две десетилетия си зелената фланелка Разрешителни 
за 2004 г.

решителните са валидни само за 
риболов на езерата в Смиловско- 
то поле - Сават 1 и Сават 2.

Републиканските разрешите
лни за риболов по реките струват 
по 500 динара за пионери, а 1000 
дин. за юноши, студенти и пенси
онери и 2000 за останали. Разре
шителните могат да се платят и 
на три пъти, и с чекове.

От 21 януари т.г. рибарското 
дружество “Нишава” в Димитро
вград започна да издава разреши
телни за риболов за 2004 г. Це
ната е следната: за пионери - 300

бо^и1^градсюГя отбор37 Г°^ини’ то* все 01Че е незаменим в задната защитна линия на

С безпощадните си стартове, 
голямата сърцатост и дисципли
нираност в играта Йордан Гри
горов служи за пример на мла
дите си съотборници. Нерядко 
босилеградските любители 
футбола казват за него, че е го
тов да интервенира с глава там, 
където другите не посмяват да 
играят дори и с крак.

Григоров е роден през 1967 го
дина в Белут. Като гимназист за-

дост” ще бъде сериозен претендент 
за първото място - оценява опит
ният защитник. динара, за младежи, студенти и 

За себе си Григоров казва, че е пенсионери - 1000, а за всички ос- 
човек, който е безпределно влюбен танали 2000 динара годишно. Раз- 
в спорта. Освен с футбол, казва, аз 
се занимавам и с тласкане на гюле и 
в тази дисциплина почти редовно 
побеждавам па работническите си
ротни игри в Пчински окръг. Също 
така играя и волейбол. Над 20 го-

Д. С.

на

до греълъьг-нми
18000 Ниш, Ратка ПавловиЪа 396 

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

тех. служба: 719-631

дини участвам в летните турнири по 
малък футбол в Босилеград и пет
надесетина пъти съм печелил пър
вите места. Голямото ми желание е 
в Босилеград да се построи спортна 
зала, понеже в нашата община има 

Само с талант обаче не се постигат талантливи младежи и за други спо- 
успехи. Всички футболисти трябва ртове, освен за футбола, 
да са отговорни и дисциплинирани 
както

почва да играе в юношеския със
тав на “Младост”, а в първия със
тав на “зелените” дебютира през 
1984 година в мача между “Мла
дост” и “Търновац” във Велики 
Търновац. За съжаление, тази 
среща загубихме с 2:1 - припомня тренировките, което е решаващо за си кариера Григоров отговаря кон
ен той.

Проектиране, ремонт и монтаж на котли и 
инсталации за парно отопление и на 
климатици във фамилни къщи, в 
обществени сгради и жилищни блокове. 
Бързо, професионално, качествено и чисто, 
ниски цени.
С нас няма зима!

На неизбежния въпрос кога въз- 
играта, така и на намерява да завърши футболната

постигането на добри резултати, кретно:
Оттогава поспепната лилия в Като пример в това отношение бих -Желая да се състезавам още два 
оттогава последната линия в нзтъкнал наП-опитння титуляр на сезона. Надявам се, че догодина, ко- 

защитата на Младост е немне- отбора ни Блажа Вонновнч, който гато “Младост” трябва да отбележи 
лима без Йордан: “С неговото вече е на четиридесет години, казва тридесетогодишнината от сформи- 
присъствие в играта нашата за- Григоров. рането си, ще успеем да се класи- г
щита действа много по-сигурно” Той смята- че пРез есенния по- раме в по-висш ранг, за да може бо- 
казва наставникът на босилегра- л>'сезон босилеградският отбор е силеградският футбол да се прочуе 

, -Г могъл да се класира на едно от пър- и във вътрешността па Сърбия,
дските футболисти 1 еоргн 1 ео- вите две Места, но и като трети има Тогава с пълно сърце ще изляза във 
ргиев и подчертава, че Йордан шанс да спечели титлата. Зад пър- футболна пенсия, 
вдъхва необходимото самочувст- вокласирания отбор на ПФД “Че- Йордан Григоров вече 14 години 
вие при по-младите футболисти, лик” от Бело поле изоставаме 8 то- работи като полицай в тукашното 

- В “Младост” сега играят мно- чки« които според мен не са недос- ОВР. Женен е за Ирена, с която 
зина талантливи футболисти като тижима преднина през пролетта. С имат две дъщери - Адрияна и Алек- 
Драган Мицов, Владица Вла- по-сериозна работа и упоритост от сандра. 
днмиров. Денис Йованович и други. страна на всички футболисти Мла-

:
Към абонатите за нашите | 
издания :

:Молим абонатите за изданията на издателство „Братство" да 
издължат абонаментите си за 2003 година до края на януари т. г. ; 
Абонатите, които не се издължат в посочения срок, ще бъдат 
извадени от списъка на редовните получатели на нашите издания. | 
От комерсиалната служба на Издателството "

П. Рамгелов

ЕДНА ГОДИНА без нашата мила и непрежалима дъщеря, майка, 
съпруга, баба и тъщаАкцията „Избираме най-добрите в димитровградския спорт през 

2003 г.” ______  _________ МИЛКА НАЙДАНОВА 
(1945-2003)

С любов, която смъртта не прекъсва, и с бол
ка, която времето не лекува, ще пазим спомените 
за теб.

Поклон пред светлата ти памет!
Панихидата ще се състои в събота, на 31 януа

ри тази година, в 11 часа на Новите гробища във 
Враня. Каним роднини н приятели да присъстват. 
Опечалени: майка Цветанка, дъщеря Сунчииа, 

съйруг Стоян, внуии Милшш и Дарян, зет Ванче

И „Балкански” СС ВКЛЮЧИ В » Йордан Георгиев, който е канди-
дат за най-добрия млад талант. 

Комисията ще обсъди и нредло-
1УКС1ЛЛ1|Л1.ж1 л. шл.С 1 жението да бъдат присъдени спе-

Футболният клуб “Балкански” Чиал,,и ,,агРади па Ловния ре- * 3 члеи кордьор по скок на височина за
юноши Джордже Гогов, на канита- 

отбор па ШК 
“Цариброд” Александър Делчев, 
както и на мероприятието Младе
жка общинска лига по малък фут
бол.

Акцията “Избираме най-добри
те в областта на спорта през 2004 г. междувременно делегира свой 
в Димитровградска община” навли- в комисията. Това е треньорът на 
за във финалната си фаза. младите футболисти в този отбор

Днес ще се проведе третото засе- Ивица Марков. От същия клуб 
дание на комисията за избиране на дойдоха и предложения за най-до- 
най-добрите, на което ще бъдат брите спортисти в общината. Това 
разгледани още веднъж иредложе- са Боян Глигорисвнч, който ще се 
нията на отборите. конкурира за спортист на годината,

на на женския

Д. С. В началото на декември 2003 година почина 
скъпият ни и непрежалим съпруг и татко
ИВАН - ВАНКО ГЛИГОРОВ 
от село Дукат, Босилеградско

Интересно
Маратонки с инициалите 
и с номера на СтояковичОригинална

„прическа"
\ С тъга и обич се прекланяме пред светлата му 

памет.
Капитанът на националния отбор на СЧГ но баскетбол Пред- 

раг Стоякович е един от най-добрите баскетболисти в НБА - 
най-силната лига в света. Популярният Педжа показва, че се ин- 

бизнес. Прочутата фирма “Найк” преди
с неговите инициали п с

ОПечаленн: съйруга Втика и син Манасий

известнотересува и от
време започна да произвежда маратонки 
номера па фланелката му. Въпреки че маратонките

продажбата им върви изключително добре. Посят ги дори 
и известни баскетболисти.

Тъжен помен
Па 02.01. 2004 година ненадейно почина

АРСО ЛЮБЕНОВ ТОДОРОВ 
(1957-2004)
адвокат от Босилеград

Вечно ще пазя от забрава хубавите спомени за 
теб, за добрините ти и за твоята човещина и 
искреност.

Поклон пред светлата ти памет!
Последно сбогом от Йовииа Костов

са много

СК'ЬИИ

>л'--

Тъжен помен
ниНа 02. 01. 2004 година преждевременно

напусна
АРСО ЛЮБЕНОВ ТОДОРОВ 
адвокат от Босилеград

Отиде си най-силният шахматист по блинл в 
светлото ти дело ще

Много спортисти са по-известни със 
своя имидж, от кол кого със спортните си 
качества. Нека да си спомним за баскет
болиста Денис Родмаи, футболиста Валде- 
рама и др. На снимката е спор гисгьт Реджи 
Пул, защитник на отбора “Тайтеис от 
американската НФЛ лига. Благодарение 
на своята “прическа”, Реджи добре привли-

Босилеград. Твоят лик и 
останат завинаги в нашите сърца. 

Почивай в мир!
Ош босилеградските и кюсШендилскиШе 
шахматисти

ча вниманието на публиката.
ДС.



$$ януари ;

Великье пости шПитуйе ме бабата ючера:
-Манчо, кво да готвим денъска за 

йеденье?

ше дибидус!
-Я ли съм виновна що гьи ,

Господ събрал накуп, през 
-Нема нищо да готвиш! - одъпе я ко зимуту. От кико се запро- 

запета пушка. лети, па све до Гмитровдън
-Защо бре?! -зачуди се она. рекло работа, па работа. Тъгай не йе за
-Защо ли? Па еве минуше празниците, празнуванье... 

отидоше си госйето, надзърни тува-там да -Може и да йе тека, ама ти, бабо, готово
си свакьи дън от убаво готвенье на йе- 

-Има от сувата ребърца, да пристаим ва- денье и от пийенье друго не знайеш. 
ривце, а? -поче она меко-меко.

-Никиква сува ребърца, никикво вари- сакал гласно да ми кажеш? 
во, починьу Великье пости... -Тамън работа да почнемо да си под-

-Па Манчо, йоще йе далечко Велик- шушуйемо! Нали ако виде децата и гос
йето ко си шушньемо йедън на другога, че 

-Не мислим я за тея Великье пости! За разберу дека нещо нейе наред, а може и да 
нас, бабо, починьу Великье пости кига си си помисле кой знайе кво йе, демек не ни 
отиду децата. Докига она беоше тува, ти йе мило що су дошли... 
уста не затвараше: дай от прашчината, дай -За све съм я виновна, а ти кига запийеш

У/'
видиш кво ни йе остало!

-Па ти що не ми подшъпну, ако не си

ден...
Куриози мобил е МауЬасЬ 62, който струва 

“само” 360 000 евро.
ОНай-скъпият филм в света и 

по-нататък е “Титаник”. За него-Някои от 

най-скъпите вото създаване са похарчени 200 от кокошкьете, донеси нгушеничку, ама и отвориш уста и не гьи затвараш докига 
гледай да не йе сланинеста, иди купи не се търколиш на одърат: “Дай бабо, то- 
чайну, шунчицу, вечимка не могу да се се- ва, донеси онова, нарежи од шушени-

чкьете, ама гледай да не су сланинесте... 
-Айде-айде, млого гьи знаеш!...

милион долара.
ЗНай-скъпата картина в света 

е платното на Питър Паул Рубенс 
•Картофи по 500 евро за кй- “Избиване на младенците”, която
лограм, сутиен за 12,5 млн 
долара!

неща в света
тим кво све не потражи...

-Тебе кока не ти йе жал за децата?! -през 2002 г. смени своя стопанин 
за 73,5 милиона евро.

ЗНай-скъпите картофи в све- 
Дженифър Лопес. Приказните й та са сорт Ьа ВоппоПе от Франция 
телеса са застраховани за сума и се продават по 500 евро за кило

грам.

-А не, ти гьи знаеш! Госйето се надигну 
-Нема кво да ми йе жал, ама не питаш ме да си иду, а ти: “Седете, брей, куде сте 

одека ни паре, има ли това или онова, само запели. Са че донесем от специялнуту 
дай! Знайеш ли дека съм напущал чекове, рекьию що съм гьу праил само за недай 
не може да се покрийем с пензийуту до боже ако йе некой болан...”

-Море видо дното на буренцето и на 
специалнуту, и на другуту!- реко я и кико 

-Не прекаруйем! Еве ти сметкьете, па прегълтну горчив залък.
-Епа, Манчо, щом су Великье пости за 

йеденьето, че буду Великье пости и за

удари она на другу жичку.ОНай-скъпата жена в света е

от 1 милиард долара.
ОНай-скъпият сутиен в света 

струва чак 12,5 милиона долара. “Лестърски кодекс” на Леонардо 
Демонстриран е на модно дефй- да Винчи, “Трактат за водата, зе

мята и небесните неща”, написан

Най-скъпата книга в света е
Великден!

-Айде-де, не прекаруй!ле в Ню Йорк.
ОНай-скъпите обувки са де- с огледален шрифт на скъпа хар- 

ло на знаменития бижутер От- тия. Бил Гейтс я е придобил за 24 
юарт Вайцман. Те са украсени с милиона долара.
642 рубина и струват 1,6 милиона

седни, та пресметни...
-Па наша су си...
-Децата су наша, оно и госйето йе наше, пиеньето!- одреза бабата.ОНай-скъпата търговска мар- 

ка в света е Соса-Со1а, оценена на 
ОНай-скъпият сериен авто- 68,9 милиарда долара.

евро. ама тия пусти зимскьи празници ни очука- Манча

Смешки
Директор
- Какъв е новият ти 
директор? Може ли да се 
работи с него?
- Прекрасен човек! С него 
може и да не се работи!

*Виновен съм! Не 
трябваше да казвам 
истината.
♦Извършиха кражбата на 
века и се качиха във влака 
за Европа.
♦Беше национален герой, П р И Л И КЗ
а сега не може да го 
намери Интерпол.
♦На някои пазари 
празните глави са 
'най-скъпата стока.
♦Хора, имате прекрасния ‘ МОЛИТБ'3 
шанс да пропаднете 
всички, само си изберете

•Пътят към сърцето на
жената не е толкова
дълъг, ако мъжът има
автомобил.
*Ако искате да се

- Каква е приликата между 
началника и сперматозоида?
- Имат еднакъв шанс да 
станат човек -1:3 000 000.

ожените за.красива,
богата и умна жена,
ще се наложи да се
жените три пъти.
•Понякога жената не
може да намери мъж, 
защото пияниците не йДвама мъже започнали да 

изнасилват две монахини. 
Едната отправила молитва 
към Бога:
- Господи, прости им, те не 
знаят какво правят... 
Другата се обадила:

отговорността да не влезе . ] знам за твоя, но моят

харесват, а нас кого. Милорад Геров трезвите тя не се
харесва.

♦Избраните искат да 
влязат във властта, но •Когато искате да се

върнете от отпуска
по-късно,знае, знае!в главата им.

♦От историята само ние 
купуваме изхабени 
политиканти. 
♦Политиците ни кроят 
капа, без да им пука за 
мярката на главата ни.

предупредете
началника си, а когатоБлондинка

Трепереща блондинка влиза 
в сексшоп:
- Продавате ли вибратори?
- Да, продаваме.
- А знаете ли как се спират?!

искате да се върнете
от командировка 
по-рано, предупредете
жена си.

Петър Геров
Е-поща: Ьга1з1то@те<Иага8.пе1
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