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правителство 

във вторник?

Скупщината на Сърбия ~ 
прие измемения на два 
закона

Драган Маршичанин:

«ЙшБез ценз за 

президента' 
малцинства

1

Заседанието на Скупщината на Сърбия, на което ще бъде сфор
мирано новото правителство, ще се състои през следващата седмица, 
във вторник или сряда, заяви председателят на парламента и и.д. 
президент на Сърбия Драган Маршичанин. Докато Воислав Кощу- 
иица не съобщи състава на своя кабинет и програмата му, депутатите 
гласуваха нов гувернер, членовете на Съвета на Народната банка на 
Сърбия и на новата Републиканска избирателна комисия.

Според предложения закон за министерствата в Сърбия ще има 17 
вместо сегашните 19 министерства. Премахват се 4 министерства - за 
транспорт и телекомуникации, за строителство, за социални въпроси 
и за защита на природните богатства.

Ще има две нови министерства: за капитални инвестиции и за 
диаспората.

1 ЦШ кШ

Скупщината на Сърбия прие в сряда измамения
и допълнения на Закона за избиране на депутати, тва се премахва досегашният ценз от 5 на сто. Ре- 
За тези изменения гласуваха 156 депутати, против публиканската избирателна 
бяха 82, а двама се въздържаха. С новия закон се 
дава възможност на гаржданите на Сърбия, които 
живеят в чужбина, да гласуват. Също така ще се 
организира гласуване за болни и за лица, които са в

затвора, а за партиите на националните малцинс-

комисия ще определя 
въз основа на програмата им кои партии ще имат 
право да представляват малцинствата.

(На 3 стр.)

Иелашич избран за 

гувернер на НБС
В самолетна катастрофа над БиХ

Загина македонският 

президент Трайковски(На 3 стр.)

Президентът на Република Македония Борис Трайков
ски загина вчера сутринта в самолетна катастрофа в Босна 
и Херцеговина. В катастрофата загинаха и всичките чле
нове на македонската делегация, която присъства на 
международната конференция в Мостар, както и целият 
екипаж на самолета.

На мястото, където падна самолетът, веднага пристиг
наха спасителни екипи и представители на СФОР.

Скупщината на Демократичната партия с тайно гласуване реши

Тадич - нов 

председател на ДС
фШШШ

щ шй тхМ
*От общо 1944 делегати за Борис Тадич гласуваха 1538, а 

..., т неговият противкандидат Зоран Живкович получи 296 гласа * 
ЩЯгщ За подпредседатели са избрани кандидатите, които е 
2 Я подкрепил Тадич - Ненад Богданович (с 1246 гласа), Боян 
V Ш Пайтич (1277), Душан Петрович (1020) и Слободан Гаврилович
| Ш (1012)

ве избраха досегашния подпред- сега "клсцат коленете”, когато 
зЯЯН седател на партията Борис Тадич си помисля за онова, което за ДС 

за нов председател. След като из- е направил моят предшественик 
от избора, и приятел Зоран Джипджич - из

тъкна Тадич, напомняйки, че ДС 
се ще си остане "демократично сс-

ЩФтъ

■шЕ.
*

На всички българи 
по света

честитим
българския 4 

национален празни) 
ТРЕТИ МАРГ/ "

Освобождението

Честата 

Сам 

Маша

4ШШ
т рази удоволствие 

Тадич каза, че от членовете на (НаДС търси критически да 
отнасят към бъдещия му ангажи- мсйство” и че същото щеше да

бъде и в случая Зоран Живкович 
-От вас търея критически да сс да е избран за председател, 

кос-

7 стр.) МГл тттмент.
Делегатите на избирателната

Скупщината на Демократичната отнасяте към всичко онова, 
партия (ДС) с мнозинство гласо- то ще работя, а на мен ми още

(На 4 стр.)

Д и м и т р овградНа 22 февруари в 
Белград_________ IПочина 

проф. д-р 

Дойчин 

Дойчинов

(На 7 стр.)

Земетресения в Мароко ш
*Проф. Дойчинов беше 
погребан вчера в 
босилеградските 
гробища

На 22 февруари в Бел
град ненадейно почина 
проф. д-р Дойчин Дойчи
нов, дългогодишен универ
ситетски професор и един 
от иай-видните хистопато- 
лози в страната.

Около 600 души са загинали в силно земстре- на Скопие, което пострада в катастофално земст-

==§=- ====== =в=в==~.
няколко бедни села в полите на мароканската Р ^ )ю са ||0рМ!Ш1о явление,
нина Риф.

Също във вторник, в 9 часа и 20 минути, земет
ресение със сила 4,3 градуса обезпокои жителите

'Честита 1а6а Л(артаМ.т.
(На 9 стр.)
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Министрите на ЕС за политическото положение в Сърбия

Оценки, а след това помощ Лоби предлага комисия в 

НС за българите в чужбина
*Крис Патън трябва да подготви оценка за развитието на Сърбия преди ЕС да й отпусне 270 
милиона евро

Министрите на външните работи на Европей- властите в Белград, 
ския съюз в Брюксел изразиха загриженост за по
литическото положение в Сърбия, преди всичко жено да подготви оценка за развитието на Сърбия 
заради бъдещото правителство, в което няма да се преди ЕС да приеме решение за нова помощ на

Сърбия на стойност 270 милиона евро за 2004 го-

На европейския комисар Крие Патън е иало-

Смятаме, че е съвсем логично към парламента да съществува 
постоянна структура, която да държи сметка за живота на 
българските общности извън страната. Това заяви жълтата 

Силвия Нейчева, шеф на парламентарното лоби в

включат всичките демократически сили.
В разискванията за ситуацията в Сърбия, след дина. 

които ще бъдат подготвени и заключения, евро
пейските министри изтъкват, че политиката на ЕС Сърбия и с държавната общност СЧГ и занапред да 

е да въвежда каквито и да било санкции, бъдат обосновани върху започнатите реформи, по- 
Изтъква се, че на всичките страни от Западните литическата и икономическата демократизация и 
Балкани, включително и на СЧГ, е необходима върху решителността Сърбия и СЧГ да се при- 
финансова подкрепа от програмите ЦАРДС, по съединят към Европа.
ЕС внимателно ще следи какви решения ще вземат

Европейският съюз очаква отношенията със депутатка
подкрепа на българските общности, към което се числят около 25 
депутати от НДСВ. Имаме численост, равна на която и да е 
парламентарна комисия, а не ползваме пито експерти, нито финанси,

не

мотивира се тя.
Нейчева обаче не отговори на въпрос дали представителите 

лобито ще иницират създаването на новата комисия. Убедена съм, 
че ще доживеем момента, когато в българския парламент ще има 

българите зад граница”, каза Нейчева. “Една 
такава комисия не само ще подпомага българската диаспора, но и ще 

ще контролира нейното изпълнение”,

на

Мичунович на посещение в Канада постоянна комисия за

Канада ще инвестира 100 

милиона долара в СЧГ и БиХ
сътвори една политика и 
добави колегата й Димитър Димитров. Не е редно агенцията за 
българите в чужбина да работи с двайесетина души и стотина хиляди 

бюджет, при положение че засяга почти 7 милиона българи задлева
граница, а агенцията за бежанците да има 180 души персонал и да е 
обработила за година молбите на около 800 души, каза Димитров. 
Той съобщи, че всички българи, които са потърсили помощта на 
агенцията за българите в чужбина, имали негативна оценка за 
отношението на чиновниците към тях. Най-много са етническите 
българи от Сърбия, Македония, Украйна и Молдава, които се 
стремят към получаване на българско гражданство.

Канадската държавна агенция за международно развитие СЮА ще 
инвестира до края на настоящото десетилетие 100 милиона долара в 
проекти за развитие на демократичните институции и правовата дър
жава, в образованието, здравеопазването и електроенергийната мрежа в 
Сърбия и Черна гора и в Босна и Херцеговина.

Това заяви ръководителят на делегацията на Скупщината на Сърбия и 
Черна гора Драголюб Мичунович по време на посещението си в Канада.

”Най-важното е, че Канада желае да стане наш дългосрочен партньор 
и да ни помогне по най-добрия начин - финансирайки модернизирането на политическите институции, 
което трябва да разчисти пътя за инвестициите и да направи възможно по-нататъшното сътрудничество 
между двете страни. Те са заинтересовани държавната общност Сърбия и Черна гора да просъществува 
и да имат ясен преговарящ екип от СЧГ, заключи Мичунович.

На 2 април

България ще се 
присъедини към НАТО

Горан Свиланович:Хавриер Солана: Втори април посочи британският посланик в НАТО Питър Рикегс 
като датата, на която се очаква България и другите шест поканени в 
Прага страни да се присъединят към алианса.

Министърът на външните работи Соломон Паси заяви, че по този 
начин България ще може да участва на равни начала с останалите 
страни-членки на срещата на върха в Истанбул, където предстои да 
се вземат редица важни решения за бъдещата роля на НАТО и 
неговата трансформация.

Да се сложи край 

на насилието срещу 

косовските сърби

Допълнителни 

100 милиона 

евро за Косово Министърът на външните работи на Сърбия и 
Черна гора Горан Свиланович се обърна към ООН 
с призив да бъдат предприети "конкретни мерки” с 
цел да се сложи край на насилието срещу сръб
ското население в Косово. В протестна нота, ад
ресирана до Съвета за сигурност на ООН Свила
нович подчертава, че "последните убийства са тра
гично доказателство за това, че всички декларации 
(на ООН) не са довели до прекратяване на на
силието в Косово”.

"Предначертаните от ООН цели, свързани със 
сигурността, свободата на движение и зачитане на 
човешките права на малцинствата в Косово бяха 
сериозно компрометирани”, се казва още в нотата.

... и ще модернизира 

армията си
Върховният представител на ЕС за външна по

литика Хавнер Солана се ангажира съюза да отпусне 
на Косово помощ в размер на 100 милиона евро, 
съобщи АФП. Това стана по време на кратката ви
зита на Солана в Косово.

Топ е подкрепил провеждането на социалните и 
политически реформи, възложени от ООН, от които 
зависи окончателният статут на Косово.

"Ние ще продължим да оказваме не само поли
тическа, но и икономическа подкрепа на Косово и ще 
отпуснем около 900 милиона евро за изпълнението на 
икономическите проекти, е съобщил Солана. Нор
мите, възложени от ООН засягат основно иконо
мическата, политическа и социална обстановка, 
както и спазването ма човешките права.

В навечерието на присъединяването на България към НАТО, 
страната сериозно увеличи усилията за модернизация на армията, 
при това не без успех, с оглед на участието й в международни мисии, 
коментира АФП.

През 2010 г. армията ще стане професионална, но до момента 
наличните кадри са едва 1/4 от необходимото за тази цел и това е 
така, защото голяма част от новобранците все още се “ослушват”. 
Особено след атаката през декември месец срещу българския 
батальон в Ирак, командването още по-трудно ще успее да привлече 
доброволци за подобни мисии. Следователно, единствено по 
законодателен път е възможно професионалните военнослужещи да 
участват в международни мисии.

“През 2006 г. ще имаме пехота от около 3000 до 5000 души, които 
ще могат да участват в мисии от около 6 месеца и да се сменят с други 
батальони на ротационен принцип. Дотогава ще разполагаме и със 
собствени въздушни и морски части”, заяви в интервю за АФП 
министърът ма отбраната Николай Свинаров.

В момента български военнослужещи участват в четири мисии - в 
Босна и Херцеговина, в Косово, в Афганистан и в Ирак - с общо 800 
военнослужещи. Батальон от 420 души е натоварен със сигурността в 
свещения за шиитите град Кербала, разположен южно от иракската 
столица Багдад.

Известният композитор - свидетел в Хага

Джело Юсич обвини 
ЮНА

Юсич на 7 декември 1991 г., един ден след гранатира- 
нето ма Дубровник, в който се виждат, направените 
щети на сгради в Стария град. Заснети са и местата, 
където в гранатирането загинали Топчи Скочко и 

Композиторът от Дубровник Джело Юсич свиде- фоторепортерът Паво Урбан.
Юсич свидетелствал, че от гранатите най-многотелства пред Трибунала в Хага в съдебния процес сре

щу генерала па бившата Югославска народна армия били ощетени защитените културни обекти, които би- 
Павле Стругар.

В съдебната зала е прожектиран филм, заснет от
ли означени със специални знамена.

ЕБВР дари 2,7 млн. 
евро за защита на 
околната среда

Тгапарагепсу ТпЕегпаЦопа!: Социално-икономическите юшир 

от затварянето на АЕЦ ДшжщушСърбия е между
най-корумпираните
страниЕвропейската банка за възстановяване и развитие 

е отпуснала дарение на стойност 2,7 млн. евро за 
подобряване на околната среда в Сърбия. Договорът 
за дарението бе подписан от министъра за защита 
природните богатства и околната среда на Сърбия 
Анджелка Михайлов и представителя на ЕБВР 
Андриано Мартине.

Одобрените средства ще се вложат за основаване
то на Агенция за защита на околната среда, подготвя
нето на програми за развитието на образованието в 

екологията в училищата, за обществени

550 милиона евро ще са социално-икономическите последици, ако 
предсрочно бъдат извадени от експлоатация блоковете на АЕЦ 
“Козлодуй”, сочи междинният доклад на фирмите “Аркадис” и 
Плеядис , които Европейският съюз определи като независими 

оценители.
Това съобщи главният секретар на министерство на енергетиката 

Славчо Нейков. Той допълни, 
страна ще изпрати коментара си по междинния доклад. България 
оцени социално-икономическите последици от затварянето на 
блокове на атомната централа па сумата от 1,7 млрд. евро.

Въпреки известно подобрение от времето на 
Милошевич, корупцията си остава много сериозен 
проблем в Сърбия, се казва в годиншния доклад на 
Тгапзрагепсу 1тегпа(юпа1.

В годишната класация на организацията Сърбия е на 
27 място по ниво на корупция, с повече от 60 места пред 
държавите в региона Босна и Херцеговина и Хърватия. 
В класацията Сърбия се нарежда редом до страни като 
Нигерия, Бангладеш и Хаити.

на

двуседмичен срок българскатаче в

областта на 
компании и др.
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Вчера започна Международна конференция за 
инвестиции__________л: Нов имидж на БиХ(От 1 стр.)

Националните малцинства 
в Сърбия бяха главна тема за 
дебат в парламента въз осно
ва на предложението на Де
мократичната партия на Сър
бия (ДСС) за изменения на 
закона, с цел да се премахне 
ценза за малцинствените пар
тии. Това становище безус
ловно или при определени ус
ловия подкрепиха всичките 
парламентарни партии, освен 
радикалите, които бяха про
тив премахването на ценза за 
малцинствените партии.

Шефът на депутатската 
група на СРС в парламента 
Томислав Николич смята, че 
премахването на "прага” за 
малцинствата всъщност е ”ге-

тоизиране на малцинствени
те групи, понеже това ще ги 
предизвика да сформират 
свои нови партии, макар че 
голям брой от малцинствени
те граждани в Сърбия вече са 
в "големите” партии. Радика
лите се застъпваха за гене
рално намаляване на ценза за 
всички политически партии 
от 5 на 3 процента.

В новия закон е

Скупщината на Сърбия 
прие и измемения на Закона 
за избиране на президент, 
които предложиха ДСС и 
СРС. С тези изменения се пре
махва избирателният ценз от 
50 процента от избирателите, 
които трябва да излезнат на 
изборите в първия избирате
лен тур. За президент на Сър
бия ще бъде избран кандида
тът който получи мнозинство 
от избирателите, които са 
гласували. Според новите ре
шения председателят на 
Скупщината разписва избори
те за президент в срок от 60 
дни от момента, когато преди
шните избори не са били ус
пешни.

В Мостар вчера започна двудневна Международна конференция 
за инвестициите в Босна и Херцеговина, която цели да представи 
тази страна като изгодна за инвестиране. На форума присъства 
голям брой представители на чужди компании, посолства, бизнес 
сдружения и други институции, които допринасят за икономическия 
ръст и развитие. Участие взеха и представители на компании като 
Оаитйег СЬпзюг, №о СгесШо КаНапо, Соса Со1а и др. Присъстват и много 
президенти и премиери на балкански държави.

Скупщината на Сърбия
Йелашич - 
гувернер на НБС

внесен и 
амандманът на Демократи
чния център (който е на лис
тата на ДС) и на Социалдемо- 
кратичната партия според 
който на избирателните листи 
от четирима кандидати един 
трябва да е жена, а общо на 
листите най-малко 30 процен
та от кандидатите ще са дами.

Депутатите в Народната скупщината на 
Република Сърбия избраха в сряда Радован 
Йелашич за гуврнер на централната банка 
на мястото на Кори Удовички. Кандидату
рата на Йелашич бе издигната от Г-17 плюс, 
чийто заместник-председател Младжан Ди- 
нкич беше гувернер на банката до назна
чаването на Удовички, докато Йелашич бе
ше вицегувернер.

Парламентът избра и Съвет на Народ
ната банка на Сърбия начело с Воин Бйелица, а членове на съвета са: 
Небойша Яничиевич, Душан Добромиров и Владислав Цветкович. 
Четвъртият член Даниел Цветичанин не е избран, понеже е 
оттеглил кандидатурата си.

Новият гувернер Йелашич каза кои ще са приоритетите в 
работата му.

- Новото ръководство на НБС ще се концентрира върху моне
тарната политика и пазарните механизми.Твърде важно е бъдещото 
правителство да намали външнотърговския дефицит и да привлече 
нови инвестиции, а приватизацията да се ускори. Само по такъв 
начин ще имаме стабилен динар в по-дълъг период, а НБС винаги ще 
се застъпва за стабилни цени - каза Йелашич.

Международните дарители очакват от Сърбия

Приемане на 10 нови икономически закона
реформи в Сърбия. Сред законите, коитоМеждународните дарители очакват от 

парламента на Сърбия да приеме 10 нови трябва да бъдат приети са и тези за 
икономически закона и многобройни други бюджета, за регистрацията на

предприятия, за данъка на добавената 
стойност и за енергетиката. Световната 
банка очаква също така,и ефикасното им 
прилагане.

поправки и изменения във вече 
съществуващите закони, съобщи 
Световната банка.
Законите са необходими за 
продължаването на икономическите

Ръководството на НБС поиска от 
Конституционния съд___________Заседание на Общинската скупщина в Димитровград
Оценка за избирането на 
Кори УдовйчкиПриет отчетът на Изпълнителния отбор

Съвета на Народната банка на 
Сърбия предложиха на Конституционния съд да оцени дали е 
според конституцията и закона членът на Правилника за работа 
на Скупщината на Сърбия, който определя процедурата на 
гласуването т. е. съществува лн възможност гласуването да се 
анулира и да се повтори.

НБС съобщи, че председателят на Конституционния съд Сло- 
бодан Вучетич оповестил, че този предмет ще има предимство.

С член 116 на Правилника за работа на Скупщината се 
регулира процедурата за гласуване в парламента.

Гувернерът и членовете на
* Отчетът за работата на Изпълнителния отбор през миналата година предизвика доста 
противоречиви дискусии и бе приет само с гласовете на мнозинството

искат отборниците, а така, както Иванов, който оспори решение- 
председателят на ИО Емил то в обществените сгради да не се 

(Соколов)”.
След като председателят па тво от частните водомери в апар

таментите, а само от общия во-

Най-важната точка от днев
ния ред на 20-та редовна сесия на 
Общинската скупщина в Димит
ровград, проведена на 19 фев
руари, безспорно бе отчетът за 
работата на Изпълнителния от
бор.

иска
отчита изразходваното количес-

ИО отказа да полемизира с
домер. Посочвайки, чс навреме- 

с наложил всеки
представителите на опозицията 
в местния парламент, отборни- то “Комуналац”

приеха отчета за работата ' да си сложи водомер, а сега ис ги 
“чете”, Иванов изтъкна, чс се

ците
на ИО през миналата година с 18 
гласа “за” и трима въздържали се случва по данните на общия во- 
от присъстващите 23 отборници. домер четиричлено семейство да 
Двама изобщо не гласуваха. харчи, по 50 м вода, което е мно-

Освен отчета на ИО отбор- го. Лко се вземе че по толкова
останалите семейства в

Веднага след уводното изло- 
жение на председателя на ИО, за 

отчета се обади
Хага

разискване по 
Цветко Иванов, представител на 
бившия ДОС, който посочи доста 
неща, за които в отчета е на
писано, че са реализирани, а на 

и това би тряб-

Милошевич и геноцида
Обвинителите в Трибунала в Хага прн процеса срещу бившия 

югославски президент Слободан Милошевич искаха да приключат с 
въвеждането на доказателствата в средата на февруари - точно две 
години от началото на процеса и след изслушването на 300 
свидетели- пише германският вестник Берлинер Цаитунг. Заедно с 
това председателстващият съдия Ричард Мсй обяви, че на 31 май ще 
се оттегли: Неговият наследник тепърва трябва да разгледа 30-те 
хиляди страници документация, която се е събрала досега. Затова се 

пероцесът срещу Милошевич, който започна на 12 февруари

почти без разискване харчат ициците
приеха отчетите за работата на сградата, тогава една сграда из- 
Историческия архив от Пирот и разходва еиормии количества 
програмата му за работа през вода. С оглед на положението 
тази година, отчета на Междуо- със заплатите в общината, не е 
бщипския център за социална за- всс едно колко ще се плаща за 

общините Димитров- водата.
Твърденията на Иванов бяха 

окачествени от председателя

практика не са 
вало да бъде решено през настоя
щата година.

На почти същото мнение бе и 
представителят на ДСС Зоран 
Христов, който изтъкна, че мно
го неща просто са преписани от 
отчета за 2002 г.

Любен Иванов, отборник от 
Съюза на граждани “Цариброд”, 
защити отчета и ИО, чийто е 
член, и изтъкна, че “в местните 
общности, където нищо не е нап
равено не е виновен ИО, а самите 
отборници, които не са се анга
жирали като представители на 
избирателите”. Това предизвика 
реакция
който изтъкна, че не става дума 
дали отборниците са се ангажи
рали, а за това дали властта иска 

■ Да направи нещо или не. В крайна 
сметка, според Иванов, “в общи
ната се работи не така както

щита за
град, Пирот, Бела паланка и 
Бабушница и плана за работа на
неговия клон в Димитровград. ИО като глупости и решението 
Съгласно новите законови раз- за водопровода и канализацията 
писания бе одобрен Статутът па бе прието с гласовете на 21 ог- 

заведение “8 борници.
Накрая на заседанието отбор- 

ниците приеха изменения и до-

очаква
2002-а г. да се проточи до 2006 година.

Много юристи се опасяват, че Милошевич ще бъде обявен за 
основната точка от обвинението - в геноцид. Да бъде

на

виновен по
обявен за невинен по обвинението в геноцид ще има значителни 

подобни процеси, н.пр. срещу Саддампоследици при следващи 
Хюсеин, предупреждават експерти.

предучилищното 
септември”, а досегашният
смепени^'с Назначен ншГпристо пълнения към решението за наз- 
бе и решение за изменения и до- начаване на членове и предсе- 
пълнения ма Училищния отбор в дател на Общинската избира- 
пз тсл„а комисия. Преди това бе

отхвърлен амандманът на ДСС 
(подкрепен и от Цветко Иванов) 

па комисията да

Уп-

Месечник на човешките права< ,
8 март - ДеН на жената 
21 март - Ден на борбата фотив расовата 
дискриминация
21 март -|Световен ден на поезията

™„.н
24 март - Ден на борбата с тубркулозата

’ •гимназията.
Без разискване бе прието ре

шението за временния правил
ник за стооеж на слсктроенер- за председател 
пийната мрежа. Новото решение бъде избран Любиша Басов, а не 
за водопровода и канализацията Светлана Марипкови I. 
прсдизвика<реакцията на Цветко

Цветко Иванов,на 1

А.Т.
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Тадич - нов председател на ДС Съобщение на 

Общинския съвет на 

ДСБЮ в Босилеград
мач с противниците на реформи
те”.

■ШШЮ'' ; ' '
Скупщината на ДС прие 
Декларация, в която се казва, че 
тази партия няма да влиза в 
правителството със СПС и СРС 
на което и да е ниво на властта. 
Зоран Живкович предложи в 
Декларацията да се включи и 
становище на Скупщината на ДС, 
че Скупщината на Сърбия няма 
необходимия реформаторски 
потенциал и че до следващите 
избори тази партия няма да 
подкрепя антиреформното 
правителство, което има 
подкрепа от радикалите и 
социалистите. Делегатите обаче 
не приеха това предложение.

(От 1 стр.)

Досегашният заместник-пре
дседател на ДС Зоран Живкович 
изнесе доклад за работата ма пар
тията от 2000 до 2004 година и 
между другото каза, че ДС може 
да бъде доволна от онова, което е 
сторила, макар че в нейната ра
ботата е имало и ”грешки, които 
нямат оправдание”, обаче те са 
"съставна част на всяка голяма 
работа”. Като грешки той посочи 
това, че ”не се е случил 6 октомв
ри” и че е "загубен медийният

Борис Тадич изтъкна, че не съ
ществуват причини ДС да влиза в 
правителство, което има подкрепа
та на СПС начело с Милошевич, но 
все пак демократите не трябва да си 
ограничават направлението, за да 
се осъществи важната цел - Сърбия 
да бъде в Европа.

Досегашният подпредседател на 
ДС Чедомир Йоваиович не е отново 
избран, понеже получи 789 гласа, 
което не беше достатъчно. Той ка
за, че без оглед на този факт ще 
"продължи борбата за по-добър 
живот в Сърбия”.

Във връзка с умишлено предизвиканата блокада в работата 
на Общинската организация на ДСБЮ в Босилеград от страна на 

бившия председател на Общинската организация на 
ДСБЮ в Босилеград Миле Ненов и председателя на Главния 

ДСБЮ Йовица Костов издаваме следното съобщение:
Според Устава на ДСБЮ мандатът на председателя на 

Общинския съвет на ДСБЮ в Босилеград Миле Ненов, който бе 
избран на заседание, на което присъстваха само 7 души и който 
продължава мандата на предишния председател на ОС на 
ДСБЮ, е изтекъл. В началото на 2003 г. членовете на Общинс
ката организация на ДСБЮ в Босилеград Иван Николов и Радко 
Стоянчов бяха изключени без обяснение и противно на Устава. 
Оттогава ОС е с непълен състав и организацията не работи.

На 12. 12. 2003 г. 20 члена на ОС па ДСБЮ в Босилеград с 
петиция поискаха от Миле Ненов в срок от 5 дни да свика 
разширено заседание на Общинската организация. Заседанието 
не е свикано и затова на 30.01.2004 г. 14 члена на ДСБЮ самои- 
нициативио свикаха заседание, на което след всестранна дис
кусия решиха да формират работна група, която да свика Об
щинска конференция на 06.02.2004 г., на която отново писмено да 
поканят Йовица Костов и Миле Ненов. Работната група свика 
конференцията на 06.02.2004 г. в хотел “Дукат”, на която при
състваха 20 члена на ДСБЮ и шестима гости. Йовица Костов и 
Миле Ненов отново отказаха да дойдат без оправдателни при
чини. След тричасово обсъждане конференцията констатира, че 
Миле Ненов е с изтекъл мандат и реши да избере нов Общински 
съвет. С тайно гласуване бе избран седемчленен Общински 
съвет на ДСБЮ в Босилеград в състав Александър Димитров - 
председател, Иван Николов - секретар, Жаклина Иваичова - 
касиер, и членове: Димитър С. Димитров, Димитър А. Димит
ров, Драган Христов и Васил Василев. Конференцията е про
токолирана и с решенията й писмено са запознати Миле Ненов и 
Йовица Костов, като им е наложено в срок от 7 дни да предадат 
печатите, архива, мебелите и помещението на ДСБЮ. Миле 
Ненов е получил и приел материалите по поща, а Йовица Костов 
отакзва да приеме писмото, с което неговите членове го ос
ведомяват за решенията на конференцията.

След изтичането на седемдневния срок Миле Ненов и Йовица 
Костов все още отказват да изпълнят решенията на конферен
цията и да предадат печатите и основните документи на ОС на 
ДСБЮ в Босилеград, продължавайки по този начин да не 
зачитат волята на членовете на ДСБЮ да блокират работата на 
новоизбраното ръководство. По този повод новоизбраното 
ръководство с председател Александър Димитров заседава на 
20. 02. 2004 г. и реши с това съобщение да запознае общест
веността, че Миле Ненов вече не е легитимен представител на 
ДСБЮ и не може да предприема никакви действия от името на 
организацията.

Изразяваме съжаление, че трябваше да предприемем такива 
мерки, но те бяха предприети след като бяха изчерпани всички 
средства проблемите да се решат вътре в организацията. За 
досегашното бездействие и за сегашната блокада на ДСБЮ са 
отговорни Миле Ненов и Йовица Костов.

сега вече

съвет на

В ОО на ДС в Димитровград

Готвят се за локални избори
На Скупщината на Демократическата 

партия, на която беше избран председател 
на партията, от Димитровград присъст
ваха 7 делегати. Това са: Зоран Петров, 
председател на ОО на ДС, Михаил Ива
нов, Милена Йовичич, Лилия Иванова,
Алекса Радев, Славча Алексов и Иван 
Мишев.

Както изтъква председателят на ОО 
иа ДС Зоран Петров, партията след из
борите излиза още по-единна и по-силна 
и готова да продължи делото на убития 
премиер, Джинджич напук на всички, кои- Зоран Петров 
то желаеха разединение на партията. ДС е 
единствената партия в страната, чиито избори са 
проведени с два кандидата, и партия, която след това партийни членове от Димитровград в органите на ДС, 

единна. Петров също подчерта факта, че без прредстои да бъдат сформирани работни тела и може 
оглед на това кой общински отбор на кой кандидат за би някой член на общинската организация ще се 
председател на партията е дал подкрепа преди намери в съвета иа ДС за човешки и малцинствени 
скупщината, всеки делегат е гласувал по собствена права. Но за сега само председателят на ОО Петров е 
съвет, което едва ли го има в останалите партии у нас. член на Главния отбор на ДС.

Говорейки за предстоящите активности в Общинс

ката организация, Зоран Петров 
тъкна, че най-вероятно до края на го
дината ще бъдат разписани локални из
бори и затова дейността на ОО ще бъде 
насочена към тях. Поне засега няма ии-

из-

какви препоръки за създаване на пре
дизборни коалиции, но почти е сигурно, 
че такива ще трябва да се правят, разбира
се, не с радикалите и социалистите.

От друга страна, през следващия ме
сец трябва да се проведе избирателно 
събрание и в Общинската организация 
на ДС в Димитровград, на което ще бъде 
избран нов Общински отбор.

Що се отнася до включването на

остава

А.Т.

ОВР в Босилеград

По-голяма сигурност за 

тракторите в движението
а на трактористите в Босилеград и Райчиловци ще 
бъдат раздавани листовки.

Командирът на босилеградския полицейски учас
тък капитан Мики Анастасов заяви, че акцията има 
превантивен характер, а след това ОВР ще поостри 
контрола и ще санкционира иесъвестните водачи.

През последните няколко години в нашата община 
се случиха няколко катастрофи с трактори, в които 
загинаха няколко души.

Босилеградският ОВР е включен в кампанията па 
Управлението на пътната полиция към Министерс
твото на вътрешните работи на Република Сърбия, 
която под название “По-голяма сигурност за тракто
рите в движението” се провежда от 9 февруари до 12 
март тази година. Акцията е проведена и през про
летта на миналата година.

В рамките на акцията вече са проведени трибуни в 
Долно Тлъмиио и в Горна и Долна Лисина, на които 
представителите на тукашното ОВР подчертаха зна
чението на техническата изправност на тракторите и 
негативните последици, предизвикани от непредпаз
ливото им упавляване. До края на акцията босилег- 
радските полицаи ще организират трибуна и в Долна 
Любата за водачите на трактори от Любатския район,

П.Л.Р.

Димитровград

Клуб за младите
Общинската организация иа Червения кръст в Ди

митровград и Министерството за социални грижи ще 
открият на 1 март. Клуб за едукация и забава на мла
дите в Димитровград.

Клубът ще работи в помещенията на Червения 
кръст в Димитровград на улица “Кирил и Методий” 7.

А.Т.

Председател на ОС на ДСБЮ в Босилеград 
Александър Димитров

Т .'ТГ______ТиТГ

Повече критика 

за управляващите
битността на българското малцинство, насърчаването 
на диалози по разни въпроси, мнения, предложения и 
всичко друго, отнасящо се до малцинството и оста
налите хора, които живеят тук и в страната. И поз
волете ми да попитам: има ли партия, ведомство, инс
титуция, сдружение или човек, който нещо е написал, 
и това да не е намерило място на страниците на вест
ника? Смятам, че няма. Публикуват се и материали, 
които критически оценяват работата на новинарите и 
съдържанието на “Братство”. Това е напълно в духа на 
демокрацията. С това трябва да се гордеем и да го 
уважаваме. Трябва да благодарим и иа държавата, 
която ни даде възможност да се изявяваме на своя 
майчин език. Това, че някой от общинските ръко
водители мисли другояче, не трябва да ни тревожи. 
Това е резултат от тяхната политическа зрелост и 
ориентация.

Макар че “Братство” изпълнява на ролята си в 
пълния смисъл на думата, все пак смятам, че недо
статъчно критически се отнася към управляващите. 
Най-после всички трябва да разберем, а най-вече 
самите те, че обществената работа на избраните от на
рода представители подлежи на ежедневна проверка и 
критика. Това е пътят към демокрацията, към прог
реса. В противен случай ще си останем там, къдетосме 
- на последното място в страната.

С уважемие

Каква беднотия...?!
С особен интерес чета в. "Братство” не само затова, че разглежда 

въпросите на българското малцинство в Сърбия, но и затова, че 
израстиа във вестник с много различни и увлекателни съдържания. С 
една дума, "Братство” израстна в прекрасен съвременен и актуален 
вестник. Няма ги вече "ресавските преписвания”, няма "договорни 
писания и диктовки”.

Именно затова може би "Братство” не е интересно за господата 
"управляващи” в Димитровград. Или се сърдят на журналистите 
затова, че не учат от "старите учебници” как трябва да се пише за 
"големците” и тяхната работа. Може би в такъв случай щяха да го 
четат. Или е беднотията стигнала дотам, че нямат пари за десет броя 
на в. "Братство”?!

Каква ирония! Да не е жалко, би било трагикомично!
Обърнете се господа към икономическите въпроси, към стопанс- 

проблеми, които изискват нови решения. Ако така направите, 
Димитровград няма да е ПОСЛЕДЕН по средните заплати в Сър
бия!? Питахте ли се кой е виновен затова? Защо интелигенцията от 
Димитровград бяга от "вашата” община? Ако решите тези въпроси, 
"Братство' никак няма да ви е проблем. Ако пък смятате, че вест
никът е най-големият проблем, в такъв случай ми липсват подходящи

ЛУ*На в. "Братство” и на приятелите ми от Димитровград най-хубави 
пожелания!

Свидетели сме, че през последно време се правят 
малобройни опити да се обезцени ролята на единст
вения вестник на българското малцинство, както и 
работата на журналистите на “Братство”. Тъкмо и 
това е поводът да си кажа мнението по въпроса.

На всички читатели на вестник “Братство” е из
вестно, особено на най-възрастните, през каква гол
гота мина този вестник през изтеклите няколко десе
тилетия. През какви ли не цензури, натиск, клевети, 
закани... Все пак и в тези условия имаше достойни 
журналисти, които и между редовете се опитваха да 
кажат истината, колкото и да не беше тя по волята на 
управляващите. Много от тях почувстваха силата на 
властта иа собствения си гърб, но не се предаваха.

След демократичните промени, които в Димитров
град изглежда все още не са разбрани от някои хора, 
новото “Братство” едва ли ще се хареса на “силните на 
деня”. За да запазят позициите си, те се опитват на 
всяка цена, дори и по най-долен начин, да спрят 
всичко, което им пречи.

По пътя на демокрацията очевидно върви вашият и 
наш вестник. Никак не може да се пренебрегнат ре
дакторската работа, техническото уреждане на вест
ника, новинарските репортажи, коментарите, разго
ворите с хора от всички структури, таченето на само-

ките

М-р Никола Аврамов 
Сурд улица

Прим. д-р Никола Цветков 
Димитровград-
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Тази и следващата година УНДП ще вложи _ 
Сурдулишка община около 153 хиляди евров развитието на В бабушнишката фабрика „Лисца”

Ще приемат нови 

работници, ще увеличат 

заплатите
Гъсто сито" за проектите
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УНДП- организация на Обеди
нените нации, която в рамките на 
програмата “МИР ”’ подпомага раз
витието на всичките седем общини 
от Пчински

И през изминалата година ба- пение на договорите с партньорите 
бушнишката фабрика за конфек- от чужбина. И през тази година 
ция “Лисца” постигна добри резул- трябва да натоварим мощностите ■ 
тати. През 2003 г. предприятието е стопроцентово, 
изнесло стока на стойност 1 250 000 
евро. 80 на сто от продукцията е второто тримесечие на тази година 
пласирана в Западна Европа и то в “Лисца’ би трябвало да бъдат 
предимно в Словения, Германия и приети на работа още няколко ра-

За цеализиоане на МИР" ЛЯМ° кап»таловложение, заплану-
документ за напрелъГи ' Ва"° 6 "роекгът да бъДа реализи-
обмовление наешшяпвттта ра" етапн0; На Сурдулица е необ-
обшини от ПчингТ»и яе Х0ДИМ И колектор за пречистване на
ОКП^Г ЛаНИШКИ фекалпи и отпадъчни води, за
окръг - през тази и следващата който са нужни 1 270 000 пипала
ГлГнГевоЪоЯаоТтко°итовНЛ7'5 М~а общноср2 Власина“"^:
евро ще подсигури ’ Руглица иска 283 ООО «'"'аРа за "°-
Евоопейскиятсъюз а чистване и ремонтиране на махлен-свропеиският съюз, а ски пътища, а МО Власина-
оешаеНнияИтТяета * ИНИТе' °ЧаКВа С® Стойковичева 320 000 динара също 
ппооктит» 3 ФИнансИРане на за ремонтиране на местни пътища. 
пъпяТД .бЪДВТ вземани "Ри В офиса на международната орга- 
пълна прозрачност и гражданите низацня са пристигнали още два 
"рвк° Да участват в пР°_Чеса на проекта - един е от Планинарското 
дефинирането на развойните дружество “Стрешер”, а вторият от 
програми. Целта на ЕС, които сурдулишката
\/ипп^”Ва средствата и на организация “Демократическа кул-
УНДП, които реализира тура”,
програмата, е проектите да
сближават етническите групи в В преден план са общите 
общините и в двата окръга. интереси

Далиборка Найданович подчер
тава, че още някои организации и 
местни общности готвят проекти, 
с които да конкурират за средства.

- Кои проекти ще бъдат финан
сирани до края на годината засега 
не е известно. Това скоро ще реши 
деветчленната комисия, съставена 
от пет члена, които е предложила 
Общинската скупщина, и четири 
души, предложени от УНДП, казва 
тя и оповестява, че комисията ще 
изготви листа на приоритети и най- 
напред ще отпуска пари за финан
сиране на по-значителни проекти.

-Сигурна съм обаче, че предимс
тво ще имат онези проекти, които 
са свързани с общите интереси на 
хората в общината, т.е. които ще 
бъдат ползвани от възможно по- 
голям брой хора, констатира тя.

В.Божилов

окръг, както и на 
четири от Ябланишки, през тази и 
идващата година в С

Директорът добавя, че през
урдулишка 

община ще вложи около 153 000 
евро. Очаква се тази международна 
организация до края на годината за 
различни проекти да изразходва 91 
800 евро, а останалите догодина. 
Според подписаните документи ме
жду организацията и Общинската 
скупщина, тези средства ще бъдат 
увеличени с 25 на сто, с колкото
процента в реализацията на всеки 
проект участва и общината, така че 
целокупните 
възлизат на 191 256 евро.

неправителствена
капиталовложения

Досега са пристигнали 14 
проекта

Далиборка Найданович. предс
тавител на УНДП в Сурдулица, 
казва, че досега в офиса на орга
низацията са пристигнали 14 прое
кта от различни области. Тя поя
снява, че болницата за чернодробни 
заболявания е предоставила проект 
за набавка на билоложка ламннар- 
на камара и за автоматична камара 
за рентген филми, за които са 
необходими около 1 100 000 динара. 
Здравният център се готви да ре
монтира и обзаведе помещенията 
на отдела за лечение на стерилитет, 
който работи в рамките на отделе
нието по гинекология, а за потре
бите на интерното отделение да на
бави апарати и обзаведе ерго-каби- 
нет, за който са необходими около 
един милион динара.

Общинското управление е пре
доставило иск за обзавеждане на ос
новните и средни училища в общи
ната с училищни мебели, а за реа
лизиране на проекта трябват около

1 850 000 динара. Основните учили
ща “Пера Мачкатовац” в Бело поле 
и в с. Иелашница са предоставили 
проекти за изграждане на спортни 
терени, а ОУ “Вук Караджич” в 
Сурдулица за подмяна на част от 
дограмата. Инвестицията в първото 
училище възлиза на около 1 300 000 
динара, във второто около 4 200 
000, а в третото 2 200 000 динара. 
Културният център “Радое Домано- 
вич” планира да подобри осветле
нието в театъра и за целта е поис
кал да му бъдат отпуснати 600 000 
динара.

Предоставени са няколко прое
кта из областта на комуналната 
дейност и инфраструктурата. Ди
рекцията за строителни площи и 
пътища планира в Сурдулица да 
създаде зелени площи и място за 
паркиране на возила. За целта са 
необходими около 10 милиона ди
нара, но понеже става дума за по-го-

ботници. По думите му особено
- Ние сме един малък и сплотен внимание ще бъде обърнато на 

колектив, който знае формулата на жизнения стандарт на работниците, 
успеха, а тя гласи: работа, ред и дис- Затова заплатите ще бъдат увели- 
циплина, казва генералният ди- чени поне с 15 процента.
ректор Петър Йончич, който през Някои от работниците в “Лисца” 
изминалата година получи няколко и сега печелят добре. За стопро- 
признания като добър мениджър.

Що се отнася до плановете за те получават и по 18 хиляди динара 
тази година, Йончич казва:

- През 2004 година предстои да 
продължим коректното изпъл-

Италия.

центово изпълнение на нормите си

на месец.
Б.Д.

Решение на Управителния съвет на 
„Граджевинар"__________________

Милиев преизбран за 
директор

Отношенията „Кобос" 
- „Носталгия"________

Следствие
срещу
Савич

Членовете на Управителния съвет на строителното пред
приятие “Граджевинар” от Ниш преизбраха Милорад Милиев за 
директор на фирмата. Четиридесетпетгодишният Милиев беше 
па директорския пост в тази строителна фирма със 1 100 
работници, които строят обекти в повечето места, сред които 
Ниш, Белград и Москва и през последните четири години.

Милиев, който е родом от Божица, постъпи на работа в 
“Граджевинар” през 1986 година, след като завърши строи
телния факултет. Най-напред беше шеф на строителни обекти, 
след това управител на строителен оператив в Белград и Москва, 
а сетне технически директор на фирмата.

Бпнк: В

РКООАУГМ1СА 1: Вео^гас!, ТС Мес)акоу1с
Ш. Вгасе 5ггйса 23а По иск на Отдела по вътре

шните работи в Босилеград Об
щинската прокуратура в Сурду
лица поиска от Общиинския съд 
в Босилеград да проведе следст
вие против Воислав Савич, дире
ктор на “Носталгия” от Ниш, по
ради фалшифициране на доку
менти. Прокуратурата смята, че 
той е представил неточни данни 
за плащане на облагания за пен
сионно-здравна осигуровка на 
460 работници па босилеградския 
“Кобос”.

' Под претекст, че тези об
лагания трябва да плати “Нос
талгия”, макар че му е било из
вестно, че работниците на “Ко
бос” никога не са били в трудово 
отношение в тази фирма, той е 
предоставил фалшифицирания 
документ като действителен па 
Републиканския фонд 
оно-иивалидна осигуровка, се 
казва в иска на прокуратурата.

Да примомиим, че работници- 
“Кобос” по-миналата годи-

I 5ЕКУ15:
Те1: 4890-499 I 3470-543

РКООАУМСА 2: 01т11гоу§гас1 в.
ОгНа I МеЬнЩа 1
Те1: 064/2085-192

След приватизацията на „Пекара"010 360-802

Собственикът ще изпълни 

задълженията си
Новият собственик на “Пекара" като инвестиции във фирмата. 

Драгомир Геров от Франция, по Както изтъква Ггоров, новият
собственик е длъжен в срок от една 

споменатите 120потекло от димитровградското 
село Прача ще изпълни всички година да вложи 
поеги задължения към фирмата, в хиляди евро. Тъй като договорът е 
която е собственик на 70% от подписан на 28 август 2003 г„ 
капитала П срокът още не изтекъл. Гюров из-

Това твърди Слободан Гюров, тъква, че на синдикално събрание 
член на Управителния съвет на работещите са поискали до ш март 
“Пекара” и заместник директор на т.г. да се реализира инвестицията, 
същата. Според него повият което новият собственик също е 
собственик е заплатил наведнъж приел.
цялата сума от около 40 000 евро, Гюров казва, че Пекара не 
което е своеобразна гаранция, че бяга от конкуренцията, но 
няма да се отказва от сделката, търси тя да бъде л0"™а; 1|11с
както някои говорят. Досега той е собственик засега няма ' «Р 
изразходвал почти 50 000 евро. да уволнява оп работа изцшш 
Според подписания договор с работници. Н»"ротив Щ ^ Р _ 
Агенцията за приватизация той да подобри орган * ,ш
трябва да плати около 2 милиона тата "“Усеувеледоходът,а 
динара за пет неизплатени заплати персонала, дасе увел 
на работещите, 2,5 милиона динара 
на доставчиците и 120 хиляди евро

- КЕ1ЕКУМ
ОЕЮУ! за пеиси-

- 1АМС!
- ТШРЦЕ

-МАСЕУ1 те на
на бяха взели решение да се от
делят от “Юмко” и да се присъе
динят към “Носталгия”, по какао 
точно сс с случило от юридиче
ска гледна точка не е известно 
докрай. В.Б

-1/ЦЕМА КАТЕ
с това и заплатите.

А.Т.
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Във фермата в с. ИзатовциВ Сурдулишка община отново върлува 
свинската чума_____ ________________ Обори, пълни с крави, телета и конеСлучайност или 

безотговорност?
* Ненад, Божа и Вукашин. Така се казват работниците във фермата за отглеждане на юнци на 
ЗК „Сточар" в с. Изатовци във Висока. Фермата е пълна с крави и телета, но и с коне. 
Кравите и телетата са над 150. Коне от различни породи (липицанери, босненски, 
индийски...) има над 50.

Животните ме са собственост на 
кооперацията “Сточар”, а на пиро- 
тския бизнесмен Миодраг Лилич—
Шиля. Преди Лилич да я вземе под 
наем, фермата не можеше да ра
боти. Сега може. А някои казваха, 
че обектът е “проклетия”, защото е 
строен с камъни от разрушен 
манастир! Явно не е така. Комуто 
върви, то си върви...

Във фермата заварих Ненад 
Цонев, младеж от с. Славния, и Бо
жа Сотирович от пирогското кра
йградско селище Градъшница. Тре
тият фермер - Вукашин, чието 
фамилно име Нашо и Божа бяха 
забравили, го нямаше. Разбрахме, 
че и той е от едно пиротско село, но 
неотдавна се оженил в съседния 
Долни Криводол. Нешо още не се е 
женил. Божа пък е разведен. Дълги 
години е работил в белградска фаб
рика за обувки. Фирмата фалирала 
и Божа бил принуден да се завърне 
в Градъшница, а след това намира 
работа при бизнесмена Лилич.
-Произвеждахме 3,5 милиона обув
ки годишно. Почти половината 
Сърбия можехме да обуем, казва с 
въздишка Божа Сотирович. Той 
има една голяма причина да се ядо
сва: -Навремето бях втори в спи
съка на работниците, които тряб
ваше да получат апартамент в Бе
лград, но... Ако го бях получил, 
днес можеше да живея само от нае
ма...

Свинската чума в Сурдулишка 
община не е потушена. След като 
беше спряно разпространяването й 
в с. Долно Романовци, опасната за
разна болест е разкрита в с. Масу- 
рица, в което живеят предимно ро- 
ми. В една ромска махала са забо
лели десетина свине, които сега 
създават главоболия не само на сто
паните им, на Ветеринарната ста
нция п на няколко общински слу
жби, но и на Републиканската 
рннарна инспекция.

По този повод бяха проведени 
разговори при председателя па ИО 

ОС в Сурдулица Драган Динчич,

Сериозен проблем в Сурдулица са и скитащите кучета, но както 
подчертаха ветеринарите и общинарите, въпрос е как ще бъде решен 
той. Трудно е те да бъдат избивани, а още по-тежко е да се даде 
отговор на въпроса кой ще поеме тази задача.- Поради убити ку 
сега ни съдят двама души, каза представителят на „Водовод", като 
подчерта, че този проблем не е решен и в по-големите градове в 
републиката.
Различни неправителствени организации търсят хуманно

бездомните кучета, включително да бъдат изграждани така нар. 
азили - обекти, в които те ще бъдат събирани. За такъв обект, който 
трябва да изпълнява твърде строги критерии, са необходими около 
три милиона динара. Сурдулишка община, както беше подчертано на 
събранието, няма толкова пари.

когато директорът на Ветеринар
ната станция в града Иван Тодоров 
заяви, че ведомството му инжек
тира свинете в общината. - Но тези 
в Масурица не бяха ваксинирани. За 
разлика от преди години, сега вак
сината срещу чумата се плаща и хо
рата не се отзоваха па апела ни да 
ваксинираме свинете им, каза той.

Докато представителите на ве
теринарната инспекция за Пчински 
окръг, начело с шефа им Рада Джо- 
рджевич, изискваха да се приложат 
закопопредписанията и заразените 
свине да бъдат убити, Неджип Да- 
липович, председател на сурдули- 
шкото дружество “Ром”, поиска да 
се даде отговор на въпроса кой ще 
компенсира щетата на ромите. До
като едни бяха ма мнение, че Ми

нистерството за селско стопанство 
няма да поеме това задължение, по
неже свинете не са били ваксини
рани, други бяха убедени, че това 
трябва да направи Общинската ску
пщина под формата на хуманитарна 
помощ на ромите.

- Лично смятам, че на тези хора 
трябва да се окаже материална по
мощ, но не съм сигурен дали такова 
решение ще вземат членовете на 
ИО на ОС. каза Драган Динчич, ка
то поиска от инспекторите и вете
ринарите да “напишат как трябва 
да бъдат решепи проблемите , вкл
ючително и да дадат отговор на

вете-

па

да пийна, мога да хапна... Много 
млади в града нямат пари. По 
няколко човека събират пари, за да 
купят една бира, споделя Нешо и 
добавя, че не може да разбере това.

За разлика от 54-годишния си ко
лега Вукашин, Нешо и да иска не 
може да се ожени във Висока, за
щото там няма млади моми. Но не е 
късно, още е млад - само на 23 го
дини е.

Когато пукне пролет, той и дру
гарите му ще напуснат Изатовци и 
ще се запътят към Миджор, където 
има изключителни пасища и където 
собственикът Лилич има обори.

Нешо и Божа казват, че обичат 
сегашната си работа. Казват, че не 
им е тежко. Лилич им дава солидна 
заплати. Не се оплакват. За прех
раната им също мисли собствени
кът. Фермерите сами си готвят 
манджите. В стаята, която обита-

чета

отношение
към ват, имат печка, телевизор, касето

фон...
Работата не е лесна. Добитъкът 

е много, но се справят. За косенето 
и събирането на сеното за собстве
ника през миналото лято Нешо за 
един месец е взел 27 хиляди динара. 
Младото и здраво момче не за-

въпроса дали и кой не си е гледал 
работата. - Какво ще се случи и как
ви ще са последиците, ако чумата 
избухне и в други села?- попита той 
и констатира, че средствата в об
щинския бюджет са ограничени.

Всички се съгласиха, че чумата в 
Мачкатица трябва да бъде поту
шена спешно. В това отношение по
мощ ще окаже и общинското кому
нално предприятие “Водовод”. От
говори на въпросите, каквито са 
защо свинете не са би 
рани, дали всичко е станало случай
но или поради нечия вина, дали на 
стопаните ще бъде компенсирана 
щетата и кой ще подсигури пари, 
ще последват допълнително.

вижда на своите връстници, които 
живеят по градовете... Напротив! 
-И аз от време на време слизам в 
града. Влизам в някое кафене, мога Б. Димитров

::...... -
КраткоДимитровград: Сказка по органичното селско 

стопанство По-хубави условия в 
родилния дом

Тези дни трябва да приключи 
ремонтирането на родилния дом 
в Сурдулица, който работи в със
тава на тукашния Здравен цен
тър. Ремонтирането започна към 
края на миналата година, а сре
дствата за целта са подсигурени 
от американската неправителст
вена организация ЦХФ.

Миналата година в сурдули- 
шкпя родилен дом са родени 403 
деца - 25 по-малко отколкото през 
2002 година. Сред тях са и около 
60 бебета от Босилеградска об
щина.

Съществуват условия за 

производство на 

екологична храна

ли ваксини-

В.Б.

Димитровградското природолюбителско дружество “Натура балка- 
” със съдействието организацията Регионален център за жизненаДимитровград пика

среда в Централна и Източна Европа (РЕК) организира в края на ми
налата седмица в Димитровград сказка за органичното селско стопанство,Пчеларите отпразнуваха 

патронния си празник
на което говори експертът за маркетинг за хранителните органични про
дукти Курт Сторингер от Австрия. На сказката присъстваха членове на 
Съвета за устойчиво развитие на селата към ОС в Димитровград, на 
“Натура балканика” и индивидуални селскостопански производители от 
Димитровградско.

Курт Сторингер говори за опита на селскостопанските производители, 
които произвеждат здрава храна в Австрия. В тази страна 10 на сто от 
фермерите се занимават с производството на органична храна, докато 3

В.Б.

Инициативният тим за 
изготвяне на Локалния 
екологичен акционен план 
(ЛЕАП) тези дни постави по една 
зелена кутия в сградата на ОС в 
Димитровград, Народната 
библиотека, Гимназията и 
Здравния дом. Кутиите са 
поставени с цел жителите на 
Димитровградска община 
активно да се включат в 
изготвянето на местния ЛЕАП,

на сто от хранителните продукти на пазара се оценяват като такава храна. 
С производството на селскостопански продукти, което се “третира” с 
естествен тор, в Австрия се занимават предимно производители в пла
нинските райони. Те притежават сертификат, че произведените от тях 
хранителни продукти са органично чисти, което означава, че те не 
съдържат никакви химически вещества.

По думите на Сторингер, правителството на Австрия подпомага тези 
производители, като им отпуска благоприятни кредити и организира ска
зки за този вид производство. Селскостопанските продукти без пестициди 
Австрия са доста по-скъпи от обикновените.

Посетителите имаха възможност да дегустират органично произве
дените сиренета и сланина от Австрия и да видят още някои органични 
продукти (чайове, възглавници, сапуни...), които на пазара достигат ви
сока цена.

респективно да дават 
предложения и идеи във връзка с 
бъдещия екологичен план.

Г

Б.Д.Б.Д.
Част от присъстващите на празника на пчеларите в димитровградската 
черква _______ ____________________

Породисти бикове са докарани в ДемитровградскоСпоред неофициалната статис
тика в Димитровградска община 
има над 100 пчелари. Някои прите
жават само по един-два кошара, та
ка че половината от този брой мо
гат да се считат за истински пче-

Посолството на Норвегия 

отпусна 10 хиляди евролари.
Това те показаха и по време на 

патронния си празник “Св. Харала- 
мпий” в димитровградската черква 
на 23 февруари. Пристигнаха 
петдесетина пчелари, 
то беше донесъл поне един буркан 
мед собствено производство, 
и редица други произведения от мед, 
а задължително и питки, намазани с 
мед. Двамата местни свещеници от
служиха литургия и осветиха бо
гата трапеза.

В момента биковете са в обора на земедел
ската кооперация “Сточар” в с. Желюша. Те ще 
бъдат ваксинирани срещу антракс, а след това 
ще бъдат разпределени на 7 скотовъди от об
щината - в селата Куса врана, Драговита, 
Мъзгош, Горни Криводол, Бански дол, Барйе и 
Горна Невля.

По думите на специалистите породистите би
кове до голяма степен ще подобрят расовия със
тав на говедата в посочените села. Посолството 
на Норвегия е готово да отпусне още 10 хиляди 
евро за развитие на селскостопанското

Тези дни в Димитровград бяха докарени 7 би
ка от сименталска порода, които ОС в Димит
ровград купи с финансовата помощ 
лството на Норвегия в Белград, което за целта 
подсигури 10 хиляди евро. Съветът за устойчи
вото развитие на селата към ОС, който непос
редствено бе задължен с тази работа, купи 
биковете от Скотовъдно-ветеринарния център 
за репродукция и изкуствено осеменяване от 
Велика плана. Средното тегло на биковете е 500 
килограма, а средната цена за един бик е около 
80 хиляди динара.

на посо-само 
всеки от кои-

както
производство в Димитровградска общи»3- 
Съветът за устойчиво развитие на селата към 
ОС ще изготви проект, въз основа На който те 
да бъдат отпуснати.

Б.Д-А.Т.
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Андонов3364 ПрОТ6СТ на Димитровградския гимназиален учител Иван Босилеградските гимназисти все още не учат 
в своето училище ГимназиятаОставка заради името на гимназията

На последното заседание на Общинската скуп
щина в Димитровград бе прието и решението за 
освобождаване от членството в Училищния отбор 
на димитровградската гимназия на Иван Андонов, 
преподавател по математика в училището. На 
пръв поглед нищо необичайно, ако не става дума 
за оставка. Необичайни обаче са и причините за 
оставката.

Когато в началото на миналата година 
тивът на гимназията предложи, а Училищният от
бор прие решението гимназията да получи името 
“Св. св. Кирил и Методий”, мнозинство от хората 
града поздравиха тази инициатива. Обаче на 15 
април 2003 г. в “Служебен вестник” бе публикувано 
решение за новото име на гимназията, в което са 

думите “Свети, свети...”, а гимназията е 
“кръстена ” само като гимназия “Чирило и Ме- 
тодийе”. Недоволен от това решение, Иван Ан

донов подава оставка като член на Училищния 
отбор. Междувремено училището прави 
опита на гимназията да се даде предложеното от 
самите преподаватели име, но компетентните от 
Министерството на просветата остават глухи, 
реки едно обещание, че това ще стане по време 
лятната ваканция. Понеже Андонов отстоя реше
нието си да подаде оставка, считайки това като 
своеобразен личен протест срещу незачитане 
лята на преподавателите и на Училищния отбор, 
преподавателският колектив в гимназията е приел 
оставката му и предложил па ОС на негово място 
да назначи Милисав Николов, преподавател 
български език. Той беше изпълняващ длъжпоста 
директор по времето, когато е прието решението 
да се промени името на гимназията. Отборниците 
приеха предложението.

за отоплениеняколко

въл
на

колек- во-

в
по

изоставени

* Мрежата на парното отопление е блокирана, за да бъде 
защитена от авария през зимата

И второто полугодие от тази лище и гимназията. Средствата 
учебна година босилеградските за ремонта от около 429 000 ди- 
гимназисти започнаха в сградата нара е подсигурила швейцарска- 
на основното училище. Основна- та неправителствена организа- 
та причина за това, че учебните ция СДЦ. Планирано е за отоп- 
занятия в тукашната гимназия не ление да се ползва нефт, което 
се провеждат в новия обект е не при тогавашните условия е било 
че не са завършени строителните по-евтино от дървата. Но единст- 
работи и недостигът на учебни вената система за отопление на 
помагала, а липсата на отопле- трите ведомства не се ползва. Ос- 
ние. Строителните работи прик- новна причина за това е увели- 
лючиха още преди началото на чението на цената на нефта. По- 
настоящата учебна година, учи- ради това помещенията в основ- 
лището вече е подсигурило над ното училище и тази зима се за- 
50 на сто от мебелите за обзаве- топляват от котела, който е 
ждане на помещенията и учебни- поместен в училището и ползва 
те помагала, а скоро се очаква да дърва, помещенията в Центъра

се затопляват с електрически 
Миналата година бе извършен печки, а в новия обект на гимна- 

ремонт на парния котел в Цен- зията няма отопление, 
търа за култура, от който освен 
сградата на Центъра е трябвало парно отопление не е във фун- 
да се затопляват и основното учи- кция, а в новия обект на гимна

зията не съществува “резервен” 
вариант за отопление. Единстве
ните решения за решаването на 
проблем с отопляването на сгра
дата на гимназията са 
тройването на отделен котел, 
или да започне да работи систе
мата за отопляване на всичките 
три ведомства, казва Антон Тон
чев, директор на Гимназията. 
Същевременно той пояснява, че 
е търсил помощ от общинското

А.Т.

Двама босилеградчани получиха 
грамоти от Кюстендил__________

Отговор на въпроса къде след 
основното образование в 
Босилеград още не е известенПризнания за принос към 

националната самобитност Чакат думата на 
местната власт

Миналата седмица в основното училище в Босиле
град беше проведена родителска среща за осмок
ласниците, на която бе разискван въпроса във връзка с 
продължаването на обучението им.

Освен многобройните родители на срещата присъс
тваха Методи Чипев, директор на основното училище, 
Тоше Александров, педагог в ОУ, Антон Тончев, ди
ректор и Стоян Анастасов, педагог в Гимназията, и 
Дешка Георгиева, просветен инспектор.

Антон Тончев, директор на гимназията, запозна 
родителите с основните проблеми, които пречат за 
откриването на нови паралелки. От 
родителите, децата и обществеността в Босилеград са 
на мнение, че е нужно покрай гимназия и търговско 
училище да бъдат открити и други паралелки.

До крайно решение не се стигна, поради отсъствие
то на представителите на общинското ръководство.

С.Н.

По повод стогодишнината от Илинденското прео- 
браженско възстание. Иван Николов, председател на 

Програмния съвет на боси- 
леградеакия филиал на 
КИЦ, и Димитър Димитров 
получиха грамоти от град 
Кюстендил и политическата 
организация ВМРО.

Те са станали носители на 
Почетния лист на ВМРО и на 
Плакетата на град Кюстен
дил за принос към запазва
нето на българската нацио
нална самобитност на насе
лението в Босилеградския 
край.

пристигнат и останалите.друга страна пък

- Ремонтираната система за
С.Н.

Иван Николов

ЕЮ па мартеницата. Вярвало се, че тя предпазва от злов- 
редиитс сили, които се активизират в прехода между 
зимата и пролетта. Червеният цвят е знак на слънцето и 
неговата сила над целия животворен свят. Символизира 
и плодородието, което се ражда с пролетта и ще донесе : 
благоденствие през целия земеделски сезон. Червената 
нишка носи и посланието да се раждат деца и да се

ърви март е особена дата за българите, 
свързана с важен обред от началото на 
пролетно-летния сезон. Различни ритуал

ни действия са остатъци от езическото минало и са свър
зани с представата за обновяването на природата.

Някога във всеки дом рано сутринта на този ден се е

пос-

предприемало основно почистване - изтърсване на дрехи и 
завивки, почистване на къщата и на двора, изхвърляне на 
ненужни предмети. Често завършек на всички дейности е 
било паленето на огън и изричаното на заклинателни 
думи. С обредни действия са се пожелавали плодородие и 
благополучие.

Баба Марта е персонификация, представляваща обнов
яващото начало. Още сутринта жените изнасят па двора 
нещо червено - дреха, прежда или кърпа - за да се раз- 

Баба Марта и времето да бъде хубаво. Най-важна 
част от този празник е изработването на мартеници и 
подаряването им па близките.

МАРТЕНИЦИТЕ са обредна украса от усукани бели и 
червени вълнени или памучни конци със закачени към тях 
пискюли, топки и други стилизирани фигури от същите 
цветове. В някои краища мартенциите се правят от повече 
цветове, а в Софийско се усукват червен и син конец. 
Слагат се па Първи март за здраве. Мартениците се ока- 

гърдите или се връзват па китката па ръката. 
Селяните окичват с мартеници животните и плодните 
дръвчета, защото се вярвя, че те посят плодвитост.

Традицията е жените в семейството в навечерието на 
първи март да изработят мартениците. Днес човечето хо
ра си купуват разнообразни мартеници от безбройни!е 
сергии и уличните продавачи. Още от средата на месец 
февруари улиците се изпълват с червено и бяло. Могат да 
се видят неизброими варианти на класическата мартеница 
- причудливи форми, изплетени или усукани от червени и 
бели прежди. И до наши дни в много краища остава по
пулярно допълнението към чернеио-бялата мартеница -

продължава родът. За белия цвят е популярна идеята, че 
символизира чистотата и дълголетието. Всеки бълга
рин, подарявайки и получавайки мартеница, 
зарежда с пролетни надежди за здраве и благополучие.

Старо поверие разказва, че Баба Марта, както се 
нарича месец март от народа, Щом види мартеннчкнте, се 
усмихва и развеселява. А с това стопля времето и до
вежда пролетта. Ето защо обичаят е раио па 1 март всеки | подсигурява средства за материа- 
да подарява па близки и приятели мартеници. Марте
ницата се носи докато се види лястовица, щъркел или
цъфнало плодно дърво - т.е. докато се проявят първите ц ието па средства за отопление, 
признаци на настъпващата пролет. Тогава се сваля и се В констатира директорът, 
слага под камък в едни краища - да се затиснат всички Владимир Захариев, председа-
злипи и да останат само хубавите неща, в други се връзва тел иа ос, казва, че общинското 
па цъфнало дърво - за да направи годината плодотворна, 
в трети се пуска в реката, за да върви всичко но вода.

За мартениците има много легенди.

сякаш се ръководство за решаването на 
наболелия проблем, което засега 
не се е намерило решение. - Спо
ред законовите разпоредби, мес
тната власт има задължения да

лиитс разходи иа гимназията, в 
които е включено и обезнечава-

весели

ръководство е настоявало да се 
осигури единна система, която 
включва и отоплението за гимна- 

- Когато ремонтът беше 
приключил, един литър нефт 

I струваше 22 динара, което беше 
много по евтино отколкото да се 

Такова беше и

зията.чват на Едно от най-популярните стихчета сред млади и стари 
гласи:

Баба Марта бързала, 
мартеници бързала... 
Първом на гората - 
да листят листата. 
А пък на дечицата 
бърза на ръчицата 

дни -

ползват дърва, 
оценката па специалистите, кон
то извършиха ремонта. Понеже 
сега един литър нефт струва око
ло 40 динара, за общината такъв 
начин на отопление се оказа мно
го скъп, подчерта той. Предссда- 

че за следващиятелят оповести, 
отоплителен 
допадни от посолства в

мартеници чу 
да са ранобуд) сезон ще търсят 

СЧГ.ни., синьото мънисто.
Всяка от тези части съставлява символичното послание Ценка Иванова П.Л.Р.
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ПоезияНово представление на детския ансамбъл към театъра „Христо 
Ботев" в Димитровград Аюбовници

Странни са днес любовниците.
Те живеят извън тялото си.
Пътуват извън тялото си.
Пътуват,
Заминават с кръвта си в сиви мъгли. 
Не знаят, че живота им е картина 
Скриват своите тайни.
Никой не ги забелязва.
В лагери живеят...
Странни са днес любовниците.
Те сънуват, целувайки се дълго.
В тълпата намират друг уют 
И дом за грешната си мисъл 
В градини с рози и къпини 
Опустошени без собствено тяло седят 
Полагат основи на бъдещият мрак...
Аз, аз не желая да живея така! 
Отказвам се от страсти дарени на 
страха
Дарявам живота си на чистия разум. 
Бистрата кръв е закон.

„Големите приключения на 

малкия Чиполино"
В края на миналата седмица в

голямата зала на димитровградс
кия Център за култура премиерно 
бе изпълнено ново представление 
на детския ансамбъл към местния
театър “Христо Ботев”. Пиеската 
“Големите приключения на мал
кия Чиполино”

>'4 ш>■ Г VГ : I\-•от италианския 
драматург Джани Рудари на ди- •
митровградската театрална сцена В, 
постави режисьорът Стефан Ме- 
тодиев от Велико Търново, сът
рудник на театъра “Христо Бо
тев”.

На сцената в Димитровград

Творбата на Рудари ни отвежда Освен постановката, похвала заслужава и иг- 
в измисленото царство на зеленчуците и плодо- рата на театралния ансамбъл, в който бяха млади, 
вете. И в него, както и в действителния живот се ио и опитни димитровградски актьори. Ролята на 
води постоянна борба между справедливостта и Чиполино изпълнява младият Боян Милев, който с 
несправедливостта, между доброто и злото. Глав- детския ансамбъл па димитровградския театър 
пият герой Чиполино се озовава в това царство и се 
слбъсква с множество неприятности. Помагат му

вече записа няколко роли. На сцената се появиха
още няколко млади акьори с театрален опит, както 

приятелите, които намира там-добрите зеленчуци и няколко дебютанти: Милош Георгиев, Милан
Андреевич, Илия Величков, Александра Златано
ва, Марина Дончева, Любица Кривокапич, Милана 
Виденова, Катарина Златанова, Александра Нац- 
кова, Георги Митов и Аидреа Димитрова. Оста
налите роли бяха изпълнени от по-възрасните ди
митровградски актьори - Делча Гигов, Славчо Ди
митров, Борис Лазаров, Надица Иванова и Елиза- 
бета Георгиева.

Заслужава похвала и сценографията, особено 
костюмите. След края на представлението публи
ката награди с бурни аплодисменти актьорите и 
режисьора. Това потвърждава, че детската пиеса 
“Големите приключения на малкия Чиполино”

и плодове.

Тияна Вацева, 1У/1 
превод: Снежана Симеонова

(Стихотворението е посветено на борбата срещу СПИН-а и е печатано в 
първия брой на списанието “Сагрс Оют”, което издава Гимназията “Св. св. 
Кирил и Методий” в Димитровград)

«шБисерите на "Братсп
(бр. 953,18 април 1980 г.)

несъмнено представлява един голям успех за 
театъра “Христо Ботев”, който през тази година 
отбелязва 115 години съществуване. За подготвя
нето на пиесата бе вложен голям труд, както от 
страна на режисьора Методиев, така и от всичките 
актьори. Би било хубаво, ако с тази постановка 
ансамбълът се представи и в други градове в 
Сърбия и България.

_
По въпроса за сътрудничеството в 
изданията на „Братство”

Благодарение на умелата постановка на режи
сьора Методиев зрителите постоянно са в напре
жение и с нетърпение очакват какво ще се случи в 
следващата сцена. Те се радват, когато възтържес
твува справедливостта и от сърце се смеят, когато 
се излагат злите зеленчуци и плодове.

Повече контакти между 
редакциите и сътрудниците

В своята плодовита двадесетгодишна книгоиздателска и журналис
тическа дейност Издателство “Братство” в Ниш винаги е давало ши
роки възможности за изява на талантливите за литература и жур
налистика българи в Югославия. Благодарение на тези възможности 
мнозина литературни творци от Босилеградска и Димитровградска 
общини, от които повече са млади, вече се афирмираха като признати 
имена в младата литература на нашата народност. Числото на сът
рудниците в изданията на Издателството от ден на ден се увеличава, а 
сред тях има много ученици от основните и средните училища. Сът
рудничи също и известен брой студенти.

Няма съмнение, че сътрудничеството на младите от българската 
народност в “Другарче ’, “Мост” и “Братство” е отчело и отчита зна
чителни резултати. Обаче също така е ясно, че 
жности

В Градската галерия в Димитровград

Изложба на творби от 

„Сичево”
В края на миналата седмица в димитровградската галерия 

бе открита втората тазгодишна изложба. Експонирани бяха 
тридесетина картини, сътворени по време на пленера 
“Сичево 2003”. Откривайки изложбата, Никола Денков 
педагог по изобразително изкуство напомни, че Сичевският 
пленер е основан през далечната 1905 година по инициатива 
на известната сръбска художничка Надежда Петрович. 
Денков изтъкна, че на експонираните картини посетителите 
могат да видят богатство от изобразителни форми, изрази и 
концепции, както и личните вдъхновявения на художниците.

Изложбата включва картини на художниците: Маирин 
Грант от Ирландия, Ерик Витцез Шмит от Дания, Кенджи 
Нагаи от Япония, Живоин Челич от Холандия, Савка 
Кръчмар от Република Сръбска, Слободан Кнежевич от

наличните възмо-
не са до край използвани. За това свидетелства и фактът, че 

напоследък известно число младежи и девойки - активни сътрудници 
от средношколските пейки, след като заминат на висшите учебни за
ведения, някак “замлъкват” видно секва “излизането” им на страни
ците на изданията.

Това явление всякак е последица на редица обстоятелства. Новите, 
по-големи задължения сигурно оставят по-малко време за творене. Но 
талантлив млад творец намира и време и инспирация за творческо 
пресъздаване на своето схващане на нашата действителност и чувс- 

си. Това значи, че и те продължават да създават. От друга пък 
страна Издателството настоява да афирмира възможно по-голям брой 
млади творци. Следователно проблемът трябва да се търси на друга 
страна. По мое мнение, касае се за относителна стагнация в твор
чеството на тези млади таланти и липса на по-организиран контакт с 
Издателството. Именно, в своето творческо търсене в литературното 
поле младите творци осъществяват динамичен начален възход, сетне 
със сдобиване на опит творят във вече овладяни форми и стил. Всичко 
това се формира под решително влияние на литературата, домини
раща в езиковото обучение в основното и средното училище. Със 
записване на природноматематически и обществени науки, далечни от 
литературното изкуство, намалява влиянието на съвременните про
цеси в литературата върху тяхното творчество. По този начин се съез- 
дава плато в творенето им, забавящо нататъшния напредък.

Решителна роля тук трябва да одиграят редакциите на идзанията. 
Те трябва да организират разговори с тези творци и сътрудници-жур
налисти, да ги подтикват за нови постижения, да им оказват профе
сионална помощ. Това сигурно няма да бъде проблем, с оглед на факта, 
че най-голямо число наши студенти следват в Ниш и Скопие и че сред 
тях има голям интерес за по-плодовито творчество и сътрудничество. 
Може би ^най-сполучливо решение би било ако при Издателство 
Братство бъде открит клуб, в който ще се разгърща по-резултатна 

културна активност на студентите от българската народност.
................................ Арсо Тодоров, студент в Ниш

твата

Нови Сад, Тияна Фишич от Белград, 
Йелена Папович от Будва, Драган Перич 
от Ниш, Зоран Гребенаревич от Белград, 
Ненад Живадинович от Ниш и Небойша 
Милчев, нашенец, който живее и работи 
Крушевац.

Изложбата е
в

резултат от сътрудничес- 
между димитровградската галерия 

и Галерията на съвременните изобрази
телни изкуства в Ниш. Тя ще бъде отк
рита още една седмица.

твото

Никола Денков открива изложбата в Градската галерия
Б.Д.
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На 22 февруари в БелградПо случай годишнината от обесването на 
Васил Левски и и
Делегация на КИЦ 

положи цветя пред 

паметника на апостола *Проф. Дойчинов беше 
погребан вчера в 
босилеградските гробища

На 22 февруари в Белград не
надейно почина проф. д-р 
Дойчин Дойчинов, дългогоди
шен университетски професор 
и един от най-видните хистопа- 
толози в страната.

Проф. д-р Дойчин Дойчинов 
е роден през 1927 г. в Босилег
рад. Завършва основно учили
ще в родното си градче, след то
ва почва да учи гимназия в Ско
пие, но я завършва в Кюстен

дил. Следва медицина в Софийския университет и се дип
ломира през 1950 г. Постъпва на работа в Института по 
вътрешни болести и патология в София, като същевременно 
е и асистент във факултета.

През 1962 г. Дойчинов напуска България, идва в Югославия 
и постъпва на работа като патолог във Втора хиругична кли
ника в Белград. Оттам минава в Ниш, където основава Ин
ститут по патология. В професионалната си кариера напредва 
до доктор на медицинските науки и редовен университетски 
професор. Работи като директор на патоилогичния институт 
и преподавател в Медицинския факултет в Ниш, откъдето 
отново заминава на работа в Белград. Пенсионира се през 
1993 г., но и като пенсионер се занимава активно с професио
нална и научна дейност.

Дойчинов си спечелва голяма слава не само като изклю
чително способен лекар и университетски преподавател, но и 
като научен работник в областта на медицината и по-спе
циално на хистопатологията. Автор е на голям брой научни 
трудове и медицински учебници.

Проф. д-р Дойчин Дойчинов беше един от най-авторитет
ните българи в Сърбия. Той беше и сътрудник на сп. “Мост”, 
както и челн на редакцията на списанието към края на 70-те и 
в началото на 80-те години на миналия век.

Тленните останки на проф. д-р Дойчин Дойчинов бяха пог
ребани вчера в босилеградските гробища.

Вечна памет!

По повод 131 години от смъртта на Васил Левски 
делегация на босилеградския филиал на КИЦ „Цариброд" 
на 19 февруари положи цветя пред паметника на 
апостола в София. Освен представителите на КИЦ в 
състава на десетчленната делегация беше и журналист на 
Радио Босилеград.
От 1997 година насам на 19 февруари - деня на обесването 
на Левски, делегация на КИЦ посещава паметника в 
София и полага цветя.

Н

:П.Л.Р.

Съветът на Вранската епархия 
прие инициативата на Горан 
Петков от Бистър____ У;..ДЧ

рРемонт на 3 - 4 ши в Босилеградсш I 3
[ЙЦ

‘Вранската епархия ще се ангажира с 
подсигуряването на средства, а общинска 
комисия ще определи кои църкви трябва да 
бъдат ремонтирани спешно ХУБАВ ПРИМЕР: Обновената църква в с. Бистър

На проведеното неотдавна заседание на Съвета 
на Вранската епархия е подета инициатива за ре
конструкция на някои църкви в Босилеградско.

- От Съвета получих положителен отговор на 
моето искание той да се ангажира с подсигурява-

дина няколко църкви в общината да бъдат ремон
тирани и запазени.

Във вързка с информацията на Петков Изпъл
нителният отбор на ОС в Босилеград прие на пос
ледното си заседание решение да се сформира ко- 

щина, каза Горан Петков, представител от Боси- мисия, която да определи кои 3 или 4 църкви в 
леградска община в Съвета на епархията. Нужно е Босилеградско се нуждаят от спешна реставрация, 
до 1 март общината да предостави списък с най-

нето на финансови средства за ремонтиране на ня
колко от най-застрашените църкви в нашата об-

През последните години в Босилеградско час- 
застрашените храмове, които се нуждаят от спе- тичио или цялостно са реконструирани няколко 
шна реконструкция, въз основа на който Съветът цЪрКВН . в Бистър, Горна Лисина, Извор, Рибарци, 
ще поиска от съответните републикански минис- Босилеград и други, а в момента в някои села се 
терства да подсигурят необходимите средства. На- провеждат акции за събиране на средства за възоб- 
дявам се, че ще се създадат условия през тази го- П.Л.Р.новяване на храмовете.

Землячески срещи: Димитър Кръстев, окръжен прокурор в Пожаревац
да работи като стажант в Окръжния стопанскипочнал

съд в Пожаревац, а в Общинската прокуратура е пос
тъпил след полагането на правосъдння изпит и наскоро 
бил избран за заместник-прокурор. От 1984 г. 
местипк па окръжния прокурор в Пожаревац, макар че еПотомък на гасите строители е за-

имал най-малък трудов опит.
-Представители па 9 политически партии 

пията ДОС ме предложиха за окръжен прокурор след 5 
Димил,р Кръстев с направил хубава професионална октомври 2000 г. Знаех, че това е трудна и отговорна 

кариера. От 2(НЮ-та година е окръжен прокурор в По- аадача особе,ю в такива времена на промени, 
жаревап, където родителите му
година. Всъщност главният "виновник" за топа е дядо му, .г] рспшх да
който бил бригадир в строителното предприятие "Ку- с1юрсд закопа, Това се подразбираше, но все пак едно 

й”, сформирано в първата година след оспобнжденнто д е 11и бешс така, Тогава партийните комитети, 
Димитър, минала "пяла

от коалн-

шшщптI \ * Ш! шУ' но
(рсселилп през 1955 СЪщСВрСмеиио това беше и голямо предизвикателство и

се "хвана” с тази длъжност и да работя
се I

,'ъущ 1щ'у I
щ==

на-м
в конто иматмитс па чалиици и директори поставяха прокурори, 

доверие, конто всъщност ще ги слушат и ще играят по 
музика” - припомня Димитър

и през което, според ду 
иечалбарска Клисура”.

-Те са направили голям брой мостове, жилищни сгра- тактовстс ца тяхната 
ди и други обекти навред но Сърбия. Дядо ми е родей Кръстев, 
ппез 1900 г. и е завършил гимназия в българския град уппя нп "
трън, я в предприятието е бил бригадир. Много души от "Моите клисурци са добри хора, но...
нашенците си купили строителни площи в Пожаревац, 
построили си къщи и така останали 
разказва Кръстев.

-Откакто съм напуснал родния си край, само през две 
когато бях във войската ида живеят там - години не съм идвал там -

ожених. Моите клисурци са добри хора, но 
обичат да мъдруват. Както и*за другите наши

когато се

11114 От учител до окръжен прокурор кра,',ща. и за Клисурско е характерно, че има много ии-
Димитър Кръстев е родей в е. Драинци, по основно тслекТуалцИ, които работят навред по страната. Най- 

училище, а след това и учителска школа е учил в По- уважаваии са лекарите, а след това учителите. Двете ми 
жаревац. дъщери също съм възпитавал да обичат родния край на

-Тони бяха времена, когато най-много се уважаваха прсДцНте с„. Едната е учител по вероучение, понеже е 
лекарската и учителската професия. И ден днешен в З.шърпшла теология, а другата е юрист и сега е стажант 
Клисурско не те смятат за учен. ако не си доктор , поне Г1рИ адаокат в Пожаревац - разказва Кръстев, 
доктор па науките, а опя, който лекува хората. Аз за- Прсз С1юбодт,то си време той пише Р»™ази и събира 
върших учителска школа, за да имам парче хляб в исторн,|ССкп данни за родния си край. Дано му '
ръцете”, по ме увличаше правото и затова записах този мсчтитс да 11ашш1с и публикува монография за родт 
факултет а Скопие - споделя Кръстен, който тези дни си село Драници.
беше гост па нашата редакция.

дипломирал през 197? г., Кръстев зп-

'Кръстев е роден в с. Драинци, Клисурско, 
школувал се е в Пожаревац и Скопие, а 
професионалната си кариера е изградил в 
Пожаревац 'През лятото винаги посещава родния 
си край

М. Тодоров
След като се
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Рядко космическо 
явлениеГ I

Слънце 

като наше 

попадна в 

"черна дуг

МАРТ
17с Прел. АлексиЛ. човек Божи 
18ч Св. Кирил. пагр. Йерусалимски 
19п Са. ичииХриинтиДариа 
20с Првп. отци избито а манастира .Св. Сага' 
21 и ф 4 Наделя на Великия пост - Првп.Йоан 

Ластични». Прел. Наков 
22п Св.Свщмчх Василий, прел. Анкирски;

празнува Пролет, Пршта, Росен 
23в Са.Прпмчци Никои и Лука: празнува Порен 
24с Прел. Захарна. Св. Артеиин Солунски. 

празнува Доротея
25ч 9 Благовещснве (Разрешава св риба); 

празнува Слагай, Слгговсст, Слаговес- 
та, вангел, ввангелена, воина 

26л Събор на св.арх.Гавриип. Св.мчк Георги.
Софийски Стари.

27'. Св.мчца Матрона Солунска 
28 н 9 б Наделя иа Вел.пост - Прел. Мария 

Ггипетска, Прел. Иларион. Св. Сгофаи 
Чудотворец. Сащкачця Георги и Петър 
сввкц Мъглеиски. Мчк Боян; празнува 
Албена, Сеян. Сеяна. Соено Соена, Сеян-

Ч Д Денят е равен иа нощта
1 п Прпнчца Евдокия, празнува Свронея, Мар

та, Мартин
2 в Св. евмчк Теодот, еп.Киринейски.
3 с Св.мчди Евтролвй, Клвоиик и Василев.

Освобохденве иа България
4 ч Прел. Герасгш Йордански; празнува Гера

сим
5 п Св ичщ Коион и Йоан Българин
6 с Св. 42 мчци е Амория; празнува Красели-

ра 'Дупката обаче е гьлнала 
савло около 1 процент от 
звездата, а след това я е 
изхвърлила в космическото 
пространство

7*92 Неделя на Великия лост - Ся.Григо-
ряй Палави

8 л Прел. Теофилаи Нжодянийски
9 в Св. 40 мчш Севастойсиг. Мчк Исихнй До-

рост.
10с Мчци Колрат и Галина; празнува Галя е Га-

Йоносферно оръжие
Рядко космическо явление 
регистрираха тези дни два телескопа Опити за влияние върху състоянието на йоносферата с помощта 
на НАСА, обикалящи около Земята. на апаратура, монтирана в ракети и изкуствени спътници, са правени 
Голяма „черна дупка" е гьлнала и преди, но темата придоби широк обществен резонанс едва в сре-
звезда, подобна на нашето Слънце, а дата на 90-те години, когато САЩ започват реализация на програма

за високочестотни активни аврорални изследвания (НААКР).
През януари 1999 г. американците провеждат експеримент по 

иницииране на колебателни процеси в йоносферата, целящ засичане 
на бойни глави на балистични ракети. Посредством управляема екс
плозия на височина 270 км над тихоокеанското крайбрежие на Аляс
ка е инициирано мощно плазмено изригване в близост до северния 
магнитен полюс на Земята. Така че не е изключена възможността 
НААКР да се използва като психотронно или климатично оръжие. В 
сегашния момент съществуват методи, изкуствено предизвикващи

лииз
11 ч Св.Софроний Иерус и Софроний Врачжхи 
12п ПрепЛеофан. Св. Грморий Двоеше. Прел. 

Симеон, Нови Богослов
13с Св. Никифор, патриарх Цариградски; праз

нува Никифор
14 н $ 3 Неделя иа Валпост - Кръстопошж- 

на. Прел. Бенедип 
15п Св.мчк Агапий.
16в Мчци Сзвин и Папа.

след това я е изхвърлила в 
космическото пространство, като си 
„хапнала" само един процент от нея! 
Необикновеното събитие се 
в галактика, отдалечена от нас 700 
милиона светлинни години. 
Астрономите казват, че трагедията е 
сполетяла нещастната звезда, след 
като тя е излетяла от собствената си 
орбита поради среща с друга звезда. 
Учените преценяват, че в една средно 
голяма галактика такива явления се 
случват веднъж в 10 000 години.

е случило

X 8
29п Св.Марк Арвтусийски. Св.Кирил дякон 
ЗОв Прел. Йоан Лествичник.
31 с Прел. Илатий, еп. Гангьрски; празнува Ви- 

ниаиин
свличане на ледник.

Вероятно военните аспекти на прилагането на НААКР са главна 
причина всички резултати от изследванията да са засекретени от 
1997 г. насам.

Подправките - Чубрица 

хрднд и дшрство градинска
ЩКръстословицаВодоравно: 1. Приспособление за заверя

ване на документи. 5. Плочка., която се 
разменя за пари при хазард. 9. Симеон Зар- Съставил: Драган Петров
ков. 11. Повик при тореадорите. 12. Името Отвесно: 1. Хищник с неприятна миризма, 
на японския режисьор Куросава. 14. Шах- 2. Къса дреха без ръкави. 3. Легендарен 
матно равенство. 16. Втората нота. 17. Учеб- латиноамерикански революционер. 4. Жи- 
ни единици. 18. Стихотворение на Иван вотно с остри бодли. 5. Метални нишки. 6. 
Вазо.в. 19. Град в Македония. 21. Духов му- Големи периоди от време. 7. Лично мес- 
зикален инструмент (мн.ч.). 23. Малкото на тоимение. 8. Характер (мн.ч.). 9. Лепкав сок, 
крава. 24. Борец срещу Османската име- който изтича при нараняване на някои 
прия, хайдутин. 25. Заровено съкровище. 27. дървета. 10. Годишен сезон (мн.ч.). 13. До- 
Автомобилно състезание. 29. Стихосбирка машни животни. 15. Най—известната руска 
на димитровградския поет Борис Тодоров, царица. 17. Момичета, които ходят на учи- 
33. Който оре земя. 34. Инструменти за лиЩе. 18. Пустиня в Африка. 20. Столицата 
работа (съкр.). 35. Модел на „Лада". 36. на Канада. 21. Пощенска пратка. 22. Съдове 
Авто-знак за Ниш. 37. Неприличен смях. 39. за течности. 24. Странични дъсчени части 
Тропически плод. 40. Това, което отговаря на каруца. 26. Името на композитора Равел. 
на действителността. 41. Название на авто- 27. Просто оръдие за оране от дърво. 28. 
мобилна писта за състезанията „Формула Замръзнала роса. 30. Столицата на Банг

ладеш. 31. Планина в Русия. 32. Първата 
жена (библ.). 38. Река в Австрия и Германия. 
39. Името на актрисата Дерек.

Античните и средновековните лекари знаели лечебните 
свойства на чубрицата за храносмилането и затова я препо
ръчвали като подправка и лекарство. Митиоли, един от про
чутите италиански лекари от XVI в., пише в своята книга за 
билките, че чубрицата подхожда само за ястия от месо и риба. 
Нейното научно родово име е сатурея. То произхожда от името 
на езическите божества сатири, на които се приписвало между 
другото и чревоугодничество.

Градинската чубрица е едногодишно, около 30 см високо 
растение от сем. Устноцветни, на което долната част на стъб
лото е вдървеняла. Родината й са земите около Средиземно 
море и Близкия Изток. Тя се култивира в много страни на 
Европа и Америка, също и в България. У нас не се среща 
диворастяща. В кулинарната се използва цялата надземна 
част, а в медицината и фармацията - подземните и надземните 
части, събрани по време на цъфтеж. Чубрицата има силен прия
тен аромат и леко парещ тръпчив вкус. При сушене ароматът 
става по-интензивен. В растението се съдържат около 0,50% 
етерично масло (с главни съставки феноли, най-вече карва- 
крол), витамин С, дъбилни вещества, захари, флавоноиди, маз
нини и др.

Чубрицата стимулира дейността на стомаха и червата, оказ
ва спазмолитичен ефект, има благотворно действие при ме- 
теоризъм. Тя намира широко приложение в българската кухня 
за ароматизиране на всички трудно смилаеми храни, на първо 
място боб, леща, зелен фасул, грах. Освен това се поставя в 
ястия от овнешко и агнешко месо, червено зеле, супи от кар
тофи и зеленчуци, в мариновани краставици (заедно с копър и 
естрагон), във водата, в която се варят риба или мекотели. 
Чубрицата е основна съставка на българската шарена сол. Тя 
се прилага в колбасарството, за ароматизиране на сиренета и 
др. Чубрицата се вари с основните продукти, изважда се преди 
поднасяне, и то в случаите, когато се поставят цели клончета 
(1-2). Чубрицата се комбинира добре с магданоз, сушени зелен
чуци, дафинов лист, чесън, розмарин, целина, гръцки сминдух. 
Понеже риганът и майораната имат аромат твърде близък до 
нейния, то комбинацията им с чубрица е неподходяща.

В българската народна медицина чубрицата се използва при 
високо артериално налягане, против газове и колики в стомаха 
и червата, при лошо храносмилане, за лекуване на някои бъб
речни, чернодробни и жлъчни заболявалия. Приема се вът
решно под формата на извлек (1-2 супени лъжици ситно стрити 
надземна и подземна чат от чубрицата се киснат в 500 см вода

продължение на 3-4 ч, след това се кипва 15 мин в добре 
затворен съд, прецежда се, разделя се на 3 части й се приема 
преди хранене сутрин, обед и вечер).
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Решение на кръстословица 187 - Водоравно:
В1. Томас. 6. Дирек, 11. Бо. 12. Обител. 14. Меласа. Наташа. 28. Ротор. 29. Пиво. 30. Ана. 32. Обет. 33. 

16 Лен. 17. Народ. 19. Миро. 21. Ад. 22. „Багат". 23. Цигари. 35. Ин. 36. Сол. 37. Детелина. 39. Ас. 40. 
„Минас". 24. Метод. 25. Колиба, 26. Колос. 27. Сахара. 41. Дрян.
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аДГ,Г ”ПЪСТЪ1>Ва” " Е—™ ““ »»Р» з» Футбол: Пред началото на пролетната част 
от първенството на НФЗ

С динамит и ток избиват рибата И двата димитровградски 
отбора гостуват в първия кръг•Липсата на пазачи и сравнително ниските глоби за бракониерите създават сепио-ши 

проблеми в работата на тукашното рибарско дружество Р Д сериозни
Дружеството на спортните рибари “Пъстърва” бъде 2200 динара 

в Босилеград съществува от няколко години и в
Димитровградските футболни отбори “Балкански” и “Желюша” прик- 

лючват подготовките си за пролетния сезон и започват да играят конт
ролни мачове. Вече на 6 март са мачовете от първия кръг за купата на 
СЧГ на територията на Пиротски окръг, а на 13 и 14 март започва и 
първенството на НФЗ. В първия кръг и двата димитровградски отбора 
гостуват. “Балкански” се среща с отбора на “Лужница” в окъжното дерби, 
а “Желюша” гостува на “Пуковац”, който е претендент за първото 
място.

, пенсионерите, студентите и ка-

иего ^ момента членуват около двадесетина ри- 1100 динара, докато членският иосз1» "децата до 
бари. В дружеството са включени и кадети, пенсио- 14-годишна възраст и за жените е 500 динара,
"е На потир Же1Ш' Председателят на Скупщината на “Пъстърва”

На последното заседание на рибарската асоциа- Крум Григоров заяви пред нашия вестник, чс пла- 
ц я Бетерница и Власииа в Лесковац, в чнпто щането на членския внос може да се извърши чрез 
състав е и босилеградското дружество, е определен три месечни вноски и добави, че доста високите 
членският внос за 2004 година за всяка категория цени просто не позволяват да се увеличи броят па 
поотделно. За сениорите през 2004 година той ще спортните риболовци в Босилеградско. Григоров

особено подчерта, че дружеството разполага 
нимални средства, което до голяма степен затруд
нява работата. В дружеството остават само по 15 на 
сто от членския внос за сениорите, а останалите

Двата димитровградски отбора имат по 4 попълнения и с оптимизъм 
очакват началото на сезона. Последното попълнение па “Балкански” е 
младият защитник от “Раднички” Пирот Ненад Павлович. От 29 
февруари футболистите на “Балкански’* ще проведат съвместна под
готовка в “Мотела” в Димитровград, докато желюшани ще продължат да 
тренират в СЦ “Парк”. В началото на март се очакват и първите конт
ролни мачове.

с ми-
Д.С.

Новина от димитровградската рибарска 
организация „Нишава”________________

средства отиват на сметката на асоциацията.
- Нямаме пари да ангажираме пазачи, с което да 

спрем несъвестните рибари, които ловят риба с 
мрежи, динамит, електрически ток и други неза
конни средства, казва Григоров.

Проблема елипсата на пазачи подчертава и Вла
димир Стоименов, председател на Управителния 
съвет на дружеството. Бракониерството е основ
ната причина за ежегодното драстично намаляваме 
количеството на рибата в нашите чисти планински 
реки, пояснява той.

Преди две години рибарската асоциация “Ветер- 
ница и Власииа” е пуснала в Лисинското езеро око
ло 2000 млади калифорнийски пъстърви, но за 
съжаление през този сезон не е планирано обо
гатяване на рибния фонд в езерото.

Дано компетентните служби проявят малко по
вече интерес към проблема с намаляването па ри
бата в реките в Босилеградския край.

Драстично поскъпнаха 
разрешенията за риболов

На проведеното преди няколко дни събрание на Съюза на димит
ровградските спортни рибари бе прието предложението на Управителния 
съвет на тази организация цената на разрешенията за риболов в езерото 
“Сават 2” да бъде увеличена на 2000 динара за възрастите рибари. Ми
налата година цената на тези разрешения бе двойно по-малка. Цената на

300 динара, за жените,разрешенията за пионерите възлиза на 
пенсионерите, инвалидите и студентите - 1000 динара, докато дневните 
разрешения се дават срещу 300 динара.

Що се отнася до разрешенията за риболова в Нишава и други реки в 
страната, тяхната цена се определя от републиканския съюз на рибарите 
и възлизана: 2200 динара за сениорите, 600 динара за пионерите и 1100 
динара за “останалите ’. От разрешенията за риболова в “Сават 2” в 
"Нишава” очакват да инкасират над 400 хиляди, а от разрешенията за 
реките - около 170 хиляди динара.

Немалък брой присъстващи на събранието рибари бяха на мнение, че 
цените на разрешенията са изключително високи. Някои от тях 
прецениха, че поради този факт броят на димитровградските рибари ще

Б.Д.
П.Л.Р.

се преполови.Така беше някога...

о|||н|Н
; жшшш}

На 16 март 2004 г. се навършва 1 ГОДИНА от 
смъртата на нашия скъп баща, дядо и свекър
ЛЮБОМИР ДАВИТКОВ 
(1909 - 2003) 
от с. Църнощица

Панихидата ще бъде отслужена на 7 март от 11 
часа на гробищата и вкъщи в Църнощица.

Почивай в мир! Поклон пред светлата ти памет!

Когато ровим по старите пожълтели снимки, 
винаги стигаме до извода, че старите хора са 
умеели да се забавляват и да спортуват. А ние 
през тези зимни дни сме в стаите пред телеви
зорите, с дистанционото в ръце. Времето все пак 
прекарваме в скука, а оттук и обезателните зим
ни травми. /

От опечаленото семейство Захариеви

Г Т> На 5 март 2004 г. се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ 
нашия мил и иепрежалим съпруг и татко 
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ-АЦА, 
митничар от Димитровград

Панихидата ще бъде отслужена па 5 мартт.г. от 10 
часа на димитровградските гробища. Каним роднини 
и приятели да ии придружат.

Изминаха 40 тъжни дий без теб, но мъката остава, 
а сълзите не спират. Домът ни е тъжен и празен без 
теб. Ще се гордеем, че имахме един прекрасен съпруг 
и баща.

Почивай в мир!
Вечно скърбящи: съйруга Миряна, син Емил и дъщеря Соня

ч * КИX п
гвл

Група скиори на път за Гърбини кошари през 
зимата на 1938 г.

Една от игрите на снега.

разхождали или са играели на снега. Някои са ка
рали и ски. Старите царибродчаии помпят, чс едно 
време тук е имало и много добри скиори, които са 
участвали па републикански и други състезания в

Ма 4 март 2004 година се навършват ПЕТ ГО
ДИНИ от смъртта на моя незабравим съпруг
ВЛАДИМИР ДАМЯИОВ-КУШИН 
адвокат от Босилеград

Нека всички роднини, съседи и приятели си спо
мнят за иего на тоя ден.

Сми спокойно, мой мили Владо, в твоя Босилег
рад, който ти много обичаше и милееше за иего. 

Докато съм жива няма да те забравя.
Твоя та Анка______ .

страната.
Благодарение 

на тези акти
вности старите 
хора много по
мая ко са 
страдали от бо
лести, предизви
кани от недос
татъчна фи
зическа ак
тивност и пре
кадено консуми
ране на храна 
през този период 
от годината.

На 27 февруари 2004 г. се навършват 40 ДНИ от 
смъртта на нашия мил и иепрежалим баща. тъст и дядо
МИЛЕ МИЛЕВ
(1931 -2004)
от с. Долна Любата

Панихидата ще бъде отслужена на 27 февруари от 
11 часа на долволюбатските гробшца. Каним роднини,

Возене на шейна, известна като царибродски боб

Преди години обаче прекрасните места н окол
ността на Цариброд винаги са били пълни с хора, 
особено през почивните дни. И това не само млади, 
но и възрастни хора. Някои от по-старите цариб-

шейииродчани разказват, чс те са се возили на съседи и приятели да присъстват.
Нашата болка по теб не стихва, времето не лекува 

безмерната ни тъга. Винаги ще бъдеш с нас. С много 
обич п признателност свеждаме глава пред светлата та наме .

ОПсчалсш,: уънрря Тонка, зеШ Георги, внук Деян н анучка Марш

почти до средна възраст. Известите пързалки в 
Вабача, Чуй петъл, Строшена чешма, в Мъртви- 
,,ата и останалите места през зимата са били най— 
посетените места в града.

И докато едни са се возили на шейни, други са се
Сретен Игов

На зимна разходка
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Манчин рабушУдарило остро 

на шиляво
Карнавална красавица т

се на триста партийе, па и не 
се чуйе кой кво орати. Свак 1 
запел на свойето ко мутав на 
точила. Видиш ли колко ме- 

Видиш ли Манчо, кво ни донесе тая де- сеца см0 дез Стари-бащу, а йедън дом без 
мокрация? - гледам дебело се ядосал Пейча д0макьина нейе никикъв дом.

| Правдата. - Барем да не йе тая телевизия, та _Прав си> бай Пейчо, ама ако се сечаш 
да не се излагамо пред свет... нашият дом разбуцаше другьи, па съга требе

-Па ти, Пейчо, оти гледаш това. Притисни дд се оправлямо по „овому! 
пулат и си найди опея мърдогузице що 
ужкьим пою, а оио повече се върту!

-За мърдогузицете, Манчо, требе мерак, а 
мене меракат отдавна ми йе минул! Еве ве- 
чимка петнайесе године ие се опраямо на-

7У

-Млого добре знам кво све доживеямо, ама 
чини тъпчемо на место. Не се занйеса ми се

дали че имамо руководство, а и кои че улезну 
у ньега. Свакьи дън се претакаю кико свинска 
црева. Са очу - са нечу, са може - ютре не 

никуде. Са на последньите изборйе си реко: може тш йе айдуК1 ония йе „о-айдук... Па 
дошло йе яйцето до дупето, най-после че нийе ’ Манчо> за айдуци ли ИЗЛазимо на 

! I почнемо да се опраямо, оти досади на народ , ’ й ,
! йедно и също да слуша. Затова ли бре Манчо, "

: | накара и женуту и децата да гласую?
-Па ти кво си очекувал?
-Кво ли? Йедна по йедна работа да се оп- 

равляю, а тая демокрация да заживейе ко що 
йе у съвият паметан свет...

-Полъка, бай Пейчо, сам знайеш дека прав-

-Знам ли, може све да буде, ама докига се не 
докаже, мислим не йе ред...

-И я тека мислим, Манчо. Нали си слушал 
кига се караю жене, йедна на другу каже да 
йе курва; да йе теквая или онаквая, ама 
нийедна не може нищо да докаже!

-И курварлък и айдуклък, бай Пейчо, 
тешко се доказую!

-Епа са ми кажи ти, тия наши демократи 
или кво су, кво • оче да си докажу, а? 
Надмудрую се кико Итар Петър и Настрадин 
Оджа.

-Я мислим, байе Пейчо, оче да докажу кой 
йе по-паметан, та народ да му поверуйе!

-Манчо, я съм бил на млого селска съб
рания. И там селяци се здърпаю, поскараю се, 
може да си спомену и майкье, ама накраят се 
договоре кико да буде. А тия горе га отегоше 
кико гладну годину...

-Е , вала и ньим че досади и дойде акъл!
-Дай боже!

дата дооди полъка...
-Ма ква ти правда, Манчо, она йе йоще да

леко. Я се надайо дека на тия наши избраници 
че дойде акъл. А оно гледаш ли, кига се 
довате и се караю по-страшно оди жене. 
Само кве си думе думаю, да те йе срам да гьи 

| слушаш. Па си мислим: а бре, това ли су тия 
наши избраници за койи толко паре се 
поарчише докига гьи изберемо?!

-Е-е-е, не може и кико йедно време, 
ужкьим иде све мед и масло, кига нийе смо 
били затънули до гушу у г....

-Ма знам я дека нейе лъсно, ама тува 
Манчо, ударило остро на шиляво! Поделили

ГГ'**г :
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шят влак за Европа
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Йвйнете. на кой коловоз е нашият влак за Европа?

- На последния.
- Тръгва ли по разписание?

! - Не. Закъснява неопределено време още при 
; тръгване и затова е на последния коловоз.
! - Защо? Чака ли изграждането на бързи жп линии?

щ \ 1I0у 1 У2
4 %

.. :й
- Не, но...N. . «.'.
- Какво „но"? Нали е вдигната бариерата и е даден 
зеленият сигнал...
- Нямаме машинист!

- Нима сред толкова железничари на перона не може 
да се намери поне един машинист?

Не. Всичките те са специалисти по пренасочване и 
спиране на влаковете. А с тях нашият влак не може и

'■■■■• . .--у щ ЧЩШ' швмшшш

о
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V
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не къмКИР
.

;Гйч
Владимир Кусовац

■НИЙ

Уйа-мини *Всеки може да стъпче 
истината, но на пръсти се 
броят тези, които могат да 
стъпчат лъжата.Нашенски неторийки Драговитчанин влиза в рейса и пита шофьора:

- Може ли в този рейс да се карат цветя?
Шофьорът отговаря положително. Драговитчанинът

пак пита:
- Превозът за тях безплатен ли е?
Шофьорът пак отговаря утвърдително. 
Драговитчанинът тогава вика през вратата:
- Трендафилке, влизай!
И жена му влиза в автобуса.

*Всяко ляво пространство си 
има по един дълбок десен 
джоб.
*Най-трудно се откриват 
съвест у политик и ахилесова 
пета у стоножка.
‘Колко ли тъпани живеят с 
мисълта, че са лири?

‘Престъпността в държавата 
застрашително намалява - 
жертвите й са на изчезване.Г ‘Това, което животът налага с 
огън и меч, глупостта отменя 
с мнозинство.Записал Б. Д. Петър Кривенчев
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