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Днес продължава
учредителното Националният съвет спешно трябва да 

започне работа, но..._____________заседание на 
Парламента на Сърбия Досега само обещания

* От учредяването на Националния съвет на българското 
малцинство измина доста време, а той все още не е провел 
нито едно заседание.

Като основна причина за това председателят на Националния съвет 
д-р Ангел Йосифов посочва факта, че много проблеми все още не са 
решени, преди всичко финансовите. За да се проведе заседание, тря- : 
бват пари поне за пътните разноски. Съветът е открил своя банкова 
сметка, но въпреки обещанията, че държавата ще осигури средства, 
засега не са отпуснати никакви пари. А и сегашното положение в 
Сърбия също оказва своето негативно влияние. Всъщност не се знае 
кой ще даде пари поне за начало на работата на НС, а след това чрез 
реализация на различни проекти Съветът сам може да си осигурява 
определени средства. Националните съвети на малцинствата във 
Войводина вече са получили определени суми от Скупщината на 
Войводииа, а в Сърбия - нищо.

Тези дни представители на Националния съвет са посетили пре- 1 
дседателя на ОС д-р Боян Давитков във връзка с този проблем, както и I 
за помещенията. Въпреки че официално седалище на НС е в Ниш, 1 
необходимо е той да има офиси и в Димитровград, и в Босилеград. § 
Председателят е обещал, че ще съдейства в тази насока, макар че в | 
момента няма никакви шансове да се осигури каквото и да е поме- 1 
щение.

Всичко това обаче не означава, че НС не работи нищо. За 3 и 4 | 
февруари т.г. е насрочена среща на председателя на НС с предста- | 
вители на Агенцията за българи в чужбина, в парламента на Р \ 
България и МВнР на България, както и с кмета на София г-н Стефан | 
Софиянски. На 12 и 13 февруари предстои съвещание на предста
вители на НС в Палич край Суботица, където ще се разискват тъкмо \ 
проблемите във връзка с финансирането и работата на националните | 
съвети.

При първото гласуване във вторник Драган Маршичанин и 
Гордана Поплазич не спечелиха необходимото мнозинство

Първото заседание на Скупщината на Републи- От общото 250 депутати на първото заседание 
ка Сърбия, започнало във вторник, беше прекра- присъстваха 248 народни представители. Сесията 
тено след неуспеха на депутатите да изберат пред- се ръководеше от най-стария парламентарист Ве- 
седател на Парламента. лимир Симонович (ДСС), който след верификаци-

Заседанието, на което бяха верифицирани ман- ята на мандатите даде почивка, в която ръково- 
датите на всичките 250 новоизбрани народни пре- дителите на парламентарните групи да се консул- 
дставители, започна в атмосфера на напрежение, тират за състава на работните комисии и другите 
Депутатите от Сръбската радикална партия се яви- тела в Скупщината, 
ха в парламента с фланелки, носещи надписа 
“Шешел - сръбският герой”. (На 3 стр.)

На мястото, където на 12 
март 2003 година бе убит 
сръбският премиер д-р 
Зоран Джинджич, е 
поставена паметна плоча. 
На плочата до входа на 
сградата на
правителството е изписано 
неговото изявление, 
дадено след един от 
първите опити да го убият:

„Ако някой смята, че с 
убийството ми ще спре 
прилагането на законите, 
той много се лъже".

а. т.

Орден на труда 

за в. „Политика”

В нашите училищаДимитровград - 

международна гара?
Съпредседателите на смесената бъде алтернатив за Софийското и 

комисия от СЧГ и България за ико- да се сформира балканскг! аииоком- 
номическо сътрудничество - Амир пания за България, СЧГ, Г ум ьпия и 
Нуркович, министър за вътрешни Хърватско.
икономически отношения и бъл- Съпредседателите на смесената 
гарският вицепремиер и мин негър комисия предложиха гарата в Ди
на търговията и съощенията Нико- митровград да бъде международна, 
лай Василев, на срещата на ГКПП за да се ускори граничния контрол, 
“Градина” разговаряха за подобря
ването на транспорта между двете 
страни. Оповестено бе, че ще про
дължи електифицирането на жи 
линията Ниш - София като част от 
паневропейския коридор № 10. С 
.общ проект двете страни где кон
курират при Пакта за стабилност 
на Югоизточна Европа. Казано бе, 
че има интерес Нишкото летище да

(Стр. 7)

Президентът иа Сърбия и Черна гора Светозар Марович 
връчи Орден на труда на генералния директор на "Политика” 
Дарко Рибникар по повод вековния й юбилей. Вестникът е 
отличен с това високо признание за "принос за обективното и 
професионалното информиране на гражданите".

- Четях “Политика” още като малък. Тя не е вестник, който 
четете и не сте сигурни дали данните са точни и проверени - 

може да се вярва. По този начин “Политика” винаги е била в 
духа на времето - да ни се вярва, когато кажем нещо, изтъкна 
Марович на тържеството в Палатата на федерацията.

на
нея

СО в Димитровград не иска в „Братство”
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Отношенията между Белград и Вашингтон

Условия за I 
финансова подкрепа

Съдебният процес в Либия
срещу шестима български меди
ци, обвинени в преднамерено за
разяване на над 400 деца с вируса

Американският президент Джордж Буш подписа указ, в който се 
съдържат условия за продължаването на финансовата помощ за 
Сърбия от страна на международните финансови институции след 
края на месец март. Законът предвижда финансовата помощ за Сър
бия да продължи ако се докаже, че Белград предприема всички 
възможни усилия за арестуването и предаването на бившия военен 
лидер на босненските сърби Ратко Младич. Условие също така пред
ставлява и прекратяването на финансовата помощ от страна на Сър
бия към институциите в Република Сръбска, както и провеждане на 
политика, която защитава правата на малцинствата и върховенс
твото на закона.

СПИН скоро може да приключи.
Процесът се води в Бенгази вече близо пет години.
Големи са надеждите, че българските медици мо
же да бъдат освободени още следващия месец, тъй
като Либия се опитва да сложи край на изолацията
си.

Западните дипломати заявиха, че обвиненията
са били повдигнати просто защото властите са се
нуждаели от някого, когото да обвинят за траге
дията, довела до изблик на възмущение в Либия.

Сега, когато Либия се опитва да се върне в
международната общност, има изгледи продължи
лият дълго кошмар на българите скоро да прик
лючи. Всъщност на това, което сега се случва с 
българските медици, мнозина гледат като на тест, 
колко сериозна е Либия в намеренията си да сложи 
край на дългата си и понякога твърде параноична

Вуячич:В благоприятна 

посока
Българската делегация в ПАСЕ

Резолюция за процеса 
срещу медицитеОтношенията между Сърбия и Черна гора и САЩ през 

налата година се нормализираха и започнаха да се развиват в бла
гоприятна посока. Това е оценката на посланика на държавната 
общност Сърбия и Черна гора във Вашингтон Иван Вуячич в речта 
му пред членовете на Сръбско - американския център в Белград, 
където той говори за отношенията между Сърбия и Черна гора и 
САЩ през 2003 година. Според посланик Вуячич условията на Ва
шингтон за сътрудничество с Трибунала в Хага и арестуването на 
генерал Ратко Младич трябва да бъдат приети сериозно, въпреки че 
по думите на Вуячич САЩ проявяват разбиране за някои ограни
чения във вътрешната и във външната политика на Сърбия.

изми-
изолация.

Българската парламентарна делегация в Парла
ментарната асамблея на Съвета на Европа внесе 
проект на резолюция във връзка с процеса срещу 
българските медици в Либия.

В проекта се прави кратко фактологично предс
тавяне на процеса срещу българските медици, из
разява се дълбока загриженост за нарушаване на 
правата на човека и се призовават либийските 
власти към по-бързото приключване на процеса.

Според вносителя Евгени Кирилов, текстът е 
подписан от ръководителите на всички основни 
политически групи, представени в асамблеята. 
Предложението ще бъде разгледано днес на за
седание на Бюрото на ПАСЕ. Според процедур
ните изисквания, след. това вероятно ще мине в 
комисията по въпросите за правата на човека.

Лондон се застъпва за 
медиците

Британският външен министър Джак Стро ще 
постави въпроса за подсъдимите в Либия българи 
по спорното СПИН дело, съобщи “Дейли теле
граф”. Министър Стро щял да направи това на 
срещата с либийския си колега Абдулрахман 
Шал-гам, който пристига в Лондон тази седмица.

Визитата на либийския външен министър в Лондон 
е първа след скъсването между Англия и Либия през 
1984 година. Тези дни Шал-гам определи отношенията 
като “отлични и образцови”. В Лондон не бързат с 
подобни оценки, но приветстват стремежа на Либия да 
прекрати програмите си за оръжия за масово уни
щожение и да подобри връзките си със Запада.

В Сърбия няма 

антисемитски партии
Парламентарната делегация на Сърбия и Черна гора при Съвета 

на Европа е критикувала доклада на наблюдателите на Съвета на 
Европа за парламентарните избори в Сърбия.

Сърбия отхвърля онези части от доклада на Съвета на Европа за 
изборите в страната, в които се говори за национализма “сред всички 
политически партии в Сърбия”, както и за радикалните и анти- 
семитските партии в страната. Според официален Белград тези 
твърдения са “скандални”, тъй като не може да се говори за на
ционализъм сред всички политически партии в Сърбия, а антисе
митски партии в Сърбия не съществуват.

Светила в медицината 
бранят българите

умишлено заразяване със СПИН на над 400 деца в 
местната болница “Ал фатах”.

С новия доклад, изготвен от международни светила 
във вирусологията, защитата на българите ще се опи- 
та да обори неотдавнашната експертиза на либийски 

Втори доклад на международни експерти ще бъде лекари, която допуска вероятността за умишлено 
представен в Наказателния съд в Бенгази в защита на заразяване със СПИН. 
шестимата български медици, които са обвинени в

■

Генерал-лейтенант Джон 
Силвестър в България______

Благодарение на българската 
дипломация

Велико Търново

Започна В НАТО през април
Присъединението на България към НАТО може да 

се очаква през април, значително по-рано от опреде
ления срок, заяви говорителят на българското минис
терство на външните работи Любомир Тодоров. Ос
нование за тази дата дава решението на външните ми
нистри през декември 2003 година, с което бе постиг
нато съгласие формалното присъединяване на новите 
членове да се състои веднага след ратификационния 
процес, каза Тодоров. Това решение е постигнато бла
годарение на българската дипломация, подчерта той. 
То би дало възможност на България за първи път да 
участва пълноправно с останалите членки на НАТО в 
срещата в края на юнй в Истанбул в съгласуването на 
важни документи.

До момента само Франция от страните членки не е 
ратифицирала присъединителния протокол на Бълга
рия, но то ще стане факт през февруари по уверения на 
френската страна. Остават още няколко депозирания 
на ратификации във Вашингтон, добави Любомир 
Тодоров.

Спешно
възстановяването на 

храм „Св. Четиридесет 

мъченици”

организирано
посещение

Генерал-лейтенант Джон Силвест-ър, начал
ник щаб на Европейското командване на въо
ръжените сили на САЩ, пристигна във вторник 
в България. Посещението не е планирано и е 
спешно организирано след визитата на команд
ващия Обединените въоръжени сили на НАТО 
генерал Джеймс Джоунс на 8 и 9 януари.

Генерал-лейтенант Силвестър е бивш коман
дващ стабилизационните сили в Босна и Херце
говина - ЗРОК, а в момента е втори по ранг в 
командването на американските въоръжени си
ли в Европа

„Врана” е с невалиден 

нотариален акт
Преди няколко дни наследници на накогашния собст

веник на “Врана” подадоха жалба до съда за неправо
мерна реституция.

Според вестник “Труд”, царската реституция заплашва 
да се превърне в най-грандиозния гаф на администрацията 
през последното десетилетие, че в преписката на Сто
личната община за имението “Врана” е приложен същият 
невалиден нотариален акт от 1928 година, без подпис на 
нотариус, който стои в архива на Съдебната палата.

Юристът Александър Джеров смята, че трябва да из
лезе закон за реституцията, за да се реши проблемът с 
царските имоти.

Заместник-министърът на културата на Република България 
Бисера Йосифова съобщи, че е започнало възстановяването на храм 
“Св. Четиридесет мъченици" във Велико Търново, слад като преди 
година свлачищен процес срина църквата до основи.

След възстановяването това ще бъде действащ храм, каза 
Йосифова и добави, че в храма се намират колоната на Омуртаг, гро
бът на цар Калоян и гробът на свети Сава Сръбски, а църквата е 
символ на българскара държавност.
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Нов опит да се избере председател
(От 1 стр.) Заседанието беше отложено за Ц* .

днес, когато ще се направи нов опит ^ ЖСИИ В Парламента
на Сърбия__________

Една трета от 
Г -17 плюс
В новия състав на сръбския 
парламент има общо 33 жени 
депутати. Най-много са от 
листата на Г-17 плюс -11 жени от 
общото 34 депутати. По седем 
жени депутати има от листите на 
ДС и ДСС.от СРС - 5, от 
коалицията СПС-НС - 2, докато от 
СПС има само една жена.

СО в Димитровград не иска в „Братство"
99 Ш -------

|1] |отложено за
На следобедното заседание се —’—•«*« ^ панрави нць опит

разисква за избирането на предсе- РепУблика Сърбия да учреди Скуп
щината в новия състав.

И днес парламентът ще работи 
по същата процедура. Най-напред 
ще бъдат предложени кандидатите 
за председател и по всичко личи, 
това отново ще бъдат Драган Мар- 
шичанин и Гордана Поплазич.

За провала при първото гласу
ване Воислав Кощуница обвини 
онези, които не са гласували за де
мократическия кандидат, като под
черта, че те ясно са показали, че не 
искат стабилни институции 
темата. БорисТадич повтори извес
тното становище на ДС, че не са 
гласували за Маршичанин, защото 
не искат никакво парциално реше
ние. Те настояват за всички функц- 

- предедател на парламента и в

СО в Димитровград 
върна неразпаковани 10 
екземпляра на в. “Братс
тво” с печат на общинс- 

управление и забе
лежка "геШг" на опаков
ката!

дател на парламента. За този пост 
бяха предложени кандидатурите на 
Драган Маршичанин - Сръбската 
демократична партия (ДСС) и Гор
дана Поплазич - Сръбската ради
кална партия. Кандидатът на ДСС е 
подкрепен от парламентарните гр
упи на Г - 17 плюс и коалицията 
Сръбско движение за обнова - Нова 
Сърбия.

При първото гласуване Марши- 
чанин получи 107 гласа, докато 80 
депутати гласуваха за Гордана По
плазич.

кото

Става дума за опит за 
шамар, но защо? Втори
ят въпрос е кой всъщно
ст не иска вестника. На 
тези въпроси могат да 
отговорят
хората, взели такова ре
шение, ако въобще мо
же да се говори в множе
ствено число, или става дума за “решение” на един човек.

Носеха се слухове, че общинските ръководители в Димитровград 
не са доволни от това как се пише за обстановката в общината и за 
заседанията на общинската скупщина. Но едва ли слуховете някога 
са отговаряли напълно на истината. Освен това ръководствата на 
различни нива никога не са били доволни от журналистите. Дори по 
времето на “еднакво мислещите”, когато в повечето медии, 
включително и в “Братство” се пишеха оди за властта, пак имаше 
негодувания и жестоко се критикуваха журналисти и редактори, 
които се опитваха да мислят и пишат “със собствения си ум”. С 
демократичните промени и нашият вестник успя да преодолее 
“детските болести’ и да поеме по единствения правилен път, да бъде 
служител на истината и на читателите. Затова постъпката на ОС в 
Димитровград е изненадваща още повече като се има предвид, че 
тежкото икономическо положение и пестенето не са причина да не се 
получава “Братство”.

Може да се разбере, но не и да се оправдае постъпката на Центъра 
за култура в Димитровград, от който преди няколко месеца прис
тигна писмо, че не искат вече да получават “Братство”. За разлика от 
тях ОС отказа вестника “без думи”.

Трябва ли да се припомня, че “Братство” е единственият вестник 
на българското малцинство. Убедени сме, че това го знаят всички, 
поне от малцинството. Но вероятно трябва да се каже, че отказ
ването на вестника от СО в Димитровград съвпада с един факт който 
само може да ни радва. Към края на 2003 г. от 11 жители на с. 
Драинци, Клисурско, получихме хубава честитка - искат да получават 
в. “Братство”. И не само от тях! Ето защо постъпката на ОС в 
Димитровград е само опит за шамар, но не и плесница!

единствено
етару - \

Ш20 Димитровгра
на сис-

Депутатите от Социалистичес
ката партия на Сърбия и на Де
мократичната партия се въздържа-

кабинета да се разговаря в пакет. 
Тъй като не е постигнат такъв до
говор, демократите решили да се 
въздържат.

ха.
ии

Казаха след първата сесия
Воислав Кощуница ДС, поясни Кощуница.

- Нашето предложение е ясно: 
нека да изберем председател на 
парламента и да започнем прего
ворите във връзка с новото прави
телство. Това би била първата по
ложителна крачка.
Борис Тадич

Стабилно правителство
- Най-логичното решение за ста

билна Сърбия е стабилно прави
телство. То може да се сформира 
само от всички партии на демокра
тичния блок, понеже само така ще 
уважим избирателната воля на гра
жданите, каза Борис Тадич.

- Всички договори трябва да се 
правят в пакет, а не парциално. Не 
трябва да се бърза с ново правител
ство, което няма да е стабилно и 
след няколко месеца да имаме нови 
избори, подчерта Тадич.
Томислав Николич

социалистите
Заместник-председателят 

СРС Томислав Николич заяви след 
учредителното заседание на парла
мента, че новото заседание е нас
рочено за днес след като предста
вител на ДСС е гарантирал, че ще се 
осигури мнозинство за избирането 
на парламентарен шеф.

Както виждам много са натисна
ли социалистите и доколкото в пе
тък се случи да бъде избран пред
седател на парламента, това ще ста
не с гласовете на СПС.
Ивица Дачич

Няма бланкова подкрепа
Функционерът на СПС Ивица 

Дачич каза, че тази партия няма да 
даде никому бланкова подкрепа и 
мнозинство в републиканския пар
ламент, а ще гласува за председател 
на Скупщината, само ако за тази 
функция се постигне договор между 
всички парламентарни партии.

Изборът на шеф на 
парламента - първа 
положителна крачка

На пресконференция след неус
пешното гласуване Кощуница из
рази надеждата си, че до днес не
щата ще се променят и ще бъде из
бран шеф на парламента. Той каза 
още, че предложеното от ДСС пра
вителство на парламентарното ма
лцинство чрез реконструкция мо
же да стане правителство на мно
зинството.

На въпроса ще получи ли ДСС 
постовете и премиер, и председател 
на Скупщината, Кощуница отгово
ри, че неговата партия не претен
дира за нито една от тези функции.

Разбира се, при условие парла
ментът да бъде учреден и да се 
постигне договор във връзка с но
вото правителство, ние сме съглас
ни да отстъпим функцията шеф на 
парламента на втората по сила пар
тия в демократичния блок, а това е

ма

Редакцията

Давитков: С „Братство” 

не сме сключили договорМнозинство със

Нишлии и бургазлии ще сближават градовете си през летния 
туристически сезон На среща с журналисти, на която присъстваха и колегите от “Блиц”, 

“Слобода”, Радио Пирот и ТВ Пирот, председателят на ОС в 
Димитровград д-р Боян Давитков на въпроса има ли конфликт между 
общинската власт и “Братство”, заяви следното:

“Думата конфликт е доста тежка и аз бих казал, че става дума за 
недоразумение, за което ние нямаме абсолютно никаква вина. Фактите са 
следните: през цялата минала година ние и ръководството на "Братство” 
се стараехме да дефинираме отношенията си. Ние поискахме от 
“Братство” да ни предоставят проектодоговор или нещо подобно, с което 
да бъде уточнено колко бройки “Братство” ще получаваме и колко 
плащаме от бюджета на общината. Последните ни разговори на тази тема 
бяха през ноември миналата година с директора и сътрудниците му и 
мисля, че тогава разяснихме този проблем. До ден днешен обаче този 
договор не е спазен, а е известно, че ние трябва да имаме покритие за 
всеки динар от общинската хазна. Това, което е обявено в “Блиц”, ако 
изявлението на директора Костов е предадено точно, просто не отговаря 
на истината. Дали ще получаваме 10 екземпляра или 1000 и ще ги 
плащаме, не е важно, но трябва да има договор.

Досегашната практика беше да се изпраща фактура от Издателството 
и ние да платим. За миналата 2003 подписахме договор през ноември или 
декември месец. “Братство” твърди, че доставя вестника и на местните 
общности, но колко екземпляра, наистина ли ги доставят или не, ние 
нямаме никаква информация. Значи, не става дума за прекъсване

с гях. И не виждам

Бургазлии в 
кметството на 
Ниш
(обласният 
управител 
Иван Витанов е 
втори отляво, а 
председателят 
на БТПП Цанко 
Иванов - втори 
отдясно)

Самолетна и

•Пълноценното използване на 
възгложностите в областта на туризма
е един от приоритетите в 
изграждането на партньорските 
отношения между търговските палати и 
Иванов, председател на Бургаската търговско-промишлена палата

изявление за “Братство” председа
телят на Бургаската търговско- 
промишлена палата инж. Цанко 
Иванов след разговора на стопанс
ката делегация на Бургас с градо
началника на Ниш Горан Чирич на 
23 януари.

Ние искаме, каза по-нататък 
Иванов, да създадем много по-бла
гоприятни условия за туристите от 
Ниш и района, свързано с доброто 
им устройване и с транспортните 
връзки. В тая връзка вчера и днес 
уточнявахме
разкриването на чартърни полети 
от летището в Ниш до Бургас и об
ратно, както и на автобусни линии

бизнесмените от двата града - заяви инж. Цанко

между двата града. Сьщевремеино 
пие имаме и готовност да ус
тройваме туристите в нашите по
чивни бази.

През последните години нишлии 
проявяват масов интерес за летува
не на Черно море, а Бургас като 
един от най-големите черноморски 
курорти може да им осигури прия
тно прекарване на лятната почивка. 
Тези две реалности очертават една 
перспективна област за плодотвор
но сътрудничество между двата 
града.

- Пълноценното използване на 
възможностите в областта на тури
зма е един от най-важните приори
тети в изграждането на партньорс
ките отношения между търговски
те палати и бизнесмените от наши
те градове и райони - подчерта в

изведнъж, понеже повече от година се договоряме 
какво е спорно тук и защо това да не се направи”.

На журналистически въпрос дали в това няма елементи на политика, 
Давитков отговори: „

“Не виждам причина за това, но предполагам, че има и това.
Въйрос: Истина ли е, че журналнстте на “Братство* не се допускат на 

заседания на ОС и на Изпълнителния отбор?
Б. Дтшшкоо: “Що се отнася до ОС и за мен като преседател, аз винаги 

съм бил на разположение на журналистите от 'Братство и всички 
търсени от мен информации са получавани и приемани чрез разговори. 
Редовно им се изпращат покани с дневния ред на заседанията на ОС и те 

присъстват. Значи забележката, че не се допускат на заседанията 
на ОС и органите и телата на скупщината, не е точна. От друга страна, за 
работата на Изпълнителния съвет отговаря председателят на съвета. Бил 
съм на това заседание и чух, когато председателят на ИС каза, че ще бъде 
давено съобщение от заседанието на съвета поради съдържанието на 
въпросите, които ще се разискват па заседанието. И доколко разбрах, 
това се е отнасяло за всичкн журналисти”. „

Въйрос: Вие лично доволни ли сте от това как пише “Братство .
В. Давиш кое: "Аз лично не съм доволен. Но става дума за редакторе! 

политика, за свободата на журналиста. Но все пак мисля, че определ ^ 
дейности и събития на територията на общината не се следят адекваз 
достатъчно. Не се пише навреме, а има и определена доза *
пост. Но това трябва да преценят гражданите и, разбира се, журнат!сч нче, 
които са абсолютно независими в работата си. Ако съм прав, 
отговорността,” каза Давитков пред журналистите.

В разговорите за транспортното 
сближаване на Ниш и Бургас през 
летния туристически сезон чрез 
иодд'ьржаието па директни автобу
сни и самолетни връзки участваха 
представители на нишкия автопре- 
возвач “Ниш-експрес” и бургаският 
бизнесмен Георги Георгиев, който 
е собственик на автотранспортна 
фирма, както и представители 
иишкото летище “Константин Ве
лики”.

Делегацията на Бургаската зър
налата и на частния бизнес

винаги
навъзможностите за

говска
от Бургаска област, водена от об
ластния управител Иван Витанов и 
председателя на палатата Цанко 
Иванов, посети Свободната зона в 
Пирот и предприятието “Симимие- 
кс в Бела паланка. По думите на

Месечникна човешките права
I д« Е73

Иванов в тези разговори са об
съждани вз»зможпостите за реални 
зърговски сделки.ЩМЩшI* и Г-[и*.

А.Т.
К. Г.
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От кръглата маса „Професия журналист 
2003"

По случай Деня на 
МВР

В Общинския съд в Босилеград

Глоба за клеветаВ медиите - 

депресивно и хаотично
Прием 

при кмета Общинският съд в Босилеград е произнесъл присъда сре
щу Васил Такев за клевета по делото, което са завели срещу 
него Димитър Димитров и Велин Стоичков. С присъдата се 
налага на обвиняемия да плати парична глоба на стойност 10 
000 динара, както и 38 100 динара съдебни разноски и 3000 
динара такса.

Частните тъжители Димитър Димитров и Велин Стоичков 
- и двамата от Босилеград, на 17 юли 2000 година са внесли в 
съда тъжба, с която обвиняват Васил Такев от Босилеград в 
клевета (член 92, страница 2 КЗСР). Двамата са посочили в 
тъжбата, че обвиняемият Такев е изказал клевета срещу тях 
в нишкия ежедневник “Народне новине”, бр. 11 470 от 4 юли 
2000 година, в текста “За лойалне и бугарски пасош” Тъжи
телите са посочили, че с това свое изявление през журналиста 
Сърбобран Ракич Такев е изрекъл неистини с намерението 
да навреди на честта и авторитета на частните тъжители. В 
подзаглавието “Сумниви послови”, където обвиняемият е 
посочил”... значи много за упис на високошколску установу и 
пропратно писмо неког од “лоялних” из наше средине 
бугарским званичницима, на пример Велина Стоичкова или 
Димитра Димитрова...”.

Обвиняемият Такев, както е записано в присъдата, изцяло 
е отрекъл съществуването на наказателен акт, за който 
ищците го обвиняват, както и фактите за изговорените и 
инкриминирани думи в смисъл, назначен от страна на жур
налиста в споменатата статия.

Присъдата може да се обжалва в законен срок пред Ок
ръжния съд във Враня.

По случай Деня на МВР на 
Сърбия председателят на ОС 
в Димитровград д-р Боян Да- 
витков прие командира на по
лицейския участък в Димит
ровград Драган Джорджевич, 
командира на местния учас
тък на крайраничната поли
ция Ненад Вучич, шефа на 
местния клон на БИ А Нинос- 
лав Митич и шефа на групата 
на криминалната полиция 
Аца Крумски.

В разговора бе заключено, че 
сътрудничеството между пре
дставителите на МВР в Димит
ровград и органите на местното 
самоуправление през изминалата 
година е било добро.

По случай празника, в димит
ровградското подразделение на 
МВР бе организиран прием за 
пенсионираните работници в та
зи служба.

В нишкия и белградския Медиа център се състоя кръгла маса 
на тема “Професия журналист 2003”. Чрез видеомост участ
ниците в кръглата маса се запознаха с резултатите от проекта за 
състоянието в медиите и разискваха по въпросите, които най- 
много ги интригуват. Координаторът на проекта "Професия 
журналист” Милан Милошевич, журналист в списание “Време”, 
каза, че анонимно са анкетирани 50 колеги, които са отговаряли 
на 33 въпроса във връзка с темите “Политиката и журналисти
ката , Капиталът и журналистиката” и “Гражданският морал в 
обществените комуникации”.

- Получихме общо 2 600 отговора, които представляват своеоб
разен роман, изпълнен с енергия и емоции. Колегите казаха, че в 
страната ни почти не съществува отговорност за публичните изяви, а 
състоянието в медиите е дефинирано като “неотговорно”, “депре
сивно и “хаотично”. Силните на деня от политическите или финан
сови кръгове пряко се намесват в медиите, някои от собствениците на 
частните медии ги използват за “двубой” с противниците си, като 
анкетираните заявиха, че са в почти робско отношение с хазаите си, 
че социалното им положение е застрашено - каза Милошевич.

Главният редактор на агенция “Бета” Драган Янич каза на кръг
лата маса, че е пропуснат моментът да се сформира по-стегната 
професионална журналистическа организация и че основна цел 
се намали натискът върху медиите.

Според думите на Стеван Никшич 
добър, но освен за подобряването му трябва да 
професионалната съвест

е да

законът за медиите не е 
се помисли и за 

на журналистите, както и за образо- 
М. Тодоров П.Л.Р.ванието им.

Б.Д.

Интервю: д-р Драган Каменов, невропсихиатър

Обществените процеси определя] 

качеството на душевния живот
ш
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Й (61- Завистта е една твърде лоша и 

отрицателна емоция, която е сход- 
от на предимно с омразата, а след това 

болестите на зависимостта, както и и с алчността, неудовлетвореност- 
от самоубийствата. За съжаление, в та, гнева, отвращението и т.н. Все- 
нашата страна се забелязва уве- ки, който робува на завистта, не е 
личение на броя на хората с пси- свободен човек в психологическия 
хиатрични заболявания, причинени смисъл на думата. Той е затворник 
от стреса, след това все повече ста- на своите негативни емоции и те му 
ват хората, страдащи от болести на пречат във всекидневното общу- 
зависимостта. Увеличава се и броят ване с хората, пречат му да се изяви Днъж към неприятелите на своята 
на самоубийствата и това стана те- пълноценно на своето трудово ^Р3113’ казал: “Ние ще ви простим 
ма, по която през последните ня- място или пък в семейството си. 33 това> че ни убивахте, ще ви про

стим всичко, но няма да ви простим 
* Как един човек може да се това, че ни накарахте да ви мра- 
пребори със завистта, с зим”. Това е изявление на напълно 
омразата...? здрав човек, който е смятал омра

зата за по-голямо зло от това, че 
хората са били убивани. Това не
гативно чувство често пъти става 
генератор на масови убийства и ст
радания, независмо от това дали те

да подчертая, че в психиатрията ду
шевното равновесие на един човек 
е в пряка зависимост от обществе
ния живот, а не само от биологи
ческите фактори. Заболяванията в 
другите области на медицината в 

икономическа обстановка в ио-голяма степен са биологически 
общината влияе върху 
смъртността на 
населението?
- Освен естествения фактор, т.е. 

фактора на болестта, това явление 
между другото е свързано и с ка
чеството на здравната защита в ед
на страна. Здравеопазването не е 
изолиран обществен фактор, а част 
от цялата обществена система.
Проблемите, които измъчват на
шето общество от години - безра
ботица, сиромашията, ниският жиз
нен стандарт и др., както и проб
лемите в здравната област, са при
чина за високата смъртност.

* Според Вас дали 
по-голямата част от 
димитровградчани се 
страхуват от 
сиромашията, от 
бъдещето?

ния, които по време на кризи се 
явяват в по-голяма степен. Тези 
състояния са съпътствани

* Господин Каменов, дълго 
време в Димитровградска 
община е налице висок 
морталитет. До каква 
степен тежката

обусловени. Но и при голям брой 
физиологични заболявания психи
ческият, емоционалният фактор се 
явява като един от най-важните 
причинители. Става дума предимно 
за сърдечния инфаркт, повишеното 
кръвно налягане, язвата, захарната 
болест, редица болести на щитовид
ната жлеза, на дебелото черво и 
редица други. Посочените болести 
спадат към групата на т. нар. психо- 
соматични заболявания и по този

колко години много се говори и в 
крайна сметка се превърна в проб
лем, за чието решаване трябва да 
положим още повече усилия.

- Трудно може да се даде уни
версален съвет за преодоляването 
на тези чувства, които превръщат 
човека в нестабилна личност, коя
то често пъти е готова да от- 

- Обществените процеси до го- мъщава. От тези негативни чувства се извъРшат в. името на религията,
1 нацията, или пък идеологиите ,

зад които стои безпричинната ом-

* До каква степен 
обществените процеси 
влияят върху психическото 
здраве на хората?

начин се признава, че емоционал
ният фактор е един от най-важните 
за тяхната поява.

Освен страха, сред хората е на
лице и стресът. Съществува акутен 
и хроничен стрес. С акутния стрес 
човешкият организъм може да се 
пребори по-лесно, докато хрони
чният стрес е един голям неприятел 
на човешкото здраве, който предиз
виква множество болести - и душев
ни, и телесни.

ляма степен определят качеството най-много страдат нещастните, не- 
на душевния живот, на психическо- доволните, притеснените хора. Ед-
то здраве на хората. Зачестилите- на стабилна личност е най-силната Раза към Различието. 
негативни обществени процеси гаранция, че тя няма да бъде жертва 
предизвикват появата на множест- на негативни емоции, а оформянето 
во психиатрични заболявания. През на здрава личност зависи от се- 
изминалите 10 и повече години мейството (т.нар. психоемоционал- 
жителите на страната ни преминаха но узряване), от генетичния фактор 
през множество обществени стре
сови ситуации- войни, хиперинфла- ните обстоятелства. Важно е да се 
ция, бомбардировки и други и знае, че от тези отрицателни емо- 
всичко това повлия много неблаго- ции могат да страдат и бедни, и бо- 
приятно върху тяхното психическо гати, и образовани, и необразовани, 
равновесие. Душевното здраве на тъй като емоционалната история на
един човек се определя от три фак- личността е най-важният фактор за - Смятам, че това явление е в ре- 
тора: психологически, биологичес- стабилността на един човек, а не зултат на различни неблагоприятни 
ки и социален. Следователно социа- неговото образование, принадле- обстоятелства. Вярно е, че много 
лният фактор, който подразбира жността му към определена социа- хора се занимават с такава дейност, 
предимно общото положение в об- лна класа, нация и пр. Завистта, ом- Не бих анализирал всички елемен- 
ществото има голямо значение за разата и другите негативни емоции ти на това явление. Според мен 
душевното здраве на хората. В са генератори на агресивното пове- всеки човек трябва да живее от 
другите области на медицината не дение. Става дума за сложни фено- почтен труд, независимо от това 
се придават такова значение на со- мени, които би трябвало да се пре- дали в определен момент той му 
циалия фактор, както е в психиат- дотвратят още в най-ранно детство, дава възможност да живее добре 
рията. Спокойното детство, здравото се- или не. Такава ценностна система,

мейство и доброто възпитание са базираща се на труда и почтеност' 
най-добрите превантивни средства та, Трябва да се изгражда особено у 
срещу тяхната поява. Доволните младите хора. Дълбоко съм убеден, 
хора по принцип не страдат от тях. че работата и почтеността в крайна 

Бих припомнил думите на един сметка винаги побеждават, 
мислител, който, обръщайки се ве-

* Голям брой 
димитровградчани през 
последните 10 и повече 
години като че ли се 
отдалечиха от труда и се 
насочиха към 
контрабандата на гориво, 
цигари... Ддли те ще могат 
един ден пак да се върнат 
към почтения труд?

- Не само димитровградчани, но 
и хората от други райони на стра- * Как да се предпазим от 
ната изпитват такъв страх. Отри- стреса?
дателните обществени движения . Това зависи, бих казал, от пси- 
предизвикат екзнстенционален ст- хологическата стуктура 
рах у хората, който влияе и върху едИН човек. Някой е “имунизиран“ 
тяхната психика. При младите този към действието на стреса, чрез така 
страх води до несигурност. От друга наречените здрави механизми на 
страна, той става причина за нару- отбраната, други са защитени по- 
шаване на психическото здраве, малко, а трети не са изобщо. Някои 
което се манифестира с експанзия ХОра нямат психологиеско-компен- 
на редица душевни нарушения и сах0рни механизми или пък те са 
кризисни състояния. В днешно вре- елаби, в следствие на което техният 
ме душевните болести заемат едно психологически апарат бързо се 
от първите места сред заболява- разрушава и те се сблъскват с едно 
нията на населението. Увеличава се от МНогобройните психиатрични 
броят на заболелите вследствие на нарушения - различните депресив- 
различните кризисни състояния, на ни и КрИЗИСНи състояния, стресови 
душевните депресии, на болести на обърквания след травми, докато 
зависимостта, както и броят на ДруГИ хора в стресови ситуации са 
самоубийствата. Съществуват още СКЛОННи да употребяват алкохол 
редица психиатрични заболявания, или наркотици. Съществуват и ре- 
конто значително се увеличават по- дицз други психиатрични наруше- 
ради посочените причини. Трябва

в по-малка степен от обществе

на всеки

* В тези трудни вре 
човешкото чувство,

емена

наречено завист, като че 
ли винаги изплува на 
повърхността. Разговора води: Б. Димитров
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Босилеградска община защитава природните си богатства Изграждането на колективните жилищни 
сгради в Босилеград____________Плати си таксата и 

експлоатирай
Според решението за таксите за експлоатирането 

на природните ресурси, такива ще плащат всички, 
които печелят од тях: от изкупчиците на гъби и бо
ровинки до онези, които ползват горите за търговски 
цели. В това отношение тази година най-голяма такса 
трябва да платят “Сърбия шуме”, които и най-много 
експлоатират горите в общината- 100 000 динара.

Занапред ще трябва да си помислят и всички онези, 
които замърсяват околната среда. Под “удара” на об
щинското решение ще попаднат производителите

На едната покрив, на 

другата неизвесност* Занапред природните богатства на
бъдат 1кслтоетрират? заилз^личан^на'3

плащали^>нези°които замърсяват все^ще*9 
неначенатата природна среда Щ

скупщина е Босилег-
^ оК!Г "^^^“^'о^иа^мииата 

тиране на природни™ й боТатства”“8 33 еКСПЛ°а- ‘ТР°Т'''1201°°° Динара, от която, както беше посочено 
защита на природната среда, в което

* В досегашното изграждане на двете жилищни сгради са 
вложени 10,5 милиона динара, 7,5 милиона от които е 
подсигурила републиканската Дирекция за строителство, а 3 
милиона общинският Фонд за солидарно жилищно 
строителство

на

Работниците на “Изград- 
ня” в момента покриват една
та от двете жилищни сгради в 
Босилеград и ако времето по
зволи, тези дни ще приключи 
първата фаза на изграждане
то на обектите.

на кла-

и решение за на сесията, се стичат различни вещества в Мусулска

РРШР^ИШИ
оран Стоянов, председател на ИО на ОС, който е почти цялото количество вода на Божишка и Лю- 

дипломиран инженер по опазване на жизнената среда, батска река се насочва към езерото, така че през го- 
и които е сред инициаторите за приемане на двете ляма част от годината реката от Долна Лисина към 
решения, казва: - Основната ни цел е природните Босилеград е безводна. Затова през последните 
блага в общината да бъдат ползвани планово и да ги колко години не само че се нанася вреда на живо- 
защитим от безразборно експлоатиране, както и да тинския и растителния свят, но и селскостопанските 
запазим околната среда от замърсяване. При това, производители в Босилеград и Райчиловци често ня- 
краино време е да платят такси онези, които извличат мат достатъчно вода за поливане на градините си. 
печалба от експлоатирането на ресурсите в общината

- Според плана, до края на 
миналата година едната от 
двете жилищни сгради тряб
ваше да бъде покрита, но сту
деното време малко забави 
работите, казва Митко Ранге- 
лов - директор на обществе
ното предприятие “Изград- 
ня”, което е изпълнител на 
работите. Едновременно със
строежа на покрива се зидат и обект. Предварително Дирекция е
преградните стени във вътрешната финансирала с 4,5 милиона динара 
част на сградата, уточни той.

Строителството на двете жили
щни сгради с общо 19 апартамента и 
няколко локала започна още преди 
четири години, а работите на еди-

осо-

ня-

В.Б.ни. началото на изграждането на сгра
дите.

Димитровградският „Комуналац" се 
модернизира____________________

Рангелов заяви, че в края на ми
налата година общинският Фонд е
поискал шест милиона динара от 

от обектите продължиха през Дирекцията, за да бъде построена и 
есента на миналата година. Това другата сграда. По думите му и за 
стана въз основа на договора за строежа на втория обект част от 
съвместно финансиране на проекта финансовите средства ще подсигу- 
от републиканската Дирекция за ст- рИ общинският Фонд за солидарно 
роителство и общинския Фонд за жилищно строителство. До момен- 
солидарно жилищно строителство. та обаче още не е известно дали и 
През 2003 година Дирекцията и Фо- кога ще бъдат подсигурени необхо- 
ндът са подсигурили по 3 милиона 
динара, които са вложени за прик
лючването на строежа на единия

нняКупени са две 
специализирани возила

Димитровградското комунално предприятие “Комуна
лац” тези дни се сдоби с две специализирани возила - ав- 
точистачка и камион за боклук. За първото са платени 6 083 
000 динара, а за второто - около 5 800 000 .

С набавката на возилата “Комуналац” изпълни мина
логодишния си план. Да припомним, че миналата година 
предприятието купи и 50 контейнера за смет.

Специалните возила ще се ползват за поддържане на 
хигиената в града и в граничната зона “Градина”. Б. Д.

димите средства за изграждането на 
втората жилищна сграда.

П.Л.Р.

От босилеградския клон на Електроразпределение

Няма обстановка създават допълнителни
___  трудности при поддържането на да-

изключване ОТ лекопровода.чиято дължина на те-
риторията на Босилеградска общи
на е около 950 километра. “Особено 
е затруднено поддържането на мре- 

Във връзка с наредбата на ЕПС жата в отдалечените планински се
ла, пътищата към тях са лоши, лип-

ДимитровградВ Димитровград след изтичане на 
срока за подаване на данъчни 
декларации____________________ Автогарата мима 

в историята
мрежата

Само четири фирми не се 
отчетоха

за изключване от електромрежата 
на потребителите, които не плащат сва телефонна връзка, така че жи- 
редовно сметките си за изразходван 
ток, Стоил Венков, шеф на боси- ведомят за честите аварии поясня- 
леградскня клон на Електроразпре- ва Венков. С. Н.
деление каза, че в момента се

Когато автобусната гара в Димитровград бе 
построена, говореше се, че е една от най-ху
бавите в тогавашния Нишки район. Дори беше 
и на картичката на града. Някои възразяваха 
защо е чак на края на града, защо на западната, а 
не на източната страна, защо... Но все пак има
ше автогара с топла чакалня, с хубав ресторант, 
където се посрещаха и новите години, и се ор
ганизираха други тържества. Към пея имаше и 
добре оборудвана работилница за ремонт на 
автобусите.

Днес от гарата са останали само контурите й. 
Работилницата буквално е оплячкапа и опусто
шена, а на някога прекрасните перони с цветни 
жардиниери наоколо сега са паркирани тежко
товарните камиони на предприятията, които 
строят жп гарата отсреща. Вместо цветя - само 
бурени и много боклуци наоколо. Някогашната 
автогара сега е само спирка, на която има едва 
по няколко пътника. А Т.

телите не могат навреме да ни ос-

Акцията на Републиканското данъчно управление за по
даване на данъчни декларации за всички изплатени финан
сови средства през миналата година в Димитровградска об
щина приключи успешно. До крайния срок, 20 януари, дек
ларации подадоха 116 от общо 120 фирми. Останалите 4 фи
рми най-напред ще бъдат предупредени, че трябва да пре
доставят декларации и ако не изпълнят това, ще бъдат на
казани.

връчват предупредителни писма на 
потребителите, които не са платили ^ 
дължимите суми. Ако в определе- ОиЩИНЗ 
пия срок те не се издължат, ние ще 
бъдем принудени да им спрем елек
трозахранването им. В интерес на 
потребителите е да плащат редовно 
сметките си и по този начин да пре
дотвратят неприятности те, свърза
ни със санкциониране и дела в 
съда”, казва той, като подчертава, 
че осемдесет на сто от потребите- лючително ниските температури 
лите в общината редовно плащат през последните дни затрудняват 
сметките си. движението по пътищата в Боси-

Студеното време и зимната леградска община. Работниците в 
тукашния пункт на вранското Пре- 
дприятне за пътищата полагат уси
лия движението да бъде нормали
зирано.

Зоран Рангелов, шеф на боси- 
леградското пътно управление, 
заяви, че всички пътища в община
та са проходими, макар че в някои 
отсечки движението е затруднено. 
Въпреки снеговалежите и ниските 
температури, досега не имало осо
бени проблеми с движението и с по
чистването на пътищата. Екипите 
на предприятието редовно почист
ват регионалните пътища Божица - 
Рибарци, Рибарци - Караманнца, 
Босилеград - Горна Любата. Ран
гелов изтъкна, че пунктът разпо
лага с необходимата механизация и 
с достатъчни количества сол и ча
къл за поддържането на пътищата 
при зимните условия.

От пътното управление все пак 
предупреждават шофьорите 
голямо внимание в движението и да 
не тръгват на нът без задължител
ните зимни съоръжения.

В Босилеградска

Движението е 

почти нормалноДа припомним, че задължението на фирмите да подават 
отделни данъчни декларации за всички изплатени финансови 
средства бе установено със Закона за данъчната процедура и 
данъчната администрация, който бе приет в началото на 2003 
г. Целта на законодателя е данъчните управления в общи
ните да създадат собствена база от данни, които ще им по
могнат при откриването и на евентуално укрити от фирмите 
данъци. Крайният срок за подаване на заявките бе 20 януари

Последните снеговалежи и изк-

Б.Д.т.г.

Велча Гигов не желае да се разделя с ГИД * За някои Велча е странен, за други наивен, а за трети - 
изключително почтен човек. Всички обаче са единодушни, 
че той е безкрайно трудолюбив.

Велча Гигов продължава да пази фирмата си в Димитровград - ГИД, в 
която работи от 33 години. Завършил е средно икономическо училище в 
Загреб. През 1971 година възнамерявал да замине па работа в Германия, 
но от димитровградското каучуково предприятие пристигнал отговор, 

приет на работа. ТоИ си помислил: Защо да ходи в Германия, когато 
вече има работа в своя краИ.

От години Велча Гигов не получава заплата от ГИД. Надява се, че 
един ден фирмата му може би ще стъпи на крака - 
за мсп - има, ако няма - няма да се сърдя.

Днес ГИД прилича на сираче, по всъщност не е - има Велча. В двора 
на админис тративната сграда димитровградчани често могат да видят 
Велча да чисти. - Хората постоянно ме питат защо чистя, а аз им 
отговарям: “Да бъде чисто и хубаво,” споделя Велча.

За някои той е странен, за други наивен, а за трети - просто един 
безкрайно почтен човек. Всички обаче са единодушни, че той е един 
изключително трудолюбив човек.

Велча Гигов не се е женил. Сега е па повече от 50 години, но казва, че 
може би ще се ожени, ако намери добра жена. Жниес с родителите си в 
крайградското селище Гони дол, от пенсията На бащата си която е 3000 
динара. В. Д.

че е

ако тогава има място

за по-

С.И.
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Студеното време забавя приключването на 
работите на ретранслатора на Църноок

Съветът на МО в Долно Тлъмино не 
функционира_______________

то “Орбит” от Долни Стаевац.
Владимир Захариев, председа

тел на ОС в Босилеград, казва, че 
ОС и ЦХФ са подсигурили пред
видените финансови средства иСигнали 

цялата община
Всеки бие 

своя барабан
са издължили сметките си към 
строителите, обаче реализация
та на проекта се забавя от сту
деното време. Щом атмосферни
те условия позволят, стълбовете 
на далекопровода ще бъдат ук
репени със сайли. “Монтирани са 
необходимите съоръжения и 
апарати за приемане сигналите 

роежа е прокаран електро- на трите ТВ програми на РТС, 
телствена организация ЦХФ провод с дължина около 2 800 ”Пинк” “БК” и на местна теле-
и Общинската скупщина в Бо- метра от Заношка махала визия » поясни т°й-

Захариев заяви, че щом прик
лючат работите и ретранслато
рът започне да препредава сиг
нали, ще бъде сключен договор 

ретранслатор на Цър- рително е прокаран и път. За той да стане собственост на ОС. 
ноок. Стойността му е около 7 строителните и електромон- Това ще даде възможност на него 
800 000 динара, 72

Ретранслаторът ще препредава телевизионни сигнали на 
територията на цялата община, с което ще се реши проб
лемът с обхвата, особено в планинските села

Разногласията между членовете Щ ос узнахме че освен в Долно 
на Съвета в местната общност в До- т__ „поАпвмм я пяКотята

трима от седемте члена на Съвета р подчерта Захариев,
са свикали заседание и на него е _г ’ м г г
трябвало да бъде гласувано недо- Милан Любенов, който преди
верие на председателя на Съвета Георгиев оглавяваше Съвета, каз- 
Гошо Георгиев, който и без това си ва> че основната причина за неефи- 
е подал оставка и напуснал заседа
нието. В ОС потвърдиха, че “пред
седателят Гошо Георгиев си е подал 
оставка, така че работата на най-

Американската неправи-

силеград сключиха миналата (Църнощица), до върха 
година договор за съвместно Църноок,--където е лоциран 
финансиране на изграждане- ретранслаторът, като предва- 
то на касна работа е неспособността на 

членовете му.
Винко Христов, секретар на 

Съвета, заяви, че миналата година 
мобил- висшия управителен орган в селото той и още няколко други членове са 

е изцяло блокирана . настоявали да се направи инвента-
За разногласията между члено- ризация на имуществото, с което 

вете на Съвета свидетелствуват и разполага МО 
изявленията на някои от тях.

тажните работи е ангажирана да бъдат монтирани и уреди за 
които трябва да подсигури нишката фирма “Могиб”, а за предаване на сигнала на 
ЦХФ, а 28 процента - ОС.

Преди започването на ст-

на сто от

монтажирането на уредите и {ната„ телеФония от мрежата 
съоръженията предприятие- 064 ' като са поискали от 

бившия председател Кроне Нико
лов да предостави необходимите 
документи. - Той отказа да ни ги 

Представителите на местните общности на селата Звонци и Ра- предостави, а ние, понеже смятах
ме, че част от имуществото на МО 
липсва, осведомихме за случая бо- 
силеградското ОВР. От този моме-

ПЛ.Р.

В Звонския край

кита проведоха в сряда заседание с председателя на ИО на ОС в 
Бабушница Зоран Спасич, който същевременно е и председател на 
Общинския съвет за сътрудничество с донорската организация нт председателят не е свикал нито 
ЦХФ. Тема на заседанието бе изграждането на нова водопроводна едно събрание, поясни Христов, 
мрежа, с която окончателно ще бъде решен дългогодишният проб
лем с питейната вода в селата Ракита, Звонци и Звонска баня. Водата казва>че ‘Христов се е самопровъз- 
ще се капгира ог извора в село Бучи „ел.

Работите по изграждането на водопровода трябваше да започнат в местните общности, в които има 
преди няколко месеца, но междувременно се появиха някои проб
леми. Според най-новите планове изграждането на системата би случаят с нашето село, функциите 
трябвало да започне тази пролет. Заявки за включването към новата на секретаря на Съвета са в ком- 
водпровода мрежа досега са подали 180 семейства. Те частично ще пет?нЧията на нейния шеф . 
финансират проекта, като отделят по 10 хиляди динара и участват тел таОС^явщТГразговорт^ 
със седемдневен труд. С председателя Спасич на заседанието бе

Кроне Николов, член на Съвета,
Според предварителния план изграждането на новия 

водопровод в Ракита и Звонци би трябвало да започне 
напролет. Проектът ще струва около 11 милиона, 
половината от които ще осигури ЦХФ.

местна канцелария, какъвто е

членовете на Съвета ще настоява 
конкретизиран текстът на договорите, които ще подпишат желае- проблемите да бъдат решени. “До- 
щите да се включат към водопроводна. При тяхното подписване се колкото те не дадат резултати, ще 
очаква да възникнат проблеми с жителите на Звонска баня, защото бъдем принудени, след консулта- 
много от семействата от това селище не живеят там през зимата. ции със се1ФетаРа на ОС и съответ- 

За прокарването на водопровода са необходими около 11 милиона л"ние да "насро-шм^извънредни

Баб>чиница също се ВВ ™т°оТ ^ ^
ОС в Бабушница Никола Йосифов, за тази цел се очакват от общинската ’
хазна между 700 и 800 хиляди динара. Останалите ще бъдат подсигурени 
от жителите на посочените селища.

П.Л.Р.
Б.Д.

Бисерите на "Братство" (6р. 718, 25 юли 1975 г.) Текст и снимки: Стоян Евтимов 

С фотообектива по нашите краища

УНДП помага на 
Босилеградска община

Наскоро нови 

кооперации
В Босилеградска община през последните години се строят 
нови и модерни жилища, които имат вода, бани и приветливи 
цветни и зеленчукови градини. ,
На снимката: Образцов дом в село Долна Любата

Босилеградското отделение на УНДП организи
ра миналата седмица среща със селскостопански 
производители от Босилеградска община, на която 
стана дума и за сформирането на селскостопански 
кооперации в общината.

Лекции за условията за откриване, начините на 
работата и възможностите за евентуалното подси
гуряване на кредити за кооператорите изнесе г-н 
Предраг Маркович, съветник за селскостопански 
кооперации към УНДП.

На събранието беше подчертано, че за съживя- 
Босилеградския

Всички желаем да пътуваме удобно с автобуси и леки коли. За 
такива удобства са нужни добри пътища. Много долини и 
по-малки дерета пресичат автомобилните пътища. Всяка сед
мица пътищата затрупват пороища и по този начин се съз
дават материални разходи за поддържането им. Ако към това 
добавим, че 60 км пътища са без защита, тогава може да 
имаме пълна картина за положението на пътищата в 
общината.
В това направление вече се работи и тук пътищата са

Преди повече от един месец завършиха учебните занятия. 
Ученйците оставиха книгите и тръгнаха на село да помогнат на 
своите родители и близки за прибиране на реколтата, 

запазени от пороите. Това показва и боровата гора над пътя На снимката: Иван Асенов от махала Пидишова в с. Дукат пази 
при село Божица в Сурдулишка община. кравите и помага на косачите.

ването на селското стопанство в 
край УНДП ще представя безплатна юридическа по
мощ на босилеградските земеделци при сформира
нето и регистрирането на кооперациите, ще орга
низира семинари и ще посредничи при отпускането 
на кредити от банките. Маркович подчерта, че бо
силеградските земеделци и животновъди в бъдеще 
много по-лесно ще могат да получат кредити, ако 
кандидатстват чрез кооперациите, отколкото самос
тоятелно.

- Надявам се скоро държавата да приеме нов мо
дерен европейски закон за селскостопанските зад
руги, който по-добре ще регулира работата на ко
операциите, поясни Маркович.

В момента в Босилеградска община има над 11000 
овце и около 5 000 глави едър добитък, а нерядко се 
срещат и земеделци, които или вече са започнали, 
или пък възнемаряват да се занимават с отлгеждане 
на малини, на различни видове плодове и други кул
тури. Според участниците всичко това обнадеждава, 
че в бъдеще в общината ще се създават кооперации и 
селското стопанство ще се развива. П.Л.Р.



Култура - Просвета
януари

Ознаменуван Денят на Свети Сав<■ИНПНИВНШ! Министерството на просветата отпусна 
пари на средношколциДимитровград;

Най-тържеетвето в гамназията Стипендии на отличници 
от Димитровград

новното училище и други, бе изпол- 
зваио за В димитровградската гимназия “Кирил и 

Методий” изтъкват, че 21 ученика са полу
чили тази година стипендии от просветното 
министерство.Има вероятност стипендия да 
получат още двама, тъй като отговарят на 
поставените критерии и затова от училището 
са изпратили възражение до министерството.

Основните изисквания за получаване на 
стипендия са добрият успех и материалното и 
социално положение на семейството на уче
ниците. Миналата година всеки стипендиант е 
получавал по 1 500 динара. За тази все още не 
се знае, тъй като от министерството е изп
ратен само списъкът на стипендиантите. 

Между тях е и Виктория Басова, ученичка 
в четвърти клас. Във връзка със стипендията тя споделя:

“Получавам стипендия още от първи клас. Тогава тя беше много 
по-малка, но и сега стига само за закуска. Мисля, че не е много, но 
по-добре толкова, отколкото нищо. Дали парите са дадени целесъоб
разно? Да, считам че стипендии са получили тези, които заслужават и 
според успеха, и според това какво е материалното състояние в се
мействата им. Познавам повечето от тях и съм убедена, че това все пак 
представлява важна помощ за тях.”

пагандира предимствата на знаене- 
^ представяне на първия то и на българския, и на сръбския 

брои на ученическото списание език, да възкресява духовните 
1чарпе Дием , което в свободен ценности... 

превод означава - хвани деня. В първия брой са поместени ма-

Денят на просветното дело в 
Сърбия - Савинден - бе отбелязан и 
в училищата в Димитровград. Осо
бено тържествено беше в Гимнази
ята “Кирил и Методий”, където 
учениците бяха подготвили специа
лен рецитал за Св Сава.

А.Т.

Анкета:Къде след основното училище?

Малко деца искат да се 

запишат в гимназия
Тържествено беше и в основното 
училище

териали за училището, за езика и
литературата, митове и легенди, за 
борбата със СПИН, от историята...
В него могат да се видят и имената силеград се проведе анкета на тема: “В кое средно училище биха желали да

се запишат сегашните осмокласници”. Заедно с децата, в анкетата участ
ваха и техните родители.

От общо 97 ученици в осми клас 23 са проявили желание да продължат 
образованието си в гимназия, 22 в електротехническо училище по ком
пютърна техника, 15 биха искали да учат в средното икономическо учи- 

бъл- лиЩе, 13 в машинно, а 6 са се насочили към търговско. Според данни от 
гарски и на сръбски език, т.е. има анкетата, 18 осмокласници възнамеряват да продължат образованието си

вън от Босилеград.
Методи Чипев, директор на училището, казва, че анкетата е проведена

Миналата седмица в Основното училище “Георги Димитров” в Бо

на наградените и похвалени учени
ци, има статии от областта на нау
ката, стопанството, екологията, за 
вярата и младите, за модата, музи
ката , спорта...

Списанието е печатано на

текстове на двата езика и както из
тъкна и.д. директорът на гимназия
та Снежана Симеонова, печатните п0 препоръка на Министерството на просветата и спорта, а резултатите

иразбир^еми.8 ™ ^°И ПР0СТИМИ дявам се, че компетентните в общината ще намерат възможност от след- 
Денят на просветното дело бе из- ва1Дата учебна година да се открият нови специализирани паралелки в 

тукашната гимназия. По този начин боси ле градските ученици ще могат да 
продължат образованието си тук, а не да отиват във вътрешността, коетоползван и като повод за откриване

на медиен център в гимназията, чи-
проект беше изготвен от Ми- изисква допълнителни разноски за родителите, 

нистерството на просветата още Въпреки че в първи клас на босилеградската гимназия могат да се 
през юни 2002 г* * запишат по 90 ученици, години наред тук се записват по 50 - 60 ученици.

И в основното училище Савин- Директорът на гимназията Антон Тончев изтъкна на последното 
ден бе отбелязан с подходяща прог- заседание на Училищния съвет, че в училището има условия и догодина в 

Списанието е дело на гимназис- рама, подготвена от учениците. В ПЪРВИ клас да работят две гимназиални и една търговска паралелка с 
двете училища след програмата бе тригодишно обучение, която да е в състава на Средното икономическо
организирана среща и коктейл за училище от Враня.

Дали ще се осъществят желанията на част от учениците, на родителите 
и на обществеността в общината в местната гимназия да бъдат открити

П.Л.Р.

ито

Гимназистите изнасят програма

Празничното тържество, на кое
то присъстваха представители на тите и има за цел да покаже техните 
ОС, начело с председателя д-р Боян лични изяви и творческата им сво- 
Давитков, представители на войс- бода, да открива нови таланти, да сегашни и бивши просветни работ- 
ката и полицията, директори на ня- подобрява взаимоотношенията, да ници. 
кои фирми, представители на ос- засилва жаждата за знания, да про- нови паралелки, още не е известно.

А.Т.

Вандалщина в училището в Куса вранаБосилеград:
на програма, в която бяха включени хорови и народни 
песни, танци и скечове. На тържеството бе изнесено и 
слово за живота и делото на великия сръбски прос
ветител. За организирането па програмата съдейства 
и местният Център за култура.

По традиция в тукашното основно училище и в Празника бе ознаменуван и в босилеградската гим- 
гимназията беше ознаменуван Денят на Свети Сава - иазия. Този ден в училището нямаше редовни учебни 
основоположника на сръбската просвета и култура. занятия, а Стоян Величков-преподавател по история - 

По този повод в голямата зала на Центъра за кул- изнесе пред учениците и преподавателите слово за жи- 
Основното училище “Георги Ди- вота и делото на Свети Сава. Г1.Л.1.тура учениците от 

митров” изнесоха тържествена културно-художестве-

Писмо от Франция до 
„Братство” __ Скъпи земляци,

Най-напред искаи да ви честитя Новата 
2004 година с най-добри пожелания за 
всички в редакцията.
Искам да разбера дали и аз мога да 
получавам в. „Братство"и колко 
струва годишният абонамент. За Нова 
година бях в Димитровград и имах 
възможност да прочета вашия вестник, 
от който съм много доволен. Родом 
съм от село Поганово, а съпругата ми а 
от с. Шумие.
Засега толкова, много поздрави до 
всички вас.

.. поутх 2004 0о(1 1 рогеНт ауг.

>й р1!а<п За! то^и 1 Чо11ка ^е ргеъ,. 
■/аГРа'п Ьо1о и Т)1т1 (/гоу^гаДи па поуе 1 

тв! х Ъ1о яат 4аЮ> га(5оуо13ап . 
ват гойот 1я ле 1а Р06АВО'/0 А то;)а яирги^а 1

1ко рипо роябгауа вухгаа уата .

ШШ ж
потекло от Куса врана, около НоваТрима младежи от Пирот, 

година са се “развихрили" в училището в Куса врана, ни осведоми 
Милорад Алексов от селото.

В едно от помещенията па училището било организирано посре
щане на Новата година. След като пийнали повече, младежите за
почнали да чупят инвентара, дори изкъртили и дъските от йода, за да 
кладат печката. После се стигнало до кавга и побой, в който пострада 
и местният магазинер. Алексов изтъкна, че не за първи път в куи 
врана се случват подобни неща, но никой не реагира. Въпреки 
компетентните органи са осведомени и се знаят имената на У ^ * 
вещите”, никой не реагира”, констатира той.

по
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Соня Атанасиевич бе сериозен кандидат да получи НИН-овата награда 
за най-добър роман през миналата година. От литературния конкурс на 

„Образователен информатор”Я по-малко ме привлича, отколко- 
то Височкия край, в който са ро
дени моите родители”. Г-жа Ата
насиевич ни каза.и това, че е нас
ледила една стара къща в с. Ка
меница. “Със съпруга ми сме ид
вали в това село и двамата сме 
впечатлени от красотата на този 
край”, сподели писателкта и до
бави, че тя и мъжът й, който е 
белградчанин, сериозно обмис
лят да ремонтират къщата, за да

Награда за Ива Симеоновасени» Издателството “Образователен информатор” от Белград организира 
преди известно време литературен конкурс, включен в шестата пое
тична школа за млади литературни творци от Сърбия. В него взе учас
тие и младата поетеса от димитровградската гимназия Ива Симеонова, 
ученичка в първи клас. Тези дни тя беше осведомена, че е спечелила 
втора награда за поезия, а е била и сред кандидатите за награда за проза. 
Става дума за престижен конкурс и това се потвърждава от факта, че 
председател на журито е била Мира Алечкович, а членове - Драган 
Лукич и Гроздана Олуич.

Същевременно тя е била поканена да участва в седмата поредна пое
тична школа на вестник “Образователен информатор” на тема “Мла
дите таланти - пазители и творци на литературния език”. Освен Ива 
Симеонова, покана е получила и Тияна Вацева, ученичка в четвърти 
клас. Тя не само че пише стихове, но и рисува твърде добре, което се 
доказва и от спечелената награда на тематичния конкурс “На живота - да, на 
дрогата - не”.

Школата ще се проведе от 9 до 15 февруари 2004 г. в Белград. За всеки 
един участник ще бъдат необходими по 12 300 динара. Задължително е с 
учениците да има и един придружител, което означава, че в случая са 
необходими 36 900 динара. Според неофициали информации, общин
ските ръководители са обещали общината да поеме разноските за учас
тието на димитровградските млади поетеси.

Я
Каменица и Брайковци.

Соня Атанасиевич е родена могат да прекарват част от лет- 
през 1962 година в град Лебане, ните дни във Висока, 
където родителите й са работили 
като преподаватели. Дипломира- вич научихме, още че в момента 
ла се е в белградския Икономи- тя пише поредния си роман, в 
чески факултет и работи в слу- който прототипът на една от три- 
жбата за маркетинг на осведоми
телната агенция “Танюг”

Нашенката е започнала да пи-

От разговора с г-жа Атанасие-

те героини е жена по потекло от 
Височкия край. Писателката зая-

т ви, че е контактувала с хора от 
ше преди 10-ина години. Досега е Посолството на България в Бел-
издала три романа - “Те остана- град и те са изразили желание да ~
ха , “Червеният кръг” и “Бягст- и помогнат за превеждането на Изложба в Градската галерия в Димитровград
вото от Амиена . Тя стана серио- романите й на български език.-----------------------------------------------------------------------------------------------
зен кандидат за лауреат на Освен романи, Соня Атанаси- 
НИН-овата награда с третия си евич пише и кратки прозаични

творби. Една от тях бе публику-

А.Т.

;

Изложба на ученически творбироман.Ш
НИН-ова награда за най-добър 
роман през миналата одината е 
присъдена на Владимир

В началото на тази седмица за ^Щ^^1исател 
петдесети юбилеен път бе връче- отдалече" 

престижната НИН-ова награ
да за роман на годината. Тази го-

вана в началото на тази година На 28 януари в Градската гал е- та скупщина и средното училище 
във в. “Политика”. В димитровг- рия в Димитровград бе открита йз- “Св. Кирил и Методий” също сът- 
радската Народна библиотека ложба на художествени творби на рудничиха на комитета.

ученици от местното основно и Комисията, в състава на която 
средно училище. Творбите са на бяха управителят на димитровград- 
екологична тема и са принос на ди- ската галерия Димитър Илиев, пре- 
митровградските деца за изготвя- подавателят по изобразително из- 

че чрез откупуване на книги, кое- нето на Локалния екологичен ак- куство в ОУ “Моша Пияде” м-р Ми- 
В телефонен разговор за на- то Министерството на културата ционен план (ЛЕАП). ча Митич и гимназиалният учител

шия вестник Соня Атанасиевич на Сърбия върши ежегодно, две Мотото на изложбата беше: “Не по изобразително изкуство в учи- 
между другото каза, че се чувства заглавия от тази писателка би сме наследили природата от нашите лище “Св. Кирил и Методий” Злата

предци, а сме^я взели назаем от Кирова, определиха по три от 
потомците ни . Проявата бе орга- най-добрите творби на ученици от 
низирана от Инициативния коми- двете училища. Авторите на най- 
тет за изготвяне на ЛЕАП в Ди- добрите рисунки получиха и скром- 

• м> митровградска община. Общинска- ни награди.

ЯЗ
& 1

научихме, че в момента те не раз
полагат с книги на Соня Атана
сиевич. Разбрахме обаче и това,ма

дина в конкуренцията на седемте 
най-добри романа беше включе
но и произведението на писател
ката Соня Атанасиевич, по баща 
Гъргова, чиито родители са от 
димитровградските височки села

и като димитровградска писател- трябвало да бъдат предоставени 
ка, като допълни: “Въпреки че на библиотека, 
съм родена в Лебане, този град

Б.Д.

Йордан Радичков
Почти винаги когато изляза в Софийс- По обедно време шилетата се навър

тат около пладнищата, разположени под 
сенките на стари върби, топли или някоя 
дива круша, кой знае как помилвана от 
брадвата на човека. Бог отдавна е отвър
нал лице от нея, само сврака, ако се нас- 
кита по тия места, ще благоволи поня-

пупавее може, разбира се, и възрастният 
човек, но при възрастния за разлика от 
децата това ще рече, че наред всичко е 
малко възглупав - запупавял му е акъл
ът. Когато едно нещо започне да пупа- 
вее, отърване няма... Съдба, какво да се 
прави!

Щом есенно време разцъфтне кърпи- 
кожухът, пупавите шилета вече не се за
вират по пладнищата, а се растилат във 
верига и пощят усърдно тревицата. От 
сушата всичко е изгоряло, полето е ого
лено като длан, обаче където минават 
канали и има подпочвени води, се зеле
нее примамливо млада тревица. За пупа
вите тази зелена тревица е благодат. Те 
бързат да допасат всичко, преди да е пад
нал снегът.

Есенната картина се обогатява от поя
вата на белите пупавици по пасищата. 
Малко дъждец само да падне и ето че 
сутрин се бялват гъби печурки и пупа
вици. Пупавицата - това е прахавицата. 
Тя е съвсем топчеста и расте само на ко
рем. По-пупаво от нея едва ли друго не
що може да се срещне в полето. Тя стои 
малко възглупаво на един крак, очак
вайки да я забележат. За забелязване я 
забелязват, но никой не посяга към нея. 
Тя така и правостояща остарява, сбаби- 
чосва се, изсъхва и сърцевината й се пре
връща в прах, откъдето идва другото й 
име - прахавица. Много от идеите на на
шето време могат да бъдат оприличени 
на пупавиците. Докато политиците гово
рят колко нови и свежи са тези идеи, то те 
вече са се сбабичосали и са почнали да се 
превръщат в прах. Ако човек стисне с 
ръката си такава пупава и надута идея, 
няма да чуе никакъв звук, а само едно: 
“Пах-пах!”

Към кърпикожуха и пупавиците тряб
ва да турим и циганското петле, на което 
освен папуняк казат още и пупавец. Ко
гато тръгне да се разхожда помежду за-

пувялите шилета, той така се вдъхновя
ва, че разтваря широко гребена си и запо
чва да пупа. Дали вика друг пупавец или 
пупа просто от задоволство и удовлет
ворение не мога да кажа. Някои наши 
политици в своите публични изявления 
много напомнят пупането на папуняка. 
Те изпитват истинско удовлетворение от 
пупането... Но да не подминаваме пти
цата!... Звуците, които тя издава, е труд
но да се нарекат песен, затова народът е 
дал сполучливото опредление пупа. По 
същия начин се казва, че бухалът буха, 
кукувицата кука, гугутката гука и про
чие. С пупането си пупавецът (циганс
кото петле) се легитимира пред шиле- 
гаря и стадото.

Слушайки пупането, шилегарят на 
свой ред се въодушевлява, възликва лю
бимото си: “Дей, пупави въшки, дей!” и 
замята с гегата към пупавеца, но няма 
досега случай да го е улучил, както нап
ример улучва шилетата си. Птицата под- 
рипва, пак каца и без никак да се по- 
майва, започва отново да пупа.

Като гледам цялата тази “мила родна 
картинка”, ми идва на ума, че у нас са 
пупави не само шилетата и гъбата пу- 
павица и не само папунякът' пупа, ами 
целият ни живот сякаш запупява. Покрай 
живота и ние, неговите жители, запупя- 
ваме. И не само телесно. Запупяваме и 
умствено, и духовно. Затова от всичките 
ни усилия и начинания вее повече и 
повече пупавост. А когато вечер слушам 
изявленията на говорителите на раз
личните политически сили, ползващи 
временния статут на националната теле
визия, пред очите ми застава натрапчиво 
и някой от споменатите по-горе шиле- 
гарници с вързано отпреде им куче.

Ако минава човек - кучето лае. Ако не 
минава - пак лае.

(От последния сборник на писателя със
същото заглавие, излязъл през 2000 г.)

кога да кацне в дървото, да огледа по
лето и да поразмишлява. Когато в къс
ните есени задухат студените ветрове и 
плъпнат мъглите, съм виждал и гарван 
да стои неподвижно в крушата, мълча
лив, дълбоко умислен. Той е толкова 
стар, че ми се струва да е бил свидетел на 
обесването на Васил Левски край София 
и че оттогава именно е станал затворен и 
мълчалив. Плодовете на крушата са сти- 
пчиви. Ако човек реши да опита, устата 
му така изтръпва, че сума време подир

кото поле да наобиколя старите ловни 
места било на пъдпъдък и на гургулица 
през лятото, или на бекасина и дива па
тица през есента, все ще срещна и някой 
шилегар с шилетата му. Това обикнове
но е край някой от временните летни ов- 
чарници, които никнат като гъби след 
дъжд в полето. Оградата на такъв ов- 
чарник е скована надве-натри от дървени 
пръти. До нея стои на четирите си крака 
дървен сандък, направен от щайги, пок
рит с крадена мушама и найлон. В него се 
излежава
пълзява вътре на четири крака, а отвън

то:»а не е в състояние да подсвирне с уста. 
Но да оставим крушата и да се върнем 

или спи шилегарят, като про- При шилетата и шилегаря. Шилегарят на
рича шилетата си въшки и непрестанно 

клечи вързано на синджир куче. То обик- им подвиква: “Дей, пупави въшки, дей!” 
новено е толкова мършаво, че цялата му Той не само се обръща към тях 
костна система може да бъде изучена, любезен 
без да се сваля кожата от гърба му.

Види ли човек - кучето лае. Ако няма 
човек - пак лае. Ама така лае, като че

по този
начин, но ги замеря и с гегата 

си, за да ги възвръща. От тази гега ши
летата куцат кое с лява нога, кое с дясна, 
кое със задна нога, кое с предна, тъй че 

изпраща кучешките си позивни на цялата ПОчти всичко е осакатено от своя пастир, 
вселена, а вселената стои смълчана и дко и Бог п0 т03и начин пасе човешкото
слуша.

Към така нарисуваната картина мога 
да добавя и опита в някои шилегарници пуПави? 
да се направи подобие на навес, та при

стадо, то тежко и горко ни!
Защо пастирят нарича шилетата си

Нарича ги пупави, защото растат пре- 
дъждовно време и буря стоката да има дИШю на корем. Според местния говор 
къде да се подслони. Дъждовете и лет- пупа значи корем. Пупавото се употре- 
ните бури обаче са съсипали всичко и от бява главно в среден род, за да се под- 
навесите са останали само подобия - щип- чертае неговата недоразвитост и инфан- 
ки слама, кичури от камъни и тръстика, ТИдност. Това понятие се разпростира не 
парчета найлон и черна мушама, които само върху домашните животни, то за
при вятър се развяват като знамена, ся- сяга с^що така и човека, особено децата, 
каш шилегарникът всеки миг ще тръгне При неправилно хранене и отглеждане 
през полето да воюва и да се бие с вет-

I

децата стават пупави и колкото повече 
растат, толкова повече пупавеят. Да за-I ровете.
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Реагиране_____ ________ _____________
Изопачаване И унижаване на Български църковен календар
обичая и традицията Февруари

.Статията “Кръста извади Йовчев” 
ари 2004 г., подписана с П.Л.Р., ме 
реагиране.

Искам да спомена, че преди няколко години бях сред малцината 
ентусиасти, които с помощта на Държавната агенция за българите 
чужбина, на Светия синод на Българската православна църква и на 
Софийската семинария възтановихме в Босилеград старата хрис
тиянска традиция на Богоявление да се вади кръста от реката. До
тогава кръстът се къпеше по сръбския обичай

във в-к “Братство” от 23 яну- ЧД Денят е 11_часа, а нощта -13 
провокира да ви отправя това н Неделя 16 след ВъздвижеШ1е . на Митаря

и Фарисея. Св. Мчк Трифон (Предпразн. 15 11 Неделя Месопустна (Месни заговезпи). 
иа Сретсние Господие) (Трифоновден); Св.ап- Онисим. 
празнува Трифон, Лозан.

2 и Сретение Господие.
3 в Св. Симеон Богоприимсц и Анна 

пророчица; празнува Мончо, Симеон 
(зимен), Снмка, Симона

Славянобългарски. Преп. Авксентий; 
(Задушница)

16 п Св. мчци Памфил и Порфирий. Св.
Флавиян архиеп. Цариградски.

17 в Св. вмчк Теодор Тирон. рей. Роман
Търновски

18 с Св. Лъв, папа Римски (Блажи се - риба
и млечна храна).

19 ч Св. ап. Архип
20 и Преп. Лъв, епископ Катански (Блажи

се - риба и млечна храна)

в черквата в Бо
силеград - в специален казан, подарък на босилеградската черква от . „
шефа на отдела на Държавна сигурност в Босилеград Драгиша Ап- 4 С 11Реп- Исидор Пелусиотски; празнува 
джелкович. Жечко, Жеко, Желязко. (Блажи се)

Така постепенно ваденето на кръста от реката в Босилеград на 5 4 Св' Мчца Агатия 
Богоявление стана традиция. За съжаление, от три години насам 6 п ПРеп- Вукол, епископ Смирнснски. Св.
забелязвам как тази традиция се използва като повод за партийна Фоти, патриарх Цариградски; празнува 21 с ПРСП- Тимотей. Св. Евстатий, арх
промоция и демонстрация на познатия “сръбски” патриотизъм на Огнян, Огняна, Светлана, Пламен, Антиохийски
тукашния председател на ДСС, кмет на Босилеград и сега депутат в Пламена, Фотий. (Блажи се)
сръбската Скупщина Владимир Захари(й)ев. Тържествената лнту- 7 с Преп. Партенки, сп. Лампсакуйски. Преп. 
ргия даже не може да се чуе от мощните звучни уредби, от които Лука Аладски.
гърми съвсем непристойна за християнския празник чалга, а тази ® н Неделя 17 след Въздпижение - на Блудния 
година, освен звучните уредби, кметът Владимир Захарп(н)ев се син. Св. вмчк Теодор Стратилат. Прор.
беше постарал да доведе и група музиканти, които направо заг- Захарин, Сърповндсц
лушиха литургията на свещеника. 9 и Св. мчк Никнфор. (Отдапие на Сретение 24 в * 1-во и 2-ро намиране

Освен това се знае, че в изваждането на кръста могат да участват Господие) на св. Йоан Кръстител,
само ония, които имат мъжеството през януари да се съблекат по 10 в * Св. Свщмчк Харалампий. Мчца 25 с ^ !!< Тарасий, архиеп. Цариградски
бански и да скочат във водата. В Босилеград обаче тази година не Валентина; празнува Ламби, Харалампи, 26 ч Св. Порфирий, еп. Газски
беше така. От петнадесетината мъже, конто се хвърлиха в реката, Валентин, Валентина, Валери, Валерия. 27 п Преп. Прокопий Декаполит
поне десетина бяха облечени!? И миналата, и тази година преду- 11 с * Св. свщмчк Власнй, еп. Севастийски. 28 с * Тодоровден. Преп. Василий
предих свещеника Бобан Илич. че не е редно такъв древен църковен Мчк Георги Софийски, Нови.; празнува изповедник. Мчца Кирапа Солунска,
християнски обичай да се изражда в такава неприлична, комерс- Власо. празнува Тодор, Тодора, Теодора,
пална, политическа и не знам каква ли не още манифестация. Све- 12 ч Св. Мелетий, архиеп. Антиохийски Тотка.
щеникът обаче свива рамене и явно не смее и дума да каже на кмета. 13 п Преп. Мартнниан. Св. Зоя. Св. Евлогий, 29 н 1 Неделя на Великия пост -

Питам се, ако наиснтна църквата е отделена от държавата, защо цър- архиепископ, Александрийски; празнува православна. Преп. Касиан Римлянин,
ковните власти във Вранската епархия не се противопоставят на това Евюги
изопачаване и унижаване на обичая?

22 н Неделя Сиропусна (Сирни заговезни)
Намиране на честните мощи на св. мчци 
Евгения (иа вечернята става взаимно 
опрощаване). Празнува Младен и 
Младост.

23 п Св. Поликарп, епископ Смирненски. 
честната глава

14 с * Успение на св. Кирил
Димитър Днмитров-Треперски

Четири десетилетия от закриването на мина „Ерма“ в Ракита (1)

*3а 2 години по течението на реките Ерма и Блатъшница е построена 27-километрова жп 
линия, минаваща през 12 тунела, а през 1925 г. започва да работи каменовъглената мина 
„Ерма". В Ракита е построена сграда за дирекцията на мината и машинна работилница, а в с. 
Вучи дел са изградени две миньорски селища

След Първата световна война (антрацит). Ракита с построена сграда за ди-
Дерекулът (Звонският край) е Новата държава решава да рекцияга на мината и машинна
откъснат от България и по си- експлоатира това рудно богатс- работилница, а в с. Вучи дел са
лата на Ньойския договор е при- тво и затова акционерното дру- изградени две миньорски селища
съединен към новосъздаденото жество, чийто акционер е и Крал - за около 500 души в местността
Кралство на сърбите, хърватите Александър, започва да ирокар- Просипйе и за 300 души в Ко-
и словенците, по-късно преиме- ва теснолинейка от Бело поле до зарник. В Ракита с направена и
нувано в Кралство Югославия, с. Ракита по течението на Ерма и малка електроцентрала, която В тази сграда се е помещавала дирекцията на мина "Ерма"
Само няколко години след това Блатъшница. За 2 години е пое- осигурява електроенергия за ми-
събитие, по-точно през 1923 г. в троена 27-километрова жп ли- ната и миньорските жилища. Ид-
дерекулските села Ракита и Вучи ния, минаваща през 12 тунела, от ват специалисти но минно дело Трън и теснолинейката от с. Козарник с дължина 2 км.
дел пристигат специалисти по които най-дълги са Одоровският от Словения, а за директор на ми- Тръпски Одоровци до с. Държи-
минно дело от Белград, начело с (90 м) и Звонският тунел (70 м). пата е назначен Брапко Петро- па. Наскоро след това започва китска река отнася част от жп ли-
Коста Петкович, които утвър- Направени са и 4 моста - 2 над вич от Белград, чиято съпруга Втората световна война, така че нията, но младежка бригада я
ждават че в недрата на Руй пла- Ерма и 2 над Блатъшница. Йелена става учителка във Вучи мината не работи през 1940, 1941 възстановява в сравнително кра-

През 1925 г започва да работи дел. Мината започва да работи и 1942 г. Българските власти въз- тък срок. Към края на същата
каменовъглената мина “Ерма”. В усилено, мнозина земеделци от д- становяват нейната работа през година обаче експлоатацията на

1943 г. Тогава е прокарано елкт- каменовъглените залежи е пре-
ричество и е изграден участъкът късната отново - този път по по-

теснолииейката през Одо- литическн причини. След обна-

През пролетта на 1948 г. Ра

нина има големи залежи от висо
кокалорични каменни въглища

ерекулскитс села ста
ват миньори, неумор
ното влакче “Чиро”
откарва въглища но 5- ровското ждрело. През 1944 г. родването на прословутата Резо- 
7 пъти иа ден... българската власт мирно напус- люция на Информбюро избухва

Мина “Ерма” рабо- ка мината, която продължава да остър идеологически конфликт 
ти до 1939 година, ко- работи под опекунството на но- между Югославия и останалите 

комунистическа власт в комунистически страни, начело 
Югославия. Младежки бригади със СССР. Вследствие на този

на

ватагато замътеиата и на
раснала от пороите ре
ка Ерма отнася гр. изграждат жп линията Ракита - конфликт драстично се влоша

ват и югославско-българските
От откриването й през 1925 г. до края на четиридесетте отношения, така че мина “Ерма 
години на миналия век мина „Ерма" временно е закривана остава без електрическия ток от 
три пъти. За първи път работата й е прекратена през 1939 България. Мината е закрита, а
г., когато мътната Ерма отнася теснолинейката от Трънски МИ11Ь0РИТС минават на работа в
Одоровци до Държина. Поради войната тя не работи до к
1943 г., когато я активизират българските власти. Вторият 
застой в работата й е през пролотта на 1948 г. Тогава 
Ракитска река отнася част от жп линията, но младежка 
бригада я възстановява в сравнително кратък срок.
Третото временно закриване на мината е обявено към края 
на същата година поради прекъсването на тока от 

гт България вследствие на влошените междудържавни 
отношения слод Резолюцията на ИБ.

няколко рудника във вътрешно- 
Сърбия (Алексинац, Ба-стта на

ре, Йелашница, Сеиски рудници 
и др.).„ -ч ' - Следва •

Йордан Миланов■ !'>л/ляриог'> влакче '' ЩУ)" е откарвало въглища по 5 - 7 пъти на ден
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Имената на животните 
(съзвездията) по календара са:История на древнобългарския календар (1)

1. Глиган, Док(с), Свиня, 
Прасе

2. Мишка, Каран, Сур- 
су, Сомор, Шъши 

3. Вол, Воляч, Буза, 
Бизон, Шегор 
4. Барс, Паръс, 
Борис (планин
ски лъв)

1 5. Заек, Дванш
6. Змей, Вер, Ка- 

I ла, Хала, Ара-
кон, Ламя
7. Змия, Атила, 

Дилом, Слаб 
8. Кон, Алаша,

г Таг, Тек, Тих 
9. Маймуна, Май- 

мун(а), Писин, Ше-

Древнобългарската календарна система се състои от два великолепни 
инструмента: оригинален годишен календар и 12-годишен циклов календар. Те 
фиксират абстрактно върху корубата на костенурка движението на 
съзвездия, които в бита са оприличени на животни. Следва да се подчертае, 
че древнобългарският календар не е заимстван от китайците, а напротив.

Днес ЮНЕСКО приема, че ДРЕБ- корубата на костенурка движението 
НОБЪЛГАРСКАТА КАЛЕНДАР- на съзвездия, които в бита са опри- 
НА СИСТЕМА е най-съвършенната личени на животни. Следва да се под- 
от познатите досега. Данните, коди- чертае, че древнобългарският кален- 
рани в нея, говорят за наблюдения на дар не е заимстван от китайците, а 
небесния свод, извършвани още през напротив. Чжао Ин, известен китайс- 
третото хилядолетие преди Христа. ки учен от XVII век, който проследява 

Знанията от такъв висок порядък наличието на животинския циклов ка-
недвусмислено свидетелстват, че дре- лендар в Китай до I век, твърди, че ди
вните българи в Средна Азия форми- кълът произхожда от “северните ци-
рат собствената си специфична (не вилизации”, че “в епохата Хан (206 г.
номадска!) култура заедно със срод- пр. Хр. - 25 г. сл. Хр.) границата на
ните им, високоцивилизовани памирс- Китай от запад била нарушена, при-
ки народи - алани, саки, масагети и др. шълци се заселили в Ухуан и се сме- ята, тюркските народи не са имали III век пр. Хр.) и до японските острови
За българите и за всички тях в Ано- сили с местното население. Тогава съзнанието, че цикълът с наимено- (първите векове сл. Хр.). Юлий Цезар
нимния римски хронограф от IV век именно цикълът се разпространил в ванията на животни всъщност отра- получава знания за календара по вре

ме на завоюването на Египет. Свое-

бек
10. Овен, Расатс, Са- 

вер, Север 
11. Петел, Тах, Тох 

12. Куче, Етх, Ихт, Мугел

се казва, че са добри земеделци, за- Средното царство”. зява движението на съзвездията.
Чрез експанзията на конните наро- волното му пригаждане към несъвър- 

Древнобългарската календарна си- лендарът е тюркско наследство, за- ди, от някои от които водят корена си шените тогава римски календарни 
стема се състои от два великолепни щото опитите да се преведат чрез тю- и българите, и опосредствено - нап- обичаи води до многобройните, но 
инструмента: оригинален годишен ка- ркски езици наименованията на годи- ример чрез хиксосите или чрез кита- безполезни календарни реформи до- 
лендар и 12-годишен циклов кален- ните и месеците водят до пълни ало- йците, знанията за календара дости- днес. 
дар. Те фиксират абстрактно върху гизми. Още повече, сочат изследвани- гат съответно до Египет (около XV-

Неоснователно е да се смята, че ка-наятчии, търговци и воини.

- Следва -

Подправките 
храна и лекарство

Името на хряна произлиза от 
древнофризката дума крен, ко
ято означава мирис. Това наиме
нование е останало в редица 
средноевропейски страни, вкл
ючително и у нас. За хряна като храна, подправка и лекарство се 
споменава от немската естественичка Хилдегард през XI в. Фран
цузите започват да го отглеждат през XVI в. Хрянът е многого
дишно мразоустойчиво тревисто растение, достигащо на височина 
до 1,5 м, с едри, прикоренни розетъчни листа. Принадлежи към 
сем. Зелеви. Използват се главно корените на растението, а в 
по-редки случаи и листата. Негова родина е провинция Бретан във 
Франция. Днес се среща подивяло почти в цяла Европа. У нас се 
култивира. Във връзка с неговото отглеждане трябва да се обърне 
внимание, че най-добри корени за подправка се получават в не- 
торени черноземни влажни почви. Обикновено корените се из- 
ползат в прясно състояние, тъй като изсушените губят голяма част 
от вскусово-лечебните си качества. За да се запазят в прясно 
състояние, хряновите корени се поставят в пясък. Така те из
държат до няколко месеца. Могат да се съхраняват и в стъклени 
съдове под формата на каша, смесени с винен оцет, сол, малко мед 
и олио. Като храна и подправка хряновите корени се добиват 
главно от 2-3-годишни растения, защото те имат най-силен спе
цифичен аромат и лют вкус. Коренището съдържа 1,20% етерично 
масло, 20% въглехидрати, малко мазнини, голямо количество ви
тамин С, който в зелените части е около 200 мг% и др.

Главното действащо начало в хряна е гликозидът синегрин, 
който под влияние на ензима мирозиназа се разпада на активния 
алилизотиоцианат. Той възбужда апетита и подобрява хранос
милането. Обикновено се използва на върха на чаена лъжичка за 1 
порция. В зависимост от вкуса тази доза може да бъде малко 
по-голяма. Но прекомерната употреба на хрян не се препоръчва, 
защото алилизотиоцинатът дразни лигавицата на стомаха и чер
вата и понякога може да предизвика дори нервно разстройство. 
При варене ароматът на хряна се загубва и затова той трябва да се 
прибавя в ястията накрая. Понякога той служи като основен зе
ленчук за приготвяне на супи и ястия от тлъсто месо. За на
маляване на парливостта му се смесва със сметана, пюре от ябъл
ки, майонеза и др. Хрянът подобрява вкуса и действа консер
виращо на туршии и зеленчукови салати. С него се подправя майо
неза

Съставил: Драган Петров Отвесно: 1. Поредица, сериал (сръб.). 2. Вид
папагали. 3. Името на актрисата Дерек. 4. 
Наука за химическите елементи. 5. СтарВодоравно: 1. Вид хладно оръжие. 4. Хи

мически елемент, газ. 10. Ужичанин. 11. , . _ ..
Български поет („Септември”). 12. Част от [Рък- 6- Лекарство, цяр. 7. Името на певеца 
стена, украсена с рисунки 14. Египетски Монтан. 8. Отрицателен полюс на батерия, 
бог на слънцето. 15. Актьор, който изггьл- 9. Най-известната картина на Леонардо да 
нява комични роли. 16. Вещество в твър- Винчи. 11. Името на композитора Равел. 12. 
дите части на насекомите. 17. Мъжко име. Морски разбойник. 13. Белградски седми- 
18. Символ на монарх. 19. Островна дър- ™ Ч ЧъРковен за,5°'У Ярем (син.у. 
жава в Източна Азия. 21. Скитник (син.). 22. 17' кР»ипиен хотел. 18 Каруцар. 20. Го- 
Гръцки полуостров. 23. Летец (син.). 24. Аяма обществена сграда. 21. Марка японски 
А г автомобили. 23. Пътна настилка от павета.Седмата нота. 25. Името на хърватския КЛ „, г г пг п а 24. Мек и лъскав памучен плат. 25. Ка-футболист Бокшич. 26. Прибор от магнит за «/ .т>г ~0 толически свещеник. 26. Домашно живот-острене на ножове и пр. 27. Вид гориво. 28. ^ ^„ 1 /г оп А но, родено от кръстосване на магарица иВечерна танцова забава. 2У. Стена от ка- г г оо в / ■ \гопт_г тг / \ кон. 27. Голяма жп спирка. 29. Валог (син.),мъни. 30. Непреден памук;. 31. Кон (поет.). аг. . 1 ~~ .. 4 7гт / \ а- т-т 30. Дълбоко място в река. 32. Модел руски32. Препаска (син.). Зо. Препинителен знак. ^ оо * г г~. ,ТГ 4 ^ 7 2? тл въртолети. 33. Лично местоимение.34. Животно с бодли. 35. Южноамериканс- г
ка хищна риба с остри зъби.
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за варена риба, варено телешко, варени свински крачета, 
печено месо за студено сервиране.

В народната медицина корените на хряна се прилагат във вид на 
сок при болни с понижена киселинност на стомашния сок (1 чаена 
лъжичка се взема през време на ядене заедно с мед, захар или 
някаква течност 3 пъти на ден). Същият сок, смесен с мед и ябълки 
по равни части, се прилага при камъни в пикочния мехур, подагра, 
ревматизъм, за стимулиране на уринирането, при грип, кашлица, 
високо артериално налягане. При тези случаи може да се използва 
и сироп (смлени на кашица корени се посипват със захар и се 
оставят, докато се отдели сокът, който се пие по 1 чаена лъжичка 
3 пъти на ден по време на хранене). Тъй като хрянът подпомага 
образуването на витамин В1 в човешкия организъм, корените и 
листата се препоръчват и при неврастения. Те се използват и 
външно във вид на кашица при синуит, ишиас, плеврит, пигментни 
петна по кожата. В тези случаи пресен хрян и тесто се омесват 
добре, поставят се в марля и се слагат на болните места, които 
предваритлено са намазани с мазнина. Този своеобразен компрес 
се държи не повече от 10-15 мин, защото има опасност от изгаряне 
(алилизотиоцианат).

Използването на хряна като лечебно средство трябва да се 
извършва под контрола на лекар.

1
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Решение на кръстословица 183 - Водоравно:

1. Паве. 5. Звание. 11. Локал. 12. Венец. 13. 28. Ланец. 30. Самар. 31. Апарат. 33. Рабат. 
То. 14. Амур. 15. Дъжд. 16. Оцет. 18. Ком. 19. 35. Титан. 36. Дувар. 37. Ла. 38. Вот. 39. Ро- 
Бандит. 21. Ира. 22. Щука. 24. ЕИ. 25. Ротор. ман. 40. Ток. 41. Хор. 42. Тема. 43. Трева.
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Щрихи за портретг Блажа Вринович, легендата на „Младост" На атлетическото първенство на 
България______Ще играя, докато ме слушат краката
Гогов първи в София

На 24 януари т.г. в София се проведе поредното първенство на 
България по атлетика. В конкуренцията на състезателите до 
17-годишна възраст Джордже Гогов, който е на “двойна книжка” 
в състава на софийския отбор “Класа”, спечели в дисциплината 
скок на височина първото място със 190 см.

Личният рекорд на Гогов е 200 см, а резултатът му в София 
може да се оцени като добър, понеже е постигнат в началото на 
сезона.

Блажа Воинович_е един ош редкише 
сйоршисиш, коишо^могаш да се Пох
валят с. изключително дълга и \с 
Петна кариера. С неговото име . 
свързани много усПехи на босилек 
радския фуи±6ол и на сйорша въоб
ще. понеже шоЧ вече 25 години е 
ишвен участник в Почти всички 
е^оршни състезания не само в наша
та община, но и в Пчински окръг.

причината, поради която не мога да 
определя точно коя среща е била 
най-впечатляваща за мен.
* В Босилеград винаги е имало 
добри футболисти. Кои 
би посочил?

- Много е трудно да дам отговор 
на този въпрос. Все пак бих изтък
нал изключителните качества на 
Георги Георгиев - сегашния трен
ьор на “Младост”, а особено впе
чатляваща бе играта и на бившите 
футболисти Миле Цветков, Борис 
Тасев, Васил Тасев и други. Що се
отнася до сегашните футболисти, п ^ „
на мен най-много ми харесва игоата *СДОВНО ГОДИШНО Събрание На ФК „Желюша
на Дарко Димитров.
* Вече няколко години ти 
гхредседател на Скупщината на 
ФК „Младост". Как се справяш с 
тази отговорна работа и как

Блажа Воинович е всестранен оценяваш сегашната обстановка
спортист. Не могат да се изброят в отбора?

„ всички купи, които той е спечелил -Впеметп1ппиКшштм,и^п„ На 24 януари т.г. се проведе редовното годишно заседание на ФК 
лнатГсТка“в4 Делегатите разгледаха отчета за работата „а клуба през
десетте години на миналия век в баскетбол в Босилеград гативно и на нашия отбор. По това г- и оцениха, че през изтеклата година отборът е отбелязал
юношеския състав на “зелените”. Побеждавал е и на спортни време едва намирахме средства за слаби резултати. Изиграл е общо 33 мача от първенството, а ба-

- По това време треньор на юно- състезания в рамките на нормалното функциониране на лаисът му е шест победи, четири равни мача и 23 поражения (само
шеския отбор беше Борис Тасев, от Секретариата аа вътрешни работи клуба. През последните години ма- 28% спечелени точки). Оценено бе, че “Желюша” е в кадрова криза
болнГГГ шампион по сХ°нГд^Мжин°аКРаТеН Г„е СТабИЛН° Р—, без достатъчно добри футболистиР '

1ната игра - припомня си той за бягане на 100 и 200 метра и в други която изцяло финансира нашите бено след като бяха наказани няколко титуляра на отбора. Затова 
зелената спортни дисциплини на РСИ, които дейности, навреме ни подсигурява вече са ангажирани трима футболисти от ФК “Йерма” от Суково - 

Ф члеГна т^ля^”.^ ПчинскГк™“ °РГа™ЗИрЗТ 8 необходимите средства. В кр^ „а Драга,, Джорджевич, Милош йоваиович и Баие Джунич.

ж°ностРаз'и ошГв° в^зм0" прияти^Шки^ейд^от Б°осиле?-
сти се' сьстезавахме°ед1ювременно дуели КаКТ° ПреД вРатата на пр°- РаД ни подари комплекти нови фла- „„„„ ‘ д р . но тивницнте, така >1 в защитата на нелки и спортни обувки, както и _-
както в юношеския, така и в пър- своя отбор Отличава се с изклю- три футболни топки, така че сега тния съюз’ Общинската скупщина, КИЦ “Цариброд” и “Комуна- 
вия състав. Не мога да забравя фи- чителна б^рзина и до6ъ ле к'луб" е добре С|шбде1, лац”).
налната среща за Юго-купата за ^ г е « ■> 1
юноши, когато във Враня загубих- ”\Тн ‘ята наГнов^на^Мл? * Какви са сновете ти като Събранието завърши след недоразумение, до което се стигна след
ме с 1:2 от вранския “Динамо”. То- че когзтптоТпппГ е Футболист и кога възнамеряваш въпроса кои има право да участва в събранието. Според статута
гава вранският отбор беше член на д ’ е когато тон попадне в нака- да завършиш футболната си право имат всички членове на отбора, но някои оспорваха това с
първата юношеска дивизия и макар чтИ,Ткоито%р1™микою™ за^ каРиеРа?
че не успяхме да спечелим, ние се щ,™ можеда г0 спреда не им вкара - Имам огромно желание боси- 
представихме с отлична игра. гол леградският отбор да се класира в

В началото на футболната си ка- ^ по-висш ранг и се надявам, че това
риера Блажа е играл като центра- * През дългогодишната си ще стане докато и аз съм активен 'цжп-г
лен защитник, а след това става не- кариера си изиграл много мачове, футболист. За края на кариерата си |г

Коя среща е оставила у теб 
най-силно впечатление?

от тяхе ак-

За него основателно може да се 
каже, че е живата история на бо- 
силеградския футболски 
“Младост”. Вече 22

г';
клуб

години е титу
ляр на отбора, като през това време 
е изиграл около 600 мача и е от
белязал около 400 гола.

Воинович е на 39 години. Вече 15 
години работи като полицай в ту
кашното ОВР. Женен е за Вален
тина и имат двама сина - Неманя и 
Сладжан. С удоволствие казва, 
двамата са добри футболисти. На
дява се, че когато те пораснат, ще 
тръгнат по следите на баща им и ще 
станат футболисти в “Младост”.

Д.С.

■

И кадрова, и 

финансова криза
си и

че и

осо-

нах
Беше приет и финансовият доклад с констатацията, че в тази

насока положението също е лошо. Дълговете са много, а няма много
частни лица и институции, които да финансират клуба (освен Спор-

твърдението, че членовете на събранието се предлагат и избират. 
Събранието ще продължи на 31 януари т.г. д. с.

Карпов и Биелица в Пирот
Миналата събота в Пирот гостуваха бившият 

пион по шахмат Анатолии Карпов и известният шахматен публи
цист Димнтрие Биелица.

В Културния дом в Пирот Карпов изгра едновременни сеанси с 
25 от най-добрите пиротски шахматисти и постигна 20 победи, 4 
ремита и само една загуба (от фиде-майстора Бобан Ннколнч).

Двойката ще посети още десетина града в Сърбия, а накрая и 
Белград, където Карпов ще връчи голяма награда на югославс
ката шахматна легенда Светозар Глигорич.

все още не съм мислил. Ще играя,4 
докато ме слушат краката - казва 

- Всеки мач с фланелка на “Мла- най-опитният футболист на “Мла- 
три или четири гола в един мач. С дост” за мен е голямо предизвика- дост”. П.Л.Р.
почти двуметровия си ръст Блажа е телство и затова се старая винаги да 
нерешима енигма във въздушните се представям с добра игра. Това е

заменим централен нападател с 
изключителен голмайсторски усет. 
Много пъти е отбелязвал дори по световен шам-

Тъжен поменДнес ще бъдат провъзгласени най-добрите 
в областта на спорта през 2003 г. в 
Димитровградско_________

Вече 6 
ГОДИНИ
откакто на 
1 февруари 
1998 г. 
завинаги пи 
напусна 
милият ии 
съпруг, баща 
и дядо

д. С.

Списъкът е съкратен
1

За титлата „Най-добър димитровградски спортист през 2003 
г." ще спорят шахматистът Драган Илич, баскетболистът 
Васил Андреев и атлетката Ивана Владимирова.

В хотел “Балкан” тази вечер по тържествен начин ще бъдат 
провъзгласени най-добрите в областта на спорта през 2003 г. в 
Димитровградска община.

На последното си заседание Комисията за избиране на най-добрите 
съкрати списъците на кандидатите за различни признания. За титлата 
“Най-добър димитровградски спортист през 2003 г.” ще спорят 
шахматистът Драган Илич, баскетболистът Васил Андреев и атлетката 
Ивана Владимирова.

Шанса да бъдат провъзгласени за най-добър млад спортист имат 
атлетът Джордже Гогов, ветроходецът Марио Ставров, шахматистката 
Анита Накова и състезателката по спортна стрелба Ива Симеонова.

В списъка на кандидатите за иай-талантливи спортисти са включени 
имената на състезателката по спортна стрелба Дияна Соколова, атлетите 
Александър Петков и Горан Делчев и на футболиста Йордан Георгиев. 
За признанието най-добър димитровградски отбор през 2003 г. ще спорят 
женският отбор на ШК “Цариброд”, мъжкият отбор на ШК “Цариброд” и 
пионерският отбор на АК “Железничар”.

щ Към абонатите на 

нашите изданияСТОЙНЕ ЦВЕТКОВ
СТАНЧЕВ
(1928-1998)
от с. Груинци, Босилсгридско 

Свидните спомени за твоята 
човещина завинаги ще останат н 
нашите сърца.

Ош ШаоиШс: съпруга 
Павлинка, синове Никола и 
Иван и шехиише семейства

Молим абонатите на изданията на издателство „Братство" 
-скоро да издължат абонаментите си за 2003 година.час по

Абонатите, които не се издължат, ще бъдат извадени от 
списъка на редовните получатели на нашите издания.

От комерсиалната служба 
на Издателството

Тъжен помен Тъжен помен

—■ ] На 8 февруари 2004 г.
^ се навършват 6 ГОДИ- 
Л1 НИ от смъртта на нашия 

мил
ЗАРЕ ИВАНОВ 
от с. Г. Любата, мах.

^ Янор

На 13 април 
т.г. се 
навършват 
7 ТЪЖНИ 
ГОДИНИ 
от смъртта

По случай Деня на МВР
!Състезания по шахмат и стрелба

А шПо случай 20 януари - Деня на МВР - в ОВР в Димитровград се проведе 
традиционен турнир по шахмат, на който премериха силите си три отбора 
- ШК “Цариброд”, отборът ма димитровградското ОВР и отборът на 
крайграничната полиция.

Отборът на ОВР победи крайграничните полицаи с 2:1, докато ШК 
“Цариброд” победи и отбора на ОВР с 2:1, и отбора на крайграничната 
полиция с 3:0.

По случай Деня на МВР бе проведено и състезание но спортна ст релба, 
в което участваха два отбора - на ОВР и на крайграничната полиция. 
Победи отборът на ОВР с 421 кръга, докато колегите им от 
крайграничната полиция уцелиха 417 кръга.

на
Вечно ще помпим до

брия човек. Благодарим 
ти за всичко.

Поклон пред светлата 
ти памет!

На 2 февруари т.г. се на- съпругата му 
оършиат 10 ТЪЖНИ ГО- МЛАДЕНКА 

ЗАРКОВА 
(1909-1997) 
от с. Изптопцн

, >*• ДИНИ от смъртта на*
I..... А1..и ИАЦКО ЗАРКОВ 

(1910-1994) 
от с. Изптопцн Ще ви помним винаги с 

обич и признателност!
Опечалени: съпруга Цветанка, зет 
СШояк и внука Сунчица със 
семейството си от семействата Заркови

Д. С.



Хумсш- Сатира - Забава
12 зб януари Й364

шКуче влачи ■ рра нема а
на границуту посъкрийеш

-Чул ли си, Манчо, дека “не пада снег да некою кутию тува или там,
митничарете че гьи напи
пан)...

-А може некойи и да не сакаю тия айдуци

затрийе свет, а дзверовете да си покажу ди
рете”?- пресече ме Тоца от Тудовицу на па-
зарат.

-Море мани се, Тоце, не видиш ли ко йе Да буду спипани... 
свило, пазарат се растури йоще преди обед... -Знам ли, кига питаш, сви слегаю рамена. 

-Айде немой и ти ко ония на телевизиюту Демек нема никиква дира, никои не видел,
“изненадил гьи снегат усред зиму”. Па кво ни чул...
очекую, льиляк или божур да беру у януари? -Това кико със Станчу Бачевскога, а..
Йоще кажу че буде млого студено, а оно Разпраял он: “Кига Станча некога биие у 
само малко под нулуту. Не знаю кво значи Козарицу - сви виде и сви чую, а кига Станчу 
“млого”. Млого беше преди године кига бию насред Павлийончето никои ни видел, 
укова Лукавачку реку, па на сане с говеда се ни чул... 
караше насечен лед за леденице. А кига -На тека личи...

-Море, Тоце, имамо голему полицию, чесвирне ония ми ти северняк, смързну ти се 
лайната докига стигнеш до кинефат.... Тек: гьи пипну сигурно!^
вея зиме, Манчо, гьи "нема! —Не ми се веруйе, Манчо! Пипнуше ли

-Тека йе, Тоце, йедно време снег до пояс, айдуците що задигоше джакове с гьер-
манскье маркье на Аутомото или у “Бал
кан”, а? Нейе народът рекъл текьи-тека:

ама са кажу загреяла се землята, тамо по
полюсите се топи, та може и потоп да ста- „
не... А това що ме питаш за дирете, йедва Куче влачи - дира нема... Орати се дека

тая плячка йе на големите айдуци, а требе дачекайемо да натрупа снег, па по дирете тра- 
жейомо зайци. Заглави ли се у соспу, ете ти су импомогли и некойепо-големеклечкье...

-Знам ли, кига слушам нашите политициШ ш задушено за вечеру.
—Е, видиш ли, тия снежъц що паде не може кико се заканьую, дека че^раздръндаю ма-

виюту и дека законат йе йеднакъв за сви,
:Ш.#

да открийе никиве дире...
-Не може да буде! На снег се виде свете чини ми се дека тия пут нема да им се раз

мине!Защо мнозина нашенци смениха 
българските си имена фамилни ? 
Защо толкова лековато погазиха 
за предците си спомените свидни?

дире...
-Не се виде, Манчо, не се виде. Нали си чул -А чул ли си и това: ако некой украдне 

кокошку - че га гоне, ама за големите айду-кико тия дни от опщинуту су измъкнули 
къмто две иляди и петстотин бокса цигаре- ци нема закони?!

-Е-е, я па веруйем дека некиква дира че сеи нема никиква дира...
- Кико, бре, че нема дира? Да се украдну найде... 

толко бокса требе да се натовари цел - 
камион. А камион не товаре йедън и двоица 
и не стая за пет минуте, а требе време. Ако

Дай Боже! - рече Тоца и се пркърсти.Черни мисли замътиха им ума - 
като че ли дойде някаква чума 
в това време проклето 
и отне името им свето.

Манча

3. Не давай поводи за силна ревност, но и 
не допускай той да е уверен безгранично в 
твоята вярност.
4. Не допускай да изглеждаш зле в никаква 
ситуация (та нали той трябва да се гордее с 
теб!).
5. Непрестанно казвай, че той е „ангел" и 
всячески показвай своята любов.
6. Старай се да му доставяш 
интелектуална, сексуална и емоционална 
радост.
7. Не забравяй политиката на взаимните 
отстъпки („Днес ще отидем при моите и 
докато си бъбря с мама, ти ще гледаш мача 
по телевизията с баща ми”).
8. Не се отнасяй пренебрежително към 
роднините и приятелите му („Все пак колко 
чар има в този потомствен алкохолик 
братовчед ти Стефан!").
9. Не го шпионирай сама, дори и когато си 
сигурна, че кръшка. По-добре е да помолиш 
да го проследи някоя твоя приятелка, която 
той не познава.
10. Не допускай сплетните и лошите 
познати и роднини да застанат между него 
и теб.
11. Не се оставяй да деградираш 
интелектуално, дундуркайки поредното 
детенце, докато той върви напред и се 
развива.
12. Ако конфликтът между вас е 
неизбежен, добре прецени всичко и след 
като се убедиш, че си права, атакувай 
тактично и без излишни емоции.

Но кой да чуе думите ни кахърни, 
да въстане срещу неправдата нахална? 
Наистина ли сме толкова некадърни, 
та няма лек за гибелта ни национална?

Петър Геров

* Изпълнявайки роли в 
комедия, политиците „„илятгашт
предизвикват трагедия. уЩ)йВИТ0Л

* Опера - какво беше Младите везири години наред
това ? Дай Боже да няма стояли отстрани на държавната со- 
никаква връзка с 
прането на пари!

*В конкурса за избор на 
най-доброто решение за 
разпродажба на 
обществения капитал 
победи - тендерът.

фра и не вземали участие в голе
мите решения. Един ден вдигнали 
бунт и казали твърдо на султана, че 
е време да седнат на масата около 
него. Султанът дълго мислил и на
края помолил старите везири да от
стъпят местата си на софрата. Оку
ражени, младите бързо заели мес
тата и с трепет зачакали да почнат 
да решават държавните дела.

Султанът решил най-напред да 
ги нагости. Поръчал да им донесат 
огромни паници с курбан. Дал им 
обаче лъжици с двуметрови дръ
жки. Колкото и да се мъчели, мла-

* Сменявам
грамотността на 
писателя срещу
креслото на политика. . бор^с лъжицитеГку- *Ако ги спазва, жената ще запази мъжа на
*'Страшният съд ни се ЗЖГ" ДЪЛГ° Д° 3 б” "
СЛучи отдавна, НО ние не канил пак старите везири край тра- 
забелязахме това, 
понеже сме... богоизбран 
народ!

дите везири все не успявали да сло-

пезата, а младите оставил отстрани, 1. Не задавай ИЗЛИШНИ ВЪПрОСИ ^ (ОТ рода 
за да гледат и да се учат. Седнали „Защо ДНвС ДОНесе малКО пари?"), 
старите и започнали през масата да 
гребват с лъжиците и да подават в 
устата на отсрещния си сътрапез- любОВНИ ПОбеДИ („КОЛКО ДОбре МИ беше С 
ник. Така се нахранили всички до ПвШО на морето!").

2. Никога не се хвали с миналите си

Милорад Геров
насита.
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