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В Косово избухнаха жестоки стълкновения X А
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ШШ&В 1*В Косово и Метохия в сряда 
избухнаха жестоки 
стълкновения в които, 
според данните до 
набирането на нашия 
вестник, са убити 22-ма души 
и около 500 са ранени *В 
някои селища албанци 
опожариха сръбските къщи 
*Въведен полицейски час в 
Косовска Митровица 

Етническото напрежение се 
повиши рязко след тежкото на
раняване на сръбския ученик 
Йовица Ивич и гибелта на три 
албански деца, които се удавили 
в река Ибар. Според разпростра
нената информация от някои ал
бански медии, виновна за смърт
та на децата е група сръбски мла
дежи. Това послужи като повод, а - 

* стълкновенията започнаха кога-

Отбелязана 
годишнината от 
атентата срещу д-р 
Зоран Джинджич
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шНа 12 март в Алеята на ве- Ш
диканите десетки хиляди гра- 1__
ждани заедно със семейство
то на Зоран Джинджич положиха венци и цветя и запалиха свещи по 
повод годишнината от убийството на сръбския премиер. На пани
хидата, която отслужи Шабаско-Валевския владика Лаврентий 
присъстваха и президентът на държавната общност СЧГ Светозар 
Марович, президентът на Черна гора Филип Вуянович и премиерът 
Мило Джуканович, председателят на Скупщината на Сърбия Пред- 
раг Маркович и министрите Младжан Динкич и Томица Милосавле- 
вич, бившият премиер Зоран Живкович, министрите и подпредсе
датели на бившето правителство, ръководството и членовете на

Ш
то по-голяма група косовски ал
банци нахлу в северната сръбска които живеят сърби, понеже го- кански части от базата "Бондс- 
част в Косовска Митровица. В леми групи етнически албанци тил” успяха през нощта между 
този разделен град те 
най-жестоки и там има най-много 
загинали и ранени, макар че си
лите на ООН са използвали съл-

бяха нападаха селищата, стълкновя- сряда и четвъртък да контроли- 
вайки се със силите на КФОР и рат положението и да защитят 
ЮНМИК и палейки сръбските малобройното сръбско населе- 
къщи. В повече селища са опо- ние, както и манастирите ”Висо- 
жарени всичките сръбски къщи, ки Дечани”, "Печка патриар- 
в Косово поле - 50, а в гр. При- шия” и "Грачаница”.

В Косовска Митровица бе

зотворен газ и гумени куршуми, 
за да разпръснат протестиращи
те, събрали се от двете страни на зр 
река Ибар. След час-два сблъс
ъците се разшириха във вси
чките части на покрайнината в

ен всичките черкви, манастира 
Св. Архангели”, сградата на въведен и полицейски час, така 

Богословията и училището.
Силите на КФОР и ЮНМИК, ве страстите се примириха.

Демократичната партия.
(На 3 стр.)че вчера в раните утринни часо-

Засилени са мерките 

срещу тероризма
включително и специални амери-

Воислав Кощуница: Кофи Анан 
осъди 
насилието 
в Косово

КФОР да прекрати насилията
Премиерът на Република Сърбия Воислав Кощиница призова 

международните сили да прекратят насилията в Косово, се посочва в 
комюнике на правителството.

По време на телефонен разговор е администратора на ООН в 
Косово Хари Холкери, Кощуница е настоял за "ефикасни действия 

сили с цел прекратяване на насилията в пок-

Организационите поделения на Министерството на вът
решни работи в Сърбия засилиха антитерористичните 
мерки в цялата република. Подобни мерки 
граничните пунктове, на обектите с особено значение, 
както и на местата, където се събират много граждани.

Антитерористичните мерки включват и интензифици
ране на сътрудничеството с други служби за сигурност 
републиката, в държавната общност СЧГ, 
лициите в съседните страни.

Мерките са въведени поради най-новите терористични 
актове в света.

Генералният секретар на 
ООН Кофи Анан осъди но
вите прояви на междустничс- 
ско насилие в Косово. Той 
призова всички "заинтересу
вани страни да сложат край 
на кървопролитието”. 'На
силието застрашава стабил
ността на Косово и Метохия 
и сигурността на всички не
гови граждани” - заяви Анан.

са взети и на

на международните 
райнината”.

Същевременно
правителството. На заседанието присъстваха и министърът и за
местник-министърът на отбраната на СЧГ Борис Тадич и Вукашин 
Мараш, външният министър Горан Свилапович, началникът па 
Генералния щаб на армията на СЧГ генерал Бранко Кърга, шефът 
на Агенцията за сигурност и инфорация (БИА) Раде Булатович и 
ръководителят на Координационния център за Косово и Метохия 
Небойша Чович.

сряда се. проведе и извънредно заседание нав в
както и с по-
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2 ■■■•■,

Хавиер Солана осъди 

безредиците
Хари Холкери;

Днес е 

черен ден 

за Косово”

Георги Първанов:99
НАТО и ЕС да продължат 
ангажиментите си в Косово

Върховният представител на ЕС за външната политика и сигур
ността Хавиер Солана осъди безредиците в Косово и Метохия 
нарече сблъсъците "абсолютно неприемливи”
ЮНМИК и КФОР да въдворят ред.

Солана призова всички политици да си сътрудничат с между- 
народните миротворчески сили и да осигурят стабилността и реда в 
Косово.

, като 
и призова силите на

Българският парламент ратифицира договора за присъеди
няването на България към НАТО.

Процедурата по присъединяването на страната към Алианса ще 
приключи след представянето на ратифицираните документи на 29 
март във Вашингтон.

В речта си пред депутатите президентът Георги Първанов 
призова НАТО за намеса в Ирак. Той също призова НАТО и ЕС да 
продължат ангажиментите си в Косово и след сблъсъците между 
албанци и сърби.

Ръководителят на мисията на 
ООН в Косово Хари Холкери 
определи проявите па етническа 
нетърпимост и насилие в Косово 
като "черен ден” за автономната 
провинция.

Холкери призова всички да се 
приберат по домовете си, за да 
може КФОР и полицията да 
вършат своята работа и да се 
"погрижат за сигурността на 
населението". Той допълни, че 
случилото се в Косово е "шоки
ращо и всява сериозно недово
лство".

Гърция осъди проявите на 
насилие

Гръцките власти 
Митровица и

осъдиха проявите на насилие в Косовска 
призоваха мирният процес в региона да продължи. В 

изявление на гръцкото правителство се казва, че Атина настоява 
страните в конфликта да 
преговорите.

Шест църкви в Урошевац са били подпалени, след 
стреляно с гранатомет. В една от църквите са се намирали 15 гръцки 
войници от контингента на КФОР. Едип от войниците е бил леко 
ранен.

София след атентатитепостигнат съгласие по пътя на

като по тях е Със сирени и триминутно мълчание, в понеделник точно в 13 часа 
България изрази почитта си към жертвите на атентатите в Мадрид, 
при които загинаха и четирима български граждани. Така и 
България се присъедини към страните-членки на ЕС, които бяха 
призовани от ирландското председателство по този начин да 
покажат съпричастност към борбата с тероризма.

Атентатите в Мадрид пренесоха страха и в Европа, която досега 
беше пощадена от насилие в такъв мащаб. Поради това по искане на 
премиера Сакскобургготски в сряда се проведе заседание на Съвета 
по сигурността, на което беше обсъдена обстановката в страната 
след атентатите в Мадрид.

България може да се превърне в цел на терориститъе, ако 
членовете на "Ал Кайда” успеят да проникнат на нейна територия и 
тя да се окаже лесна мишена. Това е мнението на журналиста на 
"Гардиън” - Ричард Нортън-Тейлър.

Атентатите 

^ предрешиха вота 

в Испания

I
!

!
& Опозиционната Социалистическа народна пар

тия на Испания спечели изборите в страната на 14 
март. Социалистите събраха 42,7% от гласовете 
при избирателна активност 63 процента, докато 
консервативната Народна партия на досегашния 
премиер Хосе Мария Аснар получи подкрепата на 
36,7 процента на избирателите.

- Войната в Ирак беше катастрофа и окупацията на 
Ирак е катастрофа, заяви новият испански премиер 
Хосе Луис Родригес Сапарето. Той добави, че 1 300 
испански войници, които са в Ирак ще бъдат 
върнати в страната до 30 юни, когато е предвидено 
предаването на суверенитета на временното 
иракско правителство.
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Министър Соломон Паси 

посети три кавказки 

републики
Колин Пауъл:

Джинджич и 

Трайковски имаха 

ключови роли
Министърът на външните работи на България Соломон Паси 

посети Грузия, Азербайджан и Армения в качеството си на 
председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в 
Европа.

В срещата на Паси с президента на Грузия Михаил Саакашвили и 
премиера Зураб Жвания в град Поти двамата държавници уверили 
българския министър, че няма да бъде използвана сила при 
решаването на възникналата напрегната ситуация в Аджария.

Азербайджанският министър на външните работи Вилям Гулиев 
поиска от Паси възстановяване на териториалната цялост на 
Азербайджан, от която 12 години фактически е отделена 
непризнатата арменска република в областта Нагорни Карабах. 
Гулиев изрази недоволство от работата на така наречената "Минска 
група”, която се занимава с решаването на армено-азербайджанския 
конфликт.

Соломон Паси отказа коментар на проблема с териториалните 
спорове между Армения и Азербайджан преди срещата му в 
арменската столица Ереван.

Парламентарните избори преминаха под знака 
на атентатите миналия четвъртък, траурът и из
ключителните мерки за сигурност. Повечето испа-

Американският държавен секретар Колин Пауъл 
заяви по повод годишнината от убийството на 
сръбския премиер Зоран Джинджич, че до последния 
му ден го е водила визията за демократична Сърбия 11 Ци смятаха, че чрез гласа си ще защитят демок- 
като членка на семейството на трансатлантически рацията, която се е превърнала в мишена на теро-
страни. ристите.

Наблюдателите обясниха ниските резултати на 
партията на Аснар с наказателен вот на избира
телите, които по този начин оцениха действията на 
правителството след трагедията в Мадрид.

На 12 март се навърши една година от убийството 
на сръбския премиер Джинджич. Това беше ден, 
който приятелите на Сърбия и всички приятели на 
мира никога няма да забравят. И като политически 
лидер, и като премиер Джинджич даде неизмерим 
принос и имаше ключова роля в събитията, които 
завинаги промениха течението на сръбската история.
От името на правителството и народа на Съедине
ните американски щати изпращам моите съболез
нования на съпругата па убития премиер Джинджич, МИвр 
на семейството му и на сръбския народ”, каза Пауъл.

Държавният секретар на САЩ също така изрази 
уважението си и към загиналия неотдавна македон
ски председател Борис Трайковски, припомняйки, че 
той е бил неуморим привърженик към толерантност
та и представител на всички граждани на Македония 
а неговата мъдрост на лидер спаси Македония от 
криза и я насочи по пътя към стабилност.

"Зоран и Борис бяха мои приятели. И двамата 
посочиха на обичаните от тях страни пътеката, която 
води към светло бъдеще. Спомените ни за тях нека да 
осветляват пътя ни”, каза Пауъл.

Балканско турне на чешкия пре-

Владимир Шпидла 

в Букурещ... На 5 април последно 

заседание на съда в 

Бенгази
Министър-председателят на Румъния Адриан Нъс- 

тасе и чешкият му колега Владимир Шпидла откриха 
Румънско-чешкия бизнес форум, организиран в Буку
рещ от румънската Търговска камара. В речта си два
мата министри обещаха търговският стокообмен между 
страните им да се увеличи, допълвайки, че досегашните 
взаимоотношения са далеч от реалния потенциал.

Премиерът Шпидла уточни, че Чехия има интерес в 
румънския енергиен сектор, железопътен транспорт и 
преработката на отпадъци. Неговият домакин, премие
рът на Румъния Нъстасе отбеляза, че между двете ст
рани съществуват традиционно приятелски итношения, 
но съществува дефицит в търговския стокообмен.

В присъствието на двамата премиери, първият за
местник-председател на румънската търговска камара 
Михай Дарабан и председателят на чешката индустриа
лна конференция Станислав Казеки подписаха договор 
за сътрудничество между двете институции.

... и в Скопие
От Букурещ чешкият министър-председател Влади

мир Шпидла отпътува на четиридневно посещение в 
Македония. По време на първата си официална визита в 
Скопие чешкият премиер се срещна с македонския си 
колега Бранко Цървенковски и с други държавни пред
ставители.

Целта на посещението на премиера Шпидла в Ма
кедония е подобряването на икономическото сътруд
ничество между двете държави, предаде македонската 
агенция МИА.

Съдията по делото 
срещу шестимата българ
ски медици, обвинени в 
умишлено заразяване на 
400 либийски деца на
срочи за 5 април следва
щото заседание на На
казателния съд. Съдията 
изрично е подчертал, че 
то ще бъде последно, и е 
призовал всички страни 
по делото да присъстват в 
залата.

В понеделник се про
веде поредното заседание на съда в Бенгази. Представителят на защитата 
на държавните интереси предоставил на съда документи, свързани със 
състоянието и развитието на здравеопазването на Либия, включително 
касаещи държавното обезпечаване на педиатричната болница в Бенгази.

След него представителката на адвокат Бизанти е поискала да няма 
повече отлагания и съдът да насрочи дата за произнасяне на присъдите.

Адвокат на семействата на заразените деца отново е връчил 
граждански иск, който повтаря досегашните претенции и е пледирал за 
виновността на подсъдимите.

Избори в Русия и пожар в 
Москва

Нов мандат за 

президента Путин
Руският президент Владимир Путин бе преиз

бран за втори 5-годишен мандат в неделя. Централ
ната избирателна комисия съобщи, че за действа- 

глава са гласували 70,9% отщия руски държавен 
избирателите.

Минути след оповестяването на края на изборния 
ден в Москва избухна пожар в сградата на галерията 
”Манеж”. Строената в началото на XIX век сграда, 

в себе си безценни произведения на изо
бразителното изкуство, стана жертва на късо съе- 

Около 2 часа през нощта местно време
на по-

поместила

динен ие.
пожарът бе ликвидиран. При потушването 
жара загинаха двама огнеборци.



Горан Свиланович
Чович в 
Косовска 
Митровица
Председателят на координа
ционният център за Космет 
Небойша Чович пристигна 
вчера в северната част на 
Косовска Митровица, където 
посети ранените при безре
диците от сряда.
Чович разговаря с предс
тавители на сърбите "с цел 
по-добра самоорганизация" 
и посети семействата на 
пострадалите при 
сблъсъците.

Почести за 

убития премиер
Спешна среща с 

посланици в Белград
Министърът на външните работи на СЧГ Горан Свиланович с_. 

спешна среща с посланиците на страните, които са постоянни членки 
Съвета за сигурност на ООН и на Контактната група в Белград във 
връзка с безредиците в Косово и Метохия. На срещата присъства и 
представителят на ООН в Белград.

Министър Свиланович поиска от посланиците незабавна реакция от 
страна на Съвета за сигурност на ООН за да бъде спряно насилите в 
Косово. Русия, САЩ, Франция, Великобритания и Китай са постоянни 

на Съвета за сигурност, а в контактната група участват САЩ, 
Русия, Франция, Великобритания, Италия и Германия.

свика
на

(От 1 стр.) жинджичевски би било, ако тъгу- 
Преди парастаса делегации на ваме поРаДи това че го няма и с 

министри от прзвитслството нз товз дз опрзвдзвзме лентяство- 
Зорзн Джинджич и от сегзшното пзсивносттз и изчзквзнето нз 
правителство на Воислав Кощу- събитията”, каза Весна Пешич, 
ница положиха венци край входа перифразирайки 
на сградата на правителството, убития премиер^ Към победата, 
на мястото, където на 12 март ДРУГ0 не остава”.
2003 г. бе убит премиерът. На 
същото място венец положиха 
принц Александър Караджорд- 
жевич и принцеса Катарина.

На 12 март предиобед, в цен
търа на Белград, на платото ме
жду Народния театър и търгов
ския център ”Стакленац” бе от
крита възпоменателна плоча с 
името на трагично загиналия 
премиер.

В следобедните часове в Цен
тър ”Сава” се състоя мемориа
лна академия, организирана от 
Демократичната партия. За д-р 
Зоран Джинджич говориха пред
седателят на ДС Борис Тадич, ли
дерът на Демократичния център
Драголюб Мичунович и послани- ВЖЛи „а 
кът на СЧГ в Мексико Весна местната власт и граждани. 
Пешич. | Чирич каза, че новото название

”Онова, на което Зоран Джин- на булеварда е дълг на нишлии 
джич би гледал с най-голямо пре- към приятеля им Зоран 
зрение, е ако сега сложим него- Джинджич, който много е 
г допринесъл за укрепването на

вия портрет на стената и да съжа- демокрацията в града, 
ляваме за нещастието. Антид-

членки думите на

«БДИ: А‘
"“^пйтрЩШя 1Й Чович апелира 

за въздържане 
от насилие

Булевард ” 
Д-р Зоран 
Джинджич” 
в Ниш

Ръководителят на Координацио
нния център за Косово Небойша 
Чович призова косовските сърби и 
албанци да се въздържат от наси
лие и изрази съжалението си за 
смъртта на трите албански деца. 
Чович оцени ситуацията като мно
го опасна и апелира към ЮНМИК и 
КФОР да предприемат всички въз
можни мерки за предотвратява
нето на конфликт между сърби и 
албанци.

Булевардът "Братя Тасковичи", 
един от най-големите 
булеварди в Ниш, в понеделник 
получи името на убития 
сръбски премиер. Табелата с 
новото име на булеварда беше 
открита от кмета на гр. Ниш 
Горан Чирич, в присъствието на 
Нишкия епископ Ириней,

Повишена е 

бойната 

готовност на 

МВРАрмията на СЧГ е готова 

да се ангажира в Косово На най-високо ниво е повише
на бойната готовност на частите 
на МВР на Сърбия, разположени 
по административната граница с 
Косово и Метохия след драмати
чните събития в Покрайнината.

В съобщение на МВР се по
сочва, че полицията в сътрудни
чество с останалите служби за си
гурност, е засилила мерките за 
сигурност, с цел предотвратяване 
на прехвърлянето на албанския 
тероризъм от Косово в остана
лите части на Сърбия.

Президенстските избори в Сърбия
Армията на Сърбия и Черна гора е готова да се ангажира в помощ на 

международните сили за стабилизация в Косово в рамките на силите на 
КФОР и ЮНМИК, реши Върховният съвет по отбрана на спешно 
заседание.

Съветът е задължи началника на Генералния щаб да следи ситуацията 
и съответно да предлага нови мерки в унисон с обстановката.

Върховният съвет по отбраната призова ЮНМИК, КФОР и оста
налите международни институции да осигурят защита за живота на 
сърбите и черногорците и тяхното имущество в Косово, както и да 
изпълнят останалите си задължения съгласно Резолюция 1244.

Генерал Бранко Кърга заяви, че евентуалното ангажиране в Косово 
трябва да бъде в съответствие с резолюция 1244 и другите решения на 
Съвета за сигурност на ООН.

Резолюцита 1244 предвижда четири възможности за ангажиране на 
нашата армия в Косово - поддържане иа контакти с международните 
сили, разминиране, присъствие на граничните пунктове и защита на 
културни и религиозни обекти.

Само общ кандидат на 

демократите срещу радикалите
Само един общ кандидат на партиите на демократиния блок в 

Сърбия може да се противопостави на кандидата на Сръбската 
радикална партия Томислав Николич на президентските избори, 
предаде белградското радио Б-92. Това заяви Владимир Гоати, 
научен сътрудник в Института за обществени науки в Белград.

Според него, кандидатът на демократите трябва да се търси сред 
лидерите на Демократичнеската партия на Сърбия (ДСС), 
Демократическата партия (ДС) и Г-17 плюс. Гоати се аргументира с 
това, че досегашните проучвания на общественото мнение са 
показали, че само Воислав Кощуница, Борис Тадич и Миролюб 
Лабус могат да се противопоставят на Томислав Николич.

Трибуналът в 
ХагаПо повод ситуацията в Космет
Видеоматер 
иал за
етническото 
прочистване 
в Крайна

Протести навред из Сърбия
Генерал Перишич пред съдаХилядници граждани на Сърбия излязоха в сряда вечерта по улиците в 

страната, за да протестират срещу новите прояви на насилие срещу сръб- 
Косово и Метохия. Десетки хиляди души се събраха 

пред сградата на правителството в Белград, пред министерството на вън
шните работи и американското посолство и блокираха основните улици в 

Минути след полунощ беше подпалена джамията ”Байракли’

ското население в Военната прокуратура на Сърбия и Черна года поискаха 
бновиванс на делото срещу бившия началник на Генералния щаб на 
Югославската войска Момчило Перишич, обвинен в шпионаж в пол
за па САЩ, пише 1п1егпасюпа1 НегаМ ТпЬипе.

Генерал Перишич избяга наказателното преследване досега, тъй 
като беше член па Парламента, но с края на мандата му депутатският 
му имунитет не го защитава повече.

Пришич е заплашен от 15-годишна присъда, ако бъде признат за 
виновен.

възо-

столицата.
в Белград, но пожарникарите успяха да се спряват с огъня.

И в град Ниш се проведоха демонтрации срещу новото кърнопролитие 
в Космет. Няколко хиляди граждани се събраха на централния градски 

след това опожариха близката джамия. Всички дървени 
храма изгоряха, понеже протестиращите граждани попречиха па 

огнеборците да интервеиират.

Прокуратурата в Хага ще 
докаже наличието на етни
ческо прочистване па хър
ватски сърби от Крайна чрез 
видеоматериал, заснет от 
силите па ООН. На него се 
вижда сръбско село, което е 
в пламъци, както и множес
тво убити цивилни.

Хагските прокурори подо
зират в престъплението член 
па Антитерористината еди
ница Лучко е инициалите 
Ф.Д. В етническото прочист
ване па хърватските сърби е 
заподозрян и генерал Мла
ден Маркач, който по тона 
време е бил командващ спе
циалните части на хърватс
кото Министерство иа вът
решните работи.

частиплощад и
на

Босилеград

Сесия на ОС в Босилеград
На 22 този месец (понеделник) ще се проведе 16-та сесия на 
местния парламент.

Очаква се в центъра иа вниманието да бъде обсъждането и прие
мането на проекта за бюджета на общината за 2004 година. Об
щинските съветници ще обсъдят отчетите за работата и финан
совите отчети за 2003, както и плановете за работа и финансовите 
планове за 2004 година на всички организации и ведомства, чийто 
дейности се финансират ог общинския бюджет - Центърът за кул
тура, Народната библиотека “Христо Ботев”, комуналното пред
приятие “Услуга", детската градина, Дирекцията за строителни 
площи и пътища, ОО иа Червеният кръст и други.

П.Л.Р.
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Форум на неправителствените организации за намаляване на 
бедността

Представители на ОССЕ в Босилеград

Нова среща през майИ малките общини в проектите
Миналата седмица в Босиле- то състояние е неправилната по- 

град пребивава делегация на литика на бившето републиканс- 
Наблюдателната мисия на ко правителство, което не е ока- 
ОССЕ, начело с госпожа Йорун зало финансова подкрепа за раз- 
Линестад, шеф на канцеларията витието на общината в нито една 
на мисията в Буяиовац.

Делегацията беше приета от твого за човешки и малцинст- 
Владир Захариев, председател на вени права на СЧГ е оказало фи- 
ОС. Посещението е по инициа- нансова помощ, изтъкна той. 
тива на представителите на Ми
сията с цел запознаване с обета- ставителите на Европейската

На 12 този месец във Враня .;
беше организиран Третият фо- 1 По покана на организаторите, на 

1 форума във Враня е участвал и 
рум на неправителствените орга- .Александър Димитров, 
низации в Пчински окръг на те- представител на тукашния фил
ма “Югът на Сърбия в стратегия- ;иал на КИЦ „Цариброд", 
та за намаляване на бедността.

В работата на форума са учас
твали републиканският минис- на бедността в нашата община и 
тър Слободан Лалович, предста
вители на международни органи- ните организации и държавните 
зации и неправителствени орга- институции могат да ни окажат 
низации от Пчински и Яблани- 
шки окръг, представители на об
щините от двата окръга, предста- е основна задача е да се възста- 
вители на Координационното тя- нови стопанството в нашата об- 

за общините Буяновац, Мед- 
веджа и Прешево, видни профе- ве, особено за производство на 
сори и специалисти. екологична храна и бутилиране

. Председателят на ОС в Боси- на вода. Изтъкнах, че в реализа- 
леград Владимир Захариев е из- цията на проектите на Евроре-

гиона “Ниш-Скопие-София” тря
бва да бъдат включени и малките 
общини, сред които е и нашата, 
понеже без нас регионът не би 
могъл да се сформира. Нужно е 
на граничния преход Рибарци да 
има терминал, а на пашата общи
на да се плаща таксата за полз
ването му, да се либерализира 
движението на стоки и капитали 
и сътрудничеството между мал
ките и средни предприятия и др. 
От своя страна общинското 
ръководство вече е предприело 
конкретни мерки за преодолява
нето на проблемите в предприя
тията - част от техните дългове 
да поеме държавата, а другата 
част да бъде репрограмирана, 
поясни Захариев.

област. Единствено Мииистерс-

ложил плановете за намаляване

начините, по които международ- По думите на Захариев, пред-

помощ.
- На събранието подчертах, че

ло щина и да се открият нови цехо-

П.Л.Р.

В Суботица се проведе среща на представители на Националните 
съвети

Съвет и Фонд за малцинствата
На 10 март в гр. Суботица се про

веде еднодневна среща на предс
тавители на Националните съвети 
на десет малцинства от Р Сърбия, 
чиято основна тема беше какви 
са възможностите за работа на На
ционалните съвети след избира
нето и учредяването им.

На срещата присъства и предсе
дателят на Националния съвет на 
българското малцинство д-р Ангел 
Йосифов, който подчерта общото 
мнение на всички участници, че 
държавата Сърбия преди всичко , а 
и държавната общност, трябва да се 
ангажират максимално, за да могат 
Националните съвети да започнат 
да функционират. В тази насока на 
практика са приети определени ис
кания, които са отправени до пре
миера на Сърбия Воислав Кощуни- 
ца, до председателя на Народната 
скупщина Предраг Маркович и до 
председателя на Отбора за между- 
национални отношения при Народ
ната скупщина на Сърбия Есад 
Джуджевич.

Първото искане, отправено към 
представители на властите в Сър
бия е следното: В Закона за бюд
жета на Р Сърбия за 2004 г., който 
трябва да бъде приет тези дни, да се 
осигурят средства за работа на 
Националните съвети. Искането е 
основано на чл. 19 от Закона за 
защита правата на малцинствата, в 
който се казва, че Националните 
съвети се финансират със средства 
от бюджета и от спонсори. Въпреки 
това, две години след учредяването 
на Националните съвети, държа-

. Министерството на националните 
малцинства на СЧГ, който да бъде 
предложен на Народната скупщина 
на Сърбия за разглеждане и прие
мане.

4;. . Босилеград
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новката, в нашата община и об- мисия отново ще посетят Боси- 
съждане на начините и възмо- леградска община през месец 
жностите за евентуална помощ май, когато ще бъдат уточнени 
от страна на Мисията при реали- по-конкретни инициативи, които 
зацията на определени проекти. мисията на ОССЕ ще подкрепи.

Захариев заяви, че подробно е Госпожа Линестад заяви, че 
запознал гостите с положението, лично ще се ангажира пред пра- 
в което в момента се намират вителството на нейната страна - 
икономиката, инфраструктура- Кралство Норвегия, за помощ 
та, здравеопазването, селското при реализацията на някои от 
стопанство и другите области на инициативите, подчерта Заха- 
живота в нашата община. Той риев. 
подчертава, че причина за лошо-

Въз основа на това, че преди из
вестно време бе приет Закон за из
биране на народни представители, с 
който се премахва цензът за мал
цинствата, по предложение на д-р 
Ангел Йосифов от срещата бе отп
равено искане в най-кратък срок 
да бъдат приети изменения и до
пълнения на този закон, въз основа 
на който малцинствата, които вече 
имат Национални съвети, да имат 
най-малко един представител в 
Народната скупщина на Сърбия. 
Предложението се основава на чл. 
52 от Конвенцията за човешките и 
малцинствени права.

Тези искания са отправени и към 
обществеността на Сърбия и са 
подписани от представителите на 
Националните съвети на боснен
ското, буневашкото, унгарското, 
румънското, словашкото, българ
ското, хърватското, русинското,

&
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П.Л.Р.
Част от подписите на участниците

И Окръжният съд в Ниш констатиравата Сърбия не е отпуснала нито 
един динар за тази цел. Държавната 
общност също.

Второто искане е да се създаде 
Съвет за националните малцинства 
и Фонд за малцинствата. То сгьщо се Р°м<жото и украинско малцинство, 
основава на Закона за защита Щ° « отнася до Националния 
правата на малцинствата, в който се съвет на българското малцинство, 
казва, че това е задължение на дър-

Нашият журналист не 

е виновен
Съдебният съвет на Окръжния съд в Ниш, начело със съдията д-р 

Данило Николич, потвърди присъдата на Общинския съд в Ниш, 
която постанови съдията Томислав Трайкович и освободи от от
говорност нашия журналист Васко Божилов. Пред съда с частна 
тъжба го бяха изправили Васил Такев и Наташа Такева от Бо
силеград, като го бяха обвинили, че в статията “Такев го продал, 
неговата дъщеря го “купила“ пощо-защо“, отпечатана в нашия вест
ник на 1 декември 2000 година, е извършил углавно дело клевета в 
печата.

Нашият журналист с тази статия, която е написана по всички 
журналистически правила и критери и за която Общинският съд 
констатира, че е озаглавена в редакцията, осведоми читателите, че 
босилеградското фалирало предприятие “Слога е продало на Вра- 
нска банка 56,16 квадратни метра делово помещение в Босилеград за 
300 хиляди динара. Той също така осведоми читателите, че спо
годбата за купопродажбата е подписана в Общинския съд в Боси
леград от Васил Такев и Наташа Такева- бащата като фалитен 
управител, а дъщерята като упълномощен работник на банката.

По време на гледането на делото Такев настояваше да представи, 
че дъщерята не е подписала документа, а само го е “заверила“. Ко
гато нещата бяха почти изяснени, Такеви предложиха да оттеглят 
тъжбата си при условие, че всеки си поеме разноските. След като 
журналистът и адвокатът му Драган Милиич не приеха това, 
тъжителите и адвокактът им Димитър Янев поискаха от съда да 
наложи на Божилов да плати на Такеви по 70 хиляди динара за 
“нанесена душевна болка“. При това поискаха от съда, при условие 
ако го не накаже за клевета, да го осъди за обида. Общинският съд 
обаче не прие нито едно от искането им и констатира, че журна
листът не е извършил престъпление.

Потвърждавайки присъдата на Общинския съд, второстепенната 
съдебна инстанция констатира, че Божилов е само изпълнявал жур
налистическата си работа.

въпреки недостига на средства, то 
трябва да намери начин в най-скоро

Представителите на Национал- време да проведе заседание, изтък- 
ните съвети също така настояват ва «~Р Йосифов. Става дума за сред- 
Правителството на Сърбия, заедно ства поне за пътните разходи на 
с представители на Националните членовете на Съвета за идването 
съвети, да подготви проектозакон им в Димитровград, където би тряб- 
за по-конкретно регулиране на вало да се проведе заседанието, 
правомощията на Националните 
съвети в унисон с инициативата на

А.Т.

Филиалът на КИЦ „Цариброд” в Босилеград

Подписи за бюст на Левски
Босилеградският филиал на КИЦ “Цариброд” 

започна да събира подписи на гражданите 
Босилеград в подкрепа на инициативата на КИЦ 
за поставяне на бюст на Васил Левски в центъра 
на града. Досега около 300 души са подкрепили 
инициативата.

- С оглед на затрудненията, които общинското 
ръководство създаде за издаването на разре
шение за място, където да бъде поставен бюстът 

• на Левски, КИЦ започна да събира подписи на 
гражданите в подкрепа на инициативата, заяви 
Иван Николов, председател на Програмния 
съвет на босилеградския КИЦ.

В края на миналата година КИЦ отправи иск 
до ИО на ОС да му разреши да постави бюст на 
Васил Левски на видно място в центъра на града 
на 16 квадратни метра площ. В иска е било по

сочено, че Културно-информационният център 
се задължава изцяло да поеме разноските за 
изработването,' транспортирането и монтира
нето на паметника. На 27 февруари тази година 
от ИО на ОС отговорили, че не са компетентни 
по въпроса, тъй като издаването на разрешител
ни за постройки на обществени площи в 
Босилеград е в компетенцията на Управителния 
съвет на Общинската дирекция за строителни 
площи и пътища.

Иван Николов казва, че същия ден КИЦ е 
отправил иск до УС на Общинската дирекция за 
строителни площи и пътища, от който е поискал 
да ги осведоми в писмена форма за решението по 
въпроса за поставяне на бюста.

в

П.Л.Р
Р.Б.
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Модернизиране на жп линията 
Ниш- Димитровград който е в началото на Сичевската клисура откъм Бела 

паланка. Освен тези, ще бъдат разширени още шест 
тунела, всеки с по половин метър от двете страни, а ще 
бъдат с 1,20 см и по-високи. След това ще бъде прокаран 
и ток. Очаква се всички тези работи, в които Сръбските 
железници ще вложат 150 милиона динара, да приключат 
през октомври.

Оповестява се, че през май ще започне ремонтът на 19 
мостове, през които минава линията, от които осем ще 
бъдат цялостно възобновени, а останалите поправени и 
модернизирани. На четири моста ще бъде подновена кон
струкцията, така че те да могат да издържат движението 
на тежки и бързи влакове. Понастоящем се избира из
пълнител на работите и затова още не е известно колко 
ще струва модернизирането на мостовете. Специалис
тите обаче са убедени, че всичките 19 моста ще бъдат 
готови до края на годината. Същевременно се узнава, че 
около тунелите и мостовете ще бъдат подменени релсите 
и настилката на линията.

Според плановиците, всички тези работи трябва да 
бъдат завършени до началото на следващата година, ко- 
гато трябва да започне електрифицирането на линията.

ШШИМ'V

Сичевската клисура през тази година ще бъде една от 
големите строителни площади в Сърбия. Кога обаче 

по международната жп линия от Ниш до Димитровград 
ще могат да се движат товарни композиции и бързи 
влакове с над 120 километра в час зависи от това с какъв 
темп ще се реализира модернизирането 
Специалистите очакват това да стане до края 
идващата, евентуално през 2006 година.

Миналата година започна

най-

на линията.
иа

реконструкцията на двата 
най-големи тунела - Станичене край Пирот и на Баница,

Производството в босилеградския „Кобос" още не е започнало Световната банка отпусна кредит на Сърбия

Празни обещания Парите ще се ползват за 

парно отопление
та програма работниците с над 
10 години трудов стаж получават 
по 167 000 динара, а на онези, 
чийто стаж е по-малък от 10 го
дини, е предвидено да се изплатят 
по 6 000 динара за всяка година.

Около 160 работници, които 
не са подписали декларацията за 
доброволно напускане на предп
риятието, с неизвестност изчак
ват следващите решения на “Юм- 
ко”. Преди няколко месеца Рис- 
тич заяви, че производството в 
босилегрсадския цех ще започне 
в началото на февруари.

Работниците подчертават, че 
търпението им вече се е изчер
пало и настояват да бъдат изпъл
нени дадените им обещания.

Времето на обещанията мина, изпратил писмо на Ристич да до- 
а задълженията към работници- йде в “Кобос’' и да уведоми ра- 
те в “Кобос” не се изпълняват, ботниците 
Тези дни част от работниците тъшната им съдба. Крумов съще- 
поискаха от Никола Крумов, ди- временно подчерта, че в телефо- 
ректор на босилеградския цех, да нен разговор Ристич му е казал, 
отговори на въпросите кога ще • че скоро “Юмко” ще започне да 
се възстанови производството и

Управата на Световната банка одобри на Сърбия 21 милион долара 
кредит за подобряване на енергетиката й. Кредитът се дава без лихва и 
Сърбия ще го издължава през следващите 20 години, като това за
почне след пет години.

Очаква се по-голяма част от парите да бъдат похарчени за под- 
менене и ремонтиране на парното отопление в някои здравни и учебни 
заведения.

каква е по-ната-

шие военни и полицейски уни- 
кога останалата част от работни- форми, така че производството в 
ците, които са приели социалната босилеградския цех ще бъде въз- 
програма, ще си получат парите становено. 
си. Крумов казва, че е разговарял 
с Миле Ристич, изпълняващ 460 работници подписаха декла- 
длъжността директор на компа- рацията за доброволно напуска- 
нията “Юмко” и го е повикал да не на предприятието, а само на 
дойде в Босилеград на 15 този ме- 105 от тях са изплатени дължи- 
сец, но Ристич не е имал въз- мите суми. Останалите все още 
можност да се отзове на пока- чакат да си получат парите. Да 
ната. Той подчерта, че отново е припомним, че според социална-

В бабушнишката фабрика „Стандарт"

Продукцията се 

поолава предварително
Над 290 души от общо около

П.Л.Р.

Миналата година в Димитровградско

л':Гдг•1 1ЮлУ!*МмгдУ?!4
Залесени са 11,5 хектара

I\|-Г* През миналата година в Димитровградска община бяха залесеницар
11,5 хектара горски площи. Най-много бяха засадени фиданки черен 
бор - над 21 хиляди бройки, след това акации - около 4 200 и бял бор - 
около 1500 11За да залесят заплануваните площи, димитровградчани получиха 
безплатно фиданките в клона на предприятието “Сърбия-шумс” в 
Дирот. По думите на специалистите, техният интерес да залесяват 
площите е голям. В случай че осигурят повече фиданки, димитров
градчани могат годишно да залесят и 100 хектара площи, добавят те.

В Димитровградско от година на година намаляват залесителните 
площи. Акциите за залесяване, в които някога взимаха участие син- 

**Н дикалните организации на местните фирми, както и учениците от 
местните училища, вече са история. Преди 4-5 години престана да 

В работи и местното Движение на гораните, така че собствениците на 
В площите сега залесяват си ги сами.

йЬ-з ш
П *Във фирмата „Лего", която практически въведе 

бабушнишките конфекционери в Европа, нямат никакви 
забележки за качеството на продукцията. Всичко е 
произведено по европейските стандарти, казват те.

За разлика от много коифек- факта, че работниците са се спе- 
ционпи фирми в страната, които циализирали за производството 
имат проблем с пласмента иа само на това изделие, производн- 
продукцията си, бабушнишката телността на труда постоянно се 
фабрика за конфекция “Станда- увеличава. За един месец в “Ста
рт” няма такива. Тя реши това ндарт” се произвеждат 45 хиляди 
още през 1997 година, когато скл- бройки мъжки панталони. Мо- 
ючи стратегически договор с не- щностите са натоварени макси- 
мската фирма “Лего”. Да при- мално, а продукцията е продаде- 

Сърбия “Лего” на предварително. Средните зап- 
иай-иапред установи контакти с лати възлизат на около 9 хиляди 
димитровградската фабрика динара. Във фирмата “Лего , 
“Свобода”, но поради много не- която практически въведе ба- 
решени въпроси в тази фирма бушнишките конфекционери в 
“Лего” реши да вложи средства в Европа, нямат никакви забеле- 
бабушнишкия “Стандарт”. Ме- жки за качеството на продукция- 
ждувременно немската фирма та. Всичко е произведено по св- 

мажоритарен собственик ропейските стандарти, казват те.
В момента “Стандарт” има 380 

работници, но във фирмата раз
мислят да приемат още работни-

Б.Д.

ГИД Димитровград

Всичко се разпада
помним, чс иНай-голямата Димитровград- един от прекрасните балкони, 

ска фирма ГИД все още съще- от който се отрони цял куп ма- 
ствува, но май само в регистъра зилка. А и входното стълбище, 
на фирмите. На практика тя ня- но което навремето са влизали 
колко години изобщо не работи офицери и ученици гимназисти 
и едва ли това би могло да стане (тук е бил офицерски дом, а 
скоро.

С разпадането иа фирмата И така, докато се водят спорове 
започна да се разпада и имуще- кой да бъде назначен на ръко- 
ството й, част от което е дадено водния пост на несъществува- 
под ипотека. Това се вижда от щата вече на фирма, сградата се 
снимката на административна- разпада, 
та сграда в Димитровград. От 
спуканите олуци водата тече на

сетне училище), също се рушат.

стана
на капитала в “Стандарт”.

Фирмата произвежда само 
едно изделие - мъжки пантало
ни, които се продават в упи- ци за производството, 
версвлните магазини навред из 
Германия. Като се има предвид

Б.Д.
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Дружеството на пчеларите 
"Матица" организира семинар

Димитровград

Дегустираха 

австрийско сирене Науката и прага 

в пчеларство!
На 22 март в Ниш ще се състои международен 

семинар на тема "Наука и практика в съвремен
ното пчеларство”. В залата на кино "Вилин град” 
от 12 часа ще се съберат пчеларите и любопитните, 
за да чуят професорите от Научно-изследователс
кия институт за пчеларство от гр. Рибное в Русия 
д-р Николай Иванович Кривцов и д-р Вячеслав 
Иванович Лебедев.

Професор Кривцов ще говори за отглеждането 
на пчелата-майка и за селекция на пчелите, а проф. 
Лебедев за основните фактори на продуктивност, 
за храненето на пчелите през годината и за техно
логиите в производство на мед и восък.

Институтът за пчеларство в Рибное е сформи
ран през 1930 г. и днес е най-големият научно-изс- 
ледователен институт в света.

Димитровград: Как една пътна отсечка разтревожи хората?

Застрашени са и бунаритеВ Димитровград неотдавна бе организирана сказка за 
екологичното селскостопанско производство. Лекция изнесе 
специалистът Курт Сторингер от Австрия. Тукашните 
селскостопански производители, членовете на местното 
природозащитно дружество “Натура балканика”, както и 
членовете на Съвета за устойчиво развитие на селата към ОС 
в Димитровград, които присъстваха на сказката, ще запомнят 
Курт Сторингер не само като човек, който изнесе полезни 
лекции за екологичното селскостопанско производство, но и с 
това, че той донесе от Австрия вкусни сиренета и сланина, 
които те дегустираха. Разбира се, сиренетата и сланината бяха 
продукти на екологичното селскостопанско производство.

Тези качествени хранителни продукти на Запад се оценяват 
като здравословна храна и са изключително скъпи. Така 
например един килограм екологично чисто козе сирене струва 
30 евро.

Тези дни група граждани от- нията и от гарата по време на ре- карва цялата мръсотия на пътя, 
правиха иск към Общинската конструкцията им. Става дума за който по този начин е станал неп- 
скупщина в Димитровград и до отпадъчен материал, който се е роходим не само за пешеходците, 
Изпълнителния й съвет за сана- намирал под релсите и колово- но дори и за леки коли. Тази чер- 
ция на пътя от с. Лукавица до ма- зите. Същият е наситен с раз- на и мръсна тиня се разнася нав- 
хала Света гора. В него се казва, лични отпадъци с фекално поте- сякъде, особено към Лукавица. 
че миналата година на участъка кло, с моторни масла и други хи- Освен това, в близост до пътя, 
от пътя към махала Света гора, в микали, които са се натрупали по превърнат в блато, се намират 
частните имоти край пътя, са линията в течение на повече от доста бунари, които хората полз

ват за стопански цели и в които 
С натрупване на голямо коли- скоро мръсотията ще проникне, 

чество от този материал в част- Може да се предположи какво

изсипани няколко десетки тона един век. 
материал, който е взет от жп ли-

'гФГГР / ните имоти, нивото на пътя е спа- ще се случи след това.
Искът е подписан от 34 гра-

18. Днмнтрк]евнЙ Моша___
19. Манчеи Стенно /
20. Мангро» Тош»_
21. Стойков Срстея_
22. Младено» Зоран.
23. Петров Иван__
24. Младенов Или]**
23. Младено» Трайни
26. Николов Никоя
27. Тодоров Ассв.
28. Златанов Ненш
29. Или)с» Наико / ______
30. Ангелов 1овниа_______________

н-Зо^ог /у*а/ .
М,ъ<о

* ^% ** Шг&Зип,

днало, така че той се е превърнал 
в своеобразен склад за отпа- ждани, които имат имоти в маха- 
дъчни води, които се сливат от лата Света гора, от доста лукав- 
близкия хълм. Още по-опасно чани и е подпечатан от МО на 
обаче е това, че дъждът, който Лукавица.

Б.Д.

77'^у^ (/ А.Т.Акция за кърводаряване в Босилеград измива споменатия материал, до-%

Кръв дариха 40 души Хуманна акция

Никола се нуждае от помощНа 12 този месец в Здрав
ния дом в Босилеград се про-

Руска Божилова, секретар на 
ОО на ЧК, заяви, че са доволни 
от броя на участниците в акцията 
и добави, че отзивът би бил още 
по-голям, но някои редовни 
кръводарители поради обектив
ни причини сега не се отзовали.

П.Л.Р.

Никола Стоименов, ученик във втори клас от подведомст
веното училище в село Райчиловци има сериозни слухови ув- 1 
реждания и спешно се нуждае от два апарата. Момчето има голе
ми проблеми и в училище поради болестта и невъзможността си 
да чува. Детето, за което се грижат баба му и дядо му, се нуждае от 
26 000 динара за купуването на слуховите апарати.

Директорът на основното училище Методи Чипев казва, че ще 
подемат акция за събиране на парични средства и се надява, че в

веде поредната акция за кър
водаряване, която организи
раха съвместно общинската 
организация на Червения 
кръст в Босилеград и Заводът 
за кръвопреливане от Ниш. В 
акцията се включиха 43 души, 
40 от които дариха кръв. Това 
е първата от предвидените 
три акции, които ще бъдат 
организирани в Босилеградс- 
ка община през тази година.

Сред кръводарителите бяха и 
седем ученика от четвърти клас 
на босилеградската гимназия, 
конто за пръв път дариха кръв. И 
този път се отзоваха кръводари
телите - ветерани Бранко Ранге- 
лов, които досега е давал кръв 54 

Любен Костадинов (40),

Реагиране
нея ще се включат всички частни предприятия, претподавателите 
и учениците от училището и гражданите на общината.

Всички желаещи да помогнат на малкия Никола могат да вне
сат паричните си дарения на следната банкова сметка: 
840-964666-28, с кодов номер 120304 и назначение “за хуманна 
акция”.

Фермата в Изатовци 

не е пълна
С.Н.

(Обори, иълни с крави, шелеила и коне", ,ррашсшво", бр. 
1989)

В статията за фермата за отглеждане на юнци в село Иза
товци вашият журналист Бобан Димитров внушава на читате
лите погрешна представа, като казва, че фермата се ползва мак
симално. Истината е, че посочената ферма е с неколкократно 
по-голям капацитет, т.е. в нея могат да се угояват по 800 юнци 
наведнъж или общо 1600 юнци годишно. Ако предположим, че 
средното тегло на един юнец е 300 килограма, излиза, че в иза- 
товската ферма годишно могат да се произведат около 480 тона 
живо тегло месо.

Следователно наистина е пресилено да се каже, а камо ли да се 
напише, че фермата е пълна с едър добитък. Примерът е такъв, 
че за него и не би трябвало да се пише.

В статията е пропуснато да се напише за колко пари “Сточар” 
е дал под наем тази ферма. Предполагам, че сумата не е под
ходяща. “Сточар" не е трябвало да дава фермата си, а е трябвало 
сам да организира производството

Любомир Миланов готви нова монография

Още една книга за Радейна
Любомир Миланов, който преди няколко години издаде монография за 

село Радейна, започна да пише още една книга за това село, от която се 
очаква да бъде всеобразна история за бъдещите поколения. Този път в 
центъра на вниманието са му фамилиите в селото, които настоява в 
книгата да запази от забрава.

Като се има предвид значението, което ще има книгата,авторът се 
обърна с писмо към редакцията ни, в което покрай останалото се казва: - 
Моля гражданите, които са по потекло от Радайна да напишат сведения за 
предците си и кратки биографии за себе и за членовете в семейството си. 
В биографиите трабвя да се посочат следните данни: датата и мястото на 
раждане на въпросното лице, кое училище то е завършило, с какво се е

някой зна-

пъти,
Весна Николова (37), Сречко 
Илич (32) и други, както и десе
тина служители в тукашния ОВР.

Божилова оповести, че местният 
Червен кръст ще определи един 
от редовните кръводарители^да 
участва на семинара, посветен на 
значението на кръводаряването, 
който Червеният кръст на 
Сърбия ще организира от 19 до 
21 този месец във Върнячка 
баня.

занимавало или се занимава, къде сега живее, да посочи 
чителен детайл от живота и прочие, казва Миланов и подчертава, че 
забележителностите и биографиите трябва да предоставят на Тодор Пер' 
чев в Радайна, или кък да му ги изпратят на следния адрес: Любомир 
Миланов, ул.Хаджипроданова-41,18000 Ниш. В.Б.

в нея.
Йордан Маринков, агроном от Димитровград



ЖмакПЗЯВ 7
В детската градина в 
Димитровград Наш гост- Александър Стоянович, 

моделист и художник:___________1Възпитателкии 

могат да бъдат 

добри актриси

л-
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приказка “Скачащата топчица”. Възпитателките сами 
са направили и сценографията, и куклите, които са 
наистина уникални, защото са изработени предимно от 
кратуни. Първото им представяне беше по случай Но
ва година. И както обикновено се случва, на предс
тавлението случайно присъстваше и пенсионираният 
просветен инспектор Милисав Петрович, който много 
хареса представлението. Бързо след това, на 27 фев
руари, куклите и артистите от димитровградската дет
ска градина се представиха в детската градина “Цвър- 
чак”

Детската градина в Димитровград “8 септември” 
често изненадва приятно родителите, които имат там 
деца, а също така и жителите на града. Това особено 
често се наблюдава през последните няколко години.

Последната “изненада” е сформираният куклен теа
тър в градината, или сцена, както обичат да казват 
възпитателките, които са реализирали тази идея. Дали 
заради тяхната скромност или поради недостатъчната 
ангажираност на нас, журналистите, това начинание не 
получи веднага заслуженото представяне 
вестник или в детското списание “Другарче”.

Идеята се е родила към края на миналата година, 
възпитател ката Гордана Величкова и веднага 

подчертава, че всички в колектива са я приели 
радушно. Затова не бива да се набляга на това чия е 
най-голямата заслуга, казва тя. С това веднага се съг
ласяват и Вера Басова, и всички други нейни колежки.

Всъщност става дума за адаптация на народната

Щ * Най-напред като моделист, а сетне като 
5Я художник Стоянович продължава да

пресъздава на картините си космическите 
Г Ц кораби и космоса, да търси и открива

непознати до днес светове.
- Сбирката ми “Симфомията на космоса“, която включва 47 

картини, наскоро ще бъде представена в Босилеград. Дали 
изложбата ще бъде в края на април или в началото на май зависи от 
договора с представителите на босилеградския Център за култура, 
който ще е организатор. Тази възможност оповести преди няколко 
дни в редакцията ни Александър Стоянович от Ниш, днес 
пенсиониран машнен инжинер. Навремето той бил моделист на 
различни въздухоплавателни тела, а сетне като художник 
продължил да пресъздава в картините си космоса и космическите 
кораби, да търси и открива непознати до днес светове.

-Земята трябва да стане достойна база на хората, които ще пъту
ват към звездите. Защото, живот не съществува само на Синята 
планета, но и в безбройните светове, които са и толкова далече, и 
безкрайно близо до нас, казва Стоянович и подчертава, че с някои

в нашия и в детската клиника по вътрешни болести в 
Ниш. След представлението там, на болните малчу- 

бяха подарени различни дрехи и играчки.
Окуражени от успеха, артистите от детската гра

дина в Димитровград вече обмислят да посетят с предс
тавлението си и детските градини в Бела паланка, 
Бабушница и Педагогическата академия в Пирот. 
Обмислят да подготвят и някоя друга пиеса, вероятно 
пак адаптация на народна приказка. Като се има пре
двид ентисиазма при подготвянето на първата пиеса, 
няма съмнение, че ентусиазираните възпитателки пак 
ще успеят да зарадват децата и техните родители.

Накрая нека да посочим имената на “актрисите”. 
Освен споменатите Гордана Величкова и Вера Басова, 
в състава на кукленците са и Валентина Тричкова, 
Зорица Кръстева, Снежана Атанасова, Перка Геор
гиева и Ядранка Илиева. Не трябва да се пренебрегва и 
ролята на директора на детската градина Йордан Але- 
ксов, без чиято подкрепа идеята едва ли щеше да бъде 
реализирана.

Понеже “добрата вест далече се чува”, пристегнаха 
и покани за гостуване. Кукленицнте от детската гра
дина са поканени да участват дори на фестивала на 
куклените театри ЛУТКЕФ.

ганиказва

свои картини е открил нови звезди, планети и други светове.
Всички картини от художествената сбирка на Стоянович “Сим

фонията на космоса“ са изработени с темперни бои. Досега той е 
имал три самостоятелни изложби, последната от които приключи 
вчера в Свърлиг. На въпроса защо настоява да организира изложба в 
Босилеград, той отговори, че прави това поради неписаното правило 
“откъдето ти е жената, там ти е и родата“, като поясни, че е бо-

В.Б.

От представлението на куклената сцена в детската 
градина А.Т.

В детската градина в Босилеград Продължават състезанията 
в ОУ в Босилеград________ силеградски зет.

Все по-малко има деца Гръцко-сръбско сътрудничество за 
обновлението на Хилендар_______Най-добри 

бяха химиците 

от седми клас
Броят на децата в детската 

градина “Детска радост” в 
Босилеград все повече нама
лява. Детската градина има 
капацитет да приеме над 50 
деца от предучилищна възра
ст и 40 малчугана за целод- 

• невен престой. В момента 
нея има 59 деца от предучи
лищна възраст и 13 на въз
раст от 3 до 5 години. В 
нейните рамки работи и една 
подведомствена паралелка за 
деца от предучилищна възра
ст в село Райчиловци.

Любинка Глигорова, дире
ктор на детската градина каз
ва, че преди е имало много 
повече деца. В централната 
градина е имало над 30 деца

Неотдавна във Враня е сформирано Сдружение на 
възпитателите от Пчински окръг, в което са включени и 
босилеградските възпитателки, а възпитателката Боянка 
Йорданова е избрана за член на Управителния 
сдружението. Целта на дружеството е да установи 
ло-активно сътрудничество с възпитателите от другите 
окръзи, както и да подобрява начините на работа, 
прилагането на новите методи в областта на възпитанието и 
образованието на децата и др.

на възраст от 3 до 5 години.
-Освен намаляването на ра
ждаемостта в общината, ос
новната причина за намале
лия брой деца в градината е, 
че фабриките в Босилеград 
не работят, хората повече са 
си вкъщи и няма нужда да во
дят при нас децата си.

“В момента в градината 
работят 11 човека, а 3 възпи
тателки от миналата година

Предимство на Белия 

конак и на фреските
са на стаж. Разполагаме с дос
татъчно мебели, съвременни 
играчки, аудио 
рати и др.”, казва директор
ката. Тя пояснява, че родите
лите на децата на възраст от 
3 до 5 години, които са в гра
дината от 8 часа сутринта до 
15 часа следобед, плащат 750 
динара на месец, а за децата 
от предучилищната възраст 
300 динара. От миналата го
дина работата на градината с 
децата от предучилищна въз
раст се финансира от Минис
терството на просветата и 
спорта, докато финансовите 
средства за дейностите с по- 
малките деца се подсигуря
ват от общинския бюджет.”

- и видеоапа-

Представителите на Института за защита на византийските паметници 
на културата и на нашия Републикански завод за защита на паметниците 
на културата подписаха меморандум за съвместно възобновяване на част 
от Хилендарския манастир. Уважавайки мнението на хнлендарскнте 
монаси и на сръбските специалисти, изготвена е листа на приоритетите, в 
която първо място заема възобновяването на Белия конак, от който са 
останали само каменните стени, и защитата на фреските в магерницата на 
крал Милутнн.

Работите ще бъдат поверени на гръцки специалисти, в чинто екип ще 
има и консерватори от Сърбия.

В основното училище “Георги Димит
ров” в Босилеград на 13 т.м. се проведоха 
общински състезания по химия, история и 
геог

в
граф
На състезанието по химия участваха уче

ници от седми и осми клас. Седемте 
състезатели от седми клас спечелиха по над 
70 точки, което представлява изключи
телен резултат. Сред тях най-добър успех 
отбеляза Маряиа Божилова, която спечели 
85 от общо 100 точки. На второ място се 
класира Милял Караджов с 81,5, а третото 
място си разделиха Деян Симеонов и Ни
кола Динои с но 81 точки. Осмокласниците 
бяха по-слаби. Най-миого точки - 38 спе
чели Денис Зарев, а след него се класира 
Нена Велинова с 28 точки.

На състезанието по география също 
участваха само ученици от седми и осми 
клас. Най-добър резултат сред седмокла
сниците постигна Ненад Тодоров, който за
воюва 66 точки. След него се класираха 
Борис Стоилков - 64 и Силвия Андонова - 
63 точки. При осмокласниците най-много 
точки - по 67 - спечелиха Владан Драганов 
и Ивана Миланова.

По история се състезаваха само ученици 
от шести клас. Най-миого точки, 28 от общо 
100, спечели Александра Александрова, а 
на второ място се нареди Мария Петрова с

пи

Центърът за култура в Босилеград и 
Народният университет от Враня ще 
организират компютърни курсове

Предимство ще има 

администрациятасъвет на
групи от по 10 курсисти. Те ще 
изучават предимно оперативни
те системи за работа в админист
рацията, ио ще имат възможност 
да получат основни знания и за 
работа с Интернет и с други опе
ративни
че след края на обучението ще 
бъде организиран тест за провер
ка на усвоените знания.

След края на обучението кур-. 
снетите ще получат дипломи от 
Народният университет от Вра-

Със съдействието на Центъра 
за култура в Босилеград Народ
ният университет от Враня ще 
организира курсове по компю
търна грамотност. По време 
курса, който ще продължи 6 сед
мици, ще бъдат проведени 80 
часа в компютърния център към 
Центъра за култура. Цената на 
курса е 8 000 динара и може да се 
плати па три месечни вноски.

Воислав Божилов, инженер 
по компютърна техника, който е 
ръководител на курса, заяви, че 
обучението ще се провежда на

Глигорова казва, че все още 
не е приет нов закон за преду
чилищното образование и се 
надява, че новият парламент 
ще го приеме. Тя изтъкна, че се 
очаква от учебната 2006/2007 
година децата ще тръгват на 
училище още на шестгодишна 
възраст. Това означава, че въз
растовата граница ще се нама
ли и за децата от предучилищно 
образование.

на

системи. Той изтъкна,25.
Пене Христов, помощник директор в 

училището заяви, че утре във Враня ще се 
проведе окръжно състезание по матема
тика за учениците от основните училища. 
Въз основа на пост игнатите резултати на 
общинското състезание, босилеградска об
щина ще бз>де представена от 12 ученици - 6 
от пети и ио двама от шести, седми и осми 
клас.

пя.
П.Л.Р.

П.Л.Р. П.Л.Р.
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От събранието на димитровградския клуб на радиолюбителите Народната библиотека в Бабушница

Не сме само спортен колектив щ. бъдат издадени
През миналата седмица се Отбор на клуба е участвал в антена с ротор (20 хиляди), да ре-

проведе редовната годишна Ску- балканското съревнование „Хан монтират разрушената по време ШШШ I ■ Л ШИ Л
пщина на клуба на радиолюби- фаст" в град Ниш, където е на бомбардировките постройка I# Ця д Яд

N“1 КНШ И
на изнесе председадателят на „видовдан" и се е класирал на антена с дължина 12 метра на
клуба Горан Димов, като посочи, четвърто място. Членовете на същия хълм и др. През тази го-
че благодарение на ГТП “Сър- клуба са участвали в още две дина ще бъдат организирани и
бия е набавен компютър, а Вое- съревнование - в курсове за младите радиолюби-
нният клуб в Ниш е предоставил ?|^Х”^0™иомппвнм^Рмрмп.а тели, а членовете на клуба ще
на димитровградските радиолю- рИал яБогдан Кодич" но участват в различни съревнова-
бителите телеграфни съоръже- резултатите от тези ния.
ния. Реализиран е и договорът с съревнования още не са 
ПТТ-Телеком Сърбия за вклю- [обявени, 
чване на радиоклуба към теле
фонната мрежа, поставена е ан-

Миналата година Народната 
библиотека в Бабушница се сдоби с 
над 800 нови книги. По-голямата 
част от тях (525) са получени от 
Министерството на културата на 
Сърбия, докато 99 са купени. 178 
книги са подарени на библиотеката 
от бабушничанина (по потекло от 
село Драгинац) Аца Андреич, 
който е собственик на издателската 
фирма “Нена” в Белград.

През миналата година в библио
теката са се записали 700 нови чи
татели. В момента в библотеката, 
която има клонове в селата Звонци 
и Ракита, има над 32 хиляди книги. 
В нея се подготвят да извършат 
инвентаризация, която трябва да 
бъде завършена до началото на май 
т.г. Тази година членският внос за 
централната библиотека в Бабу
шница е 100 динара, докато в чи
талищата в Звонци и Ракита той е

На събранието бе изтъкнато,
че занапред местното самоуправ
ление трябва да обръща по-го- 

още 5 хиляди. За тази година клу- лямо внимание на клуба и да му 
с дължина 12 метра за КТ бът очаква да получи от общинс- отпуска повече бюджетни средс- 

съревнования и е проведен курс кия бюджет 100 хиляди динари, тва. Ветеранът Ранко Иванов
от донорите и спонсорите 50, а от сподели, че радиоклубът не тряб- 

Миналата година радиоклу- членския внос 28 хиляди динара, ва да се смята както досега за 
бът е получил от общинската В клуба оповестяват, че с тези па- спортен колектив, а за субект, 
хазна 30 хиляди динара. От 2002 г. ри
са му останали 20 хиляди динара, КТ-УКТ радиостанция (която щитата на страната, 
а от

тена

за млади радиолюбители.

възнамеряват да купят който е от голямо значение за за-

членския внос са събрани струва 70 хиляди динара), БИМ Б.Д.
50 динара. В библиотеката казват, 
че всички средствата, събрани от 
членския внос, ще бъдат използ
вани само за купуването на нови 
книги.

Поради процедурно-технически 
смущения, Народната библитека не 
е отчела издателска дейност през 
2003 година но през тази година се 
готви да публикува 5 нови книги. 
Става дума за четирите книги на 
известния бабушнишкия автор Ве
ля Джорджевич: “Хроника на село 
Червена ябълка”, повествовател- 
ното му произведение “По пъте
ката на нашия випуск”, поетичните 
му творби със заглавие “Послание 
от сърцето” и “Песни от лужни- 
шкото врело”. Петата книга, която 
библиотеката възнамерява да пуб
ликува през тази година, е най-зна
чителното произведение досега на 
известния бабушнишки литерату
рен деец Драгослав Манич-Форски 
- романът му “Градище”.

По думите на Саша Адамовия, 
през тази година библиотеката ще 
се постарае да набави няколко ком
пютъра и да се превърне в истински 
информационно-културен център 
на града.

Нишкото списание "Градина” е на възраст от 104 години,^111 \'ЛЯ, @5) но пак възкръсва и изживява нова младост, сега вече под 
диригентската палка на Нишкия културен център и под 
патронажа на Съвета за култура при Градската скупщина, 
без чиято финансова подкрепа надали щеше да се публи-

^(Ж) кУ*а-
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я
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3 коч (|рф
6р. 2/2004. ша ща. Iи I—Представяйки втория брой от новата поредица на спи- 

($уо5 санието на 360 страници (!), главният и отговорен редактор
(оЯ) Зоран Пешич Сигма поздрави присъстващите от името на

(5\о5 всичките 69 автори, които са "виновни”, че "Градина” наис- 
* ~ тина е репрезентативна.

Подпредседателят на Изпълнителния отбор на Градс
ката скупщина в Ниш Миодраг Радович каза, че трябва да 
се изкаже благодарност на всички, които не позволиха 
"Градина” да замлъкне, които с висока доза ентусиазъм се 
стараеха любителите на писаната реч да имат достойна
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Най-важните страници заема анкетата с руски и сръбски 
писатели ”за вредата от литературата”, след това откъс от 
романа на Игор Йеркевич ”Ум, секс и литература” и руб
риката "Шварценегер - инспирация ,която разбива”.

И да перифразираме заглавието на една от рубриките в 
списанието - новият брой на "Градина” наистина е инс
пирация, която стимулира.
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Б.Д.о
М. Тодорова,с

Установи се, че убийството е извършено по 
следния начин:

В лунната вечер Шмар, убиецът, застанал към девет 
часа на ъгъла, покрай който Везе, жертвата, трябвало 
да завие от улицата, където се намирала кантората му, в

Юлия напразно те чака!
Отдясно в гърлото и отляво в гърлото, а третият 

удар Шмар нанася ниско в корема. Разпорени водни 
плъхове издават същия звук, какъвто се чува от Везе.

- Край! - казва Шмар и запокитва ножа, това вече 
ненужно кърваво бреме, срещу стената на близката 
къща. - О, блаженство на убийството! Как облекчава и 

кости. А Шмар бил облечен само в лек син костюм; при на Везе, прекалено силно за подобно звънче, звукът се окриля гледката на изтичащата чужда кръв! Везе, 
това сакото му било разкопчано. Ала той не усещал понася над града, издига се към небето и Везе, работил стари нощен призрако, приятелю, другарю по чашка, 
хлад; а и през цялото време се движел. Смъртоносното усърдено до късна вечер, напуска сградата, още ти се процеждаш в тъмната улична пръст. Защо не си 
си оръжие, наполовина щик, наподовина кухненски невидим откъм тази улица, но вече известил за себе си просто пълен с кръв мехур, та да седна отгоре ти и да 
нож, той стискал в ръка съвсем открито. Повъртял посредством звънчето; каменната настилка 
ножа на лунната светлина, острието блестяло; това не спокойните му крачки, 
задоволило Шмар; той го ударил в каменната настилка

Братоубийство
улицата, на която живеел.

Студеният нощен въздух пронизвал всекиго до

отмерва изчезнеш завинаги! Не всичко се сбъдва, не узряха 
всички разцъфнали мечти, тежките ти останки лежат 

Палас се навежда далеч напред; не бива да изпусне тук, недостъпни вече за ритник. Какво означава немият 
тъй, че се разлетели искри; после навярно съжалил и за нищо. Успокоена от звънчето, госпожа Везе захлопва въпрос, който поставяш по този начин? 
да заглади нащърбеното, заточил острието в подмет- прозореца си и стъклата издрънчават. Шмар обаче Палас, задавен от кипналата в тялото му отрова, е 
ката на обувката си, все едно че настройвал цигулка; коленичи; тъй като засега той няма други голи места, застанал сред разтворената двукрила врата на дома си. 
докато стоял така на един крак, приведен напред, той се притиска само ръце и лице към камъните; там, където - Шмар, Шмар! Видях всичко, нищо не пропуснах!
вслушвал едновременно в скриптенето на ножа по всичко е смръзнало, Шмар гори в огън. Палас и Шмар се гледат изпитателно. Палас тър*
обувката и в злокобната странична улица. Точно на границата, която разделя двете улици, Везе жествува, Шмар е объркан.

Защо е търпял всичко това рентиерът Палас, който се спира и се обляга на бастуна си, който Наобиколена от народ, с остаряло от ужас лице, на- 
наблюдавал през прозореца си от втория етаж на зад ъгъла. Малка прищявка. Примамило го е вечерното сам тича госпожа Везе. Полите на шубата й се разлитат, 
близката къща? Можеш ли проумя човешка душа! небе - тъмносиньо и златно. Той безгрижно го съзер- тя се строполява върху Везе, тялото й под нощницата 
Вдигнал яката на халата си, стегнат с колан около цава, безгрижно приглажда косата си под килнатата на принадлежи нему, шубата, разстлала се над съпрузите 
дебелия му корем, той само клател глава и поглеждал тила шапка; а там горе нищо не трепва, да му предскаже като надгробна трева, принадлежи на тълпата.

съвсем близкото бъдеще; звездите остават

вече е минал

Шмар с мъка сподавя пълзящото към гърлото му 
А отсреща, пет къщи по-нататък, госпожа Везе с безсмислени, неведоми места. Всъщност напълно страшно гадене и притиска уста към рамото на ст- 

наметната върху нощницата лисича шуба надничала разумно е, че Везе отново тръгва, но тръгва към ножа ражаря, който чевръсто го отвежда, 
през прозореца за мъжа си, който този ден необичайно на Шмар.

надолу. на своите

- изкрещява Шмар, вдигнал се на пръсти, 
Най-после дрънва звънчето над вратата в кантората протегнал високо ръка с насочен надолу нож. - Везе,

закъснявал. Франц Кафка
*
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Образи на жени през вековете * От дълбока древност до наши 
дни жената е будела интерес и 
е била обект на вниманието на 
ваятели, скулптори, 
художници, била е описвана и 
възпявана.

Праисторически статуетки и 
по-късни произведения от Сред
новековието и модерния свят ни 
разкриват образи и отношение
то към жената през вековете. Те 
са дело предимно на мъже.

Търсейки отговора за начало
то и края, хората в древността 
поставят на преден план жената. , 
Всеки мит показва и събаря 
коя женска функция, отделяйки 
я от друга. Животът и смъртта 
са две жени - едната е богиня-

Било ли е, не е ли било?

Бурелските цоцоглавци
Знае се, че по света е имало и все още има хора, които ядат други 

хора. Самото явление в науката е известно като канибализъм - 
папска дума, която означава човекоядство, людоедство (сърбски-лю- 
дождерство, гръцки - антропофогия), или просто ползване на човешко 
месо като храна от човек (канибал) или хора (канибали). По-рано това 
явление е било особено разпространено сред някои полудиви племена 
в Африка, Нова Гвинея и други краища, особено в джунглите в тро
пическите области и било свързано с религиозно-магични обреди. В 
по-ново време този обичай почти напълно е изчезнал, но все пак се 
явява като изолирано явление при някои психично болни хора. 
Най-новият такъв случай е разкрит през март 2001 година 
град Ростенбург, където някой си Армин Майвес убил и изял един бер
лински инженер. Затова престъпление канибалът Майвес е наказан в 
края на декември миналата година с осем и половина години затвор, 
при което съдът в град Касел приел като смекчаващо вината 
обстоятелство факта, че самата жертва предварително се съгласила да 
бъде убита и изядена.

Интересно е, че за хора, които ядат вече умрели хора или пък ги 
убиват и изяждат, се знаело и в някои наши краища. Това узнаваме от 
две народни приказки, записани с още 25 други в книгата “Бурел-говор, 
фолклор, етнография”, издадена в София през 1993 год. от издателство 
ЛИК. Неин автор е Райко Арсов Любенов, просветен деец от Слив
ница, по потекло от бурелското село Неделище - центъра на бъл
гарската част на Бурела. Иначе цялият Бурел е област, която се про
стира между Драгоман, Брезник и Трън в България и Цариброд в 
Сърбия с общо 38 селища, от които 23 в българската и 15 в сръбската 

област. Самото Неделище е на около 6 
Царибродското село Горна Невля. До 1920 год. целият Бурел е бил в 

тогавашна Царибродска околия и окръг. Говорът, 
фолклорът, етнографията и останалите особености на българската 
част от Бурела по
чти по нищо не се

ис-

Така наречената 
Венера от Грималди 
е от времето на 
неолита

в немския
ня-

Три богини майки

майка, която износва и ражда детето, бъдещето 
човечеството, другата е жрица на войната, оси
гуряваща оцеляване през човешко жертвопри
ношение. Всяка една от тях, била тя господарка 
на началото или на края на живота, 
ту добронамерено, ту злонамере- 

е подчинена на съдбата.
Други женски фигурки имат 
власт върху бъдещето, зна-

на

но част на тази км от

състав на
нието,секса.

А;
Докато ..неандетралецът 

(150 000 - 50 000 година пр. 
Хр.) е сметнал, че е решил 
проблема за своя край, нзна- 
мирайки религиозни погре
бални ритуали, наследилият 
го Ьогпо зарщпз се замисля за 
своя произход. Откъде идва?

■

различават не само Щж; .;, 
от днешния цариб- ВЩ? 
родски Бурел, но и ШЩг*

ра-от останалите 
йони в южната част Щ 
на Царибродско, ■ 
включително и са- 
мия Цариброд. Щ

Двете народни И 
приказки, в които Н 
се говори за хора, ОШ 
които ядели други иЦ 
хора, е разказала на Ш 
автора на книгата 
сестра му Евдокия Арсова Любенова, която тогави била на 81 години. 
Особено интересно е това, че в приказките тези хора се наричат 
цоцоглавци. Едната приказка, озаглавена “Мома се оженила у 
цоцоглавци”, започа така: “Една се оженила у цоцоглавци. Она не 
знаяла дека су теквия, ама после забележила: през дънту умрел човек. 
През иочту цоцоглавцнте се збрали и га нзели. Невестата забележила 
сабале по зубите на мужа си литачине (парчета от износен литак) и се 
сетила киква е работата. Решила да бега”.

Втората приказка е озаглавена “Мачава и цоцоглавци” и в нея 
разказвачката дава и обяснение кои са те: “Това били цоцоглавци - они 
също су човеци кико нас, ама йеду умрели. Пазе кнга некой умре и они 
през иочту отиду у гробищата, одрию га и га изеду. А били и айдуци: 
обирали човеци по путищата”.

Тази народна приказка е известна и в някои села от царнбродския 
Бурел, но вместо за цоцоглавци, в нея се говори за караконджн.

И двете понятия намираме в речника на бурелския говор, поместен 
в книгата Бурел, със следните обяснения: цоцоглавъц м. - според 
поверието: човек, който яде умрели хора (за цоцоглавци има пешес 
гопеткье); караконджа м. - вампир, зъл дух, страшилище (кита децата 
не слушаю гьи плаше с караконджуту, тел да дойде да гьн изеде).

Сходствата и разликите между цоцоглавцнте и караконджите са 
очевидни: и едните, и другите ядат хора, но докато цоцоглавцнте са 
обикновени хора, представата за караконджите не е ясна - те са 
абстрактни страшилища, които всеки си представява на свой начин, 
най-често като някакви страшни човекоподобни същества.

- продължава-
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От жената! Това е толкова 
очевидно, че ловците от късния 
палеолит са извайвали преди 
всичко друго носителката на 
живота. Тези идоли са се 
появили най-напред в Ориента 
(30 000 -16 000 години пр. Хр.). 
Статуетките, били те изтъне
ни и стройни или безформени 
поради закръгленостите си, 
имат съзнателно подчертан 
сексуален характер. От живо
та, който се надига, се разши
ряват задните части и коремът,

А така наречената 
*ГУ р# Венера от

Вилендорф, която се
намира в 
Историческия музей

.Е/ гЧ- във Виена, е от пе-
* 6 риод 33 000 - 8 000 г. 

‘ 4‘ преди новата ера

гърдите и напра
щя ват зърната.

Главата остава по
1.Д. странен начин - на

подобява трета
гърда или е гъсто

Известната като "Жената с рог на бизон" статуетката 
датира от 20 000 години преди новата ера

покрита с къдрички.

През_май в димитровградската Градска галерия Венко Димитров.гз Монография за 

православните храмове
Компания от 

Индонезия купи 

ВОЕШС-а на 

Тито

»
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Промоция на монографията “Докосване па духовните светилища в Западните 

покрайнини”, която бе издадена в края на миналата година в рамките на проекта 
“Документационен център на българите в Сърбия”, върху който от три години 
насам работи Хелзинският комитет за защита на правата и свободите на 
българите в СЧГ, ще бъде представена в Димитровград през май в Градската 
галерия. Това съобщи съавторката на книгата и председател на Хелзинския 
комитет Зденка Тодорова.

Тя изтъкна, че една международна донорска организация е отпуснала средства 
за превеждането и отпечатването на книгата па руски език. Междувременно се 
търсят спонсори за превеждането и публикуването на книгата (в описването на 
Указателя са участвали и автори от България) и на английски език, 
Димитровград ще бъдат представени всичките три издания па монографията - 
български, руски и английски език.

Да припомним, че книгата “Докосване на духовните светилища в Западните 
покрайнини” жанрово и тематично е написана като указател за най-известните 
български църкви и манастири, разположени по долината па река Ерма и река 
Нишава, какго и но поречието на река Драговищица. В нея са публикувани 
църковни и архивни документи, както и богат снимков материал на църкви и 
манастири не само в Димитровградския и Босилеградския край, но и в Трънско, 
Драгоманско, Годечко и Кюстендилско. В. Д.

со
Самолетът Воет§ 727, с който летеше до

животният президент на СФРЮ Йосип Броз 
Тито, неотдавна стана собственост на индо
незийската компания ”Ефат Папуа Еърла- 
йнс”.

ттшшт.-У-
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След смъртта на Тито през 1980 г. само

летът беше 
"Авиогенекс”. Почти десет години той не е 
летял, но представител иа белградската ком
пания заяви, че машината е модернизирана и с 
нея може да се извършва превоз па пътници.

Самолетът ще лети от Джакарта до индо
незийската провинция Папуа.

така че в от белградската фирмакупейпа

Докосване до ровнише светилища 

б Западните покрайнини
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Птичи грипПроф. д-р Сретен Павлович:

Мутация на зоонозата в хуманен вирус
Когато генетичният материал 

па вируса на птичия грип мине ба
риерата на животинския вид той 
навлиза в тялото на посредника. 
Дивите патици, блатните птици, 
гъските и пауните могат да бъдат 
носители на вируса, без видими 
признаци на заболяването. От 
тях се инфектират домашните 
птици, които пренасят инфекция
та на посредници, като напр. сви
нята. Тук вирусът на птичия грип 
се среща с хуманния тип на инф
луенца, който е внесен в организ
ма на свинята чрез храна или ди

шане. В организма на свинята ви
русът мутира, а оттам може да се 
пренесе и в организма на човека. 
Засега не е известна отбрана сре
щу мутиралия вирус, така че той 
предизвиква и епидемия.

Възможно е птичият грип да 
се пренесе и пряко от птица на 
човек, без посредник. Инфекция
та се явява след пряк контакт на 
човека със заразена птица, изсу
шени изпражнения, секрет от за
разена птица, прясно или зарам- 
разено месо или коитаминирана 
храна или вода. Инфективни са 
всички продукти, чийто призход 
е от заразена или заболяла птица, 
които не са обработени термично 
на температура по-висока от 70 
градуса. Ниските температури не 
влият съществено на този вирус. 
При разтопяването на замразено 
птиче месо, при обработката и 
приготвянето на месото се създа
ват аеросоли които се вдишват и 
по този начин вирусът навлиза в 
дихателната система на човека. 
Всички лица, които боравят със 
заболели птици или имат контакт 
със заразено птиче месо, са изло
жени на опасността да бъдат 
заразени. Консервираните про-- 
дукти от птиче месо са сигурни за

храна на хората, понеже предва
рително са обработени термиче- 
ски и по този начин са унищоже
ни вирусите и бактериите.

Въпреки факта, че от заболя
ла птица може да се зарази и чо
век, инфекцията не може да се 
пренесе от човек на човек. 
Съществува обаче голяма опас
ност от сдружаване на различни
те типове па вируса на инфлуен
цата: на птичия с хуманния вид. 
Тази комбинация жестоко атаку
ва човешкия организъм. Начало
то на заболяването се проявява 
внезапно с висока температура, 
треска, отмаляване, кашлица, ки
хане, болка в мускулите. Отли
чава се с повреждане на дихател
ните органи, преди всичко на бе
лодробния паренхим. Получава 
се тежка форма на белодробно 
възпаление. Вирусната инфек
ция особено засяга, поврежда, 
поразява и намалява хуморалния 
и целуларния имунитет на орга
низма. Поради намалената отб
ранителна способност на орга
низма и развитието на секундар- 
на инфекция, заболяването има 
бурна еволюция и бързо довежда 
до трагичния изход - смрътта.

За осуетяване на възииква-

Вирусът през микроскоп

нето и на развитието на инфек
цията, преизвикана от птичия 
грип, най-важни са превантивни
те мерки. Те включват унищожа
ване на цялото ято, в което се от
крие поне една заболяла птица. 
Същевременно е необходимо да 
се прилага и строг контрол на ме
сото от птици, както и на продук
тите от такова месо, чийто произ
ход е от регионите, в които е ре
гистрирано това заболяване. Не
обходима е също така и терми- 
ческа обработка на такива про
дукти.

За лекуването на инфекцията, 
предизвикана от вируса на пти
чия грип, могат да се прилагат 
антивирусни лекарства (интер- 
ферони), какъвто е оселтамиви- 
ра, който осуетява всеки вид грип 
в началната фаза на инфектира
нето. За съжаление в Далечния 
Изток няма достатъчно антиви
русни лекарства, поради което 
епидемията трудно може да се

Птичият грип поврежда 
дихателните органи

осуети с тях. Засега унищожава
нето на заболелите птици, въп
реки цялата икономическа за
губа, е единствената предпазна 
мерка против разпространяване
то на смъртоносния птичи грип.

Ваксина против птичия грип 
все още не е синтетизирана. Но
вата епидемия от това заболява
не принуди изследователите от 
цял свят да увеличат усилията си 
в търсенето на адекватна вакси
на против птичия грип. Огром
ните материални щети, които 
предизвика това заболяване в ст
раните от Далечния Изток, как
то и тежката клиническа карти
на на болестта, която често е с 
трагичен изход, задължават 
всички учени.

(Край)

Стари мъдреци съветвали хората 
да включват в храната си поне ед
на нова трева всеки месец. И след 
това да наблюдават ефекта върху 
собственото си здраве, стила си на 
живот и навици.

За съжаление ние днес ядем повече или по-малко едни и 
същи неща и това се отразява върху здравето и живота ни. Не 
става дума да отиваме далеч и да търсим екзотични, тро
пически растения. Много често растението, което ни е необ
ходимо, е близо до нас.

За всеки и за всичко има билка... Този път ви представяме
ригана.

Расте по нашите планини, 
но бихте могли да го отгле
дате и на балкона. Още през 
1700 г. Универсалната Фар
макопея възхвалява негови-

щшшшзшшшщ
^ Съставил: Драган ПетроЕ

Водоравно: 1. Химически елемент, газ. 5. Изти- 
скана от плод или зеленчук течност. 8. Спо
собност да се осъществи желание. 11. Пустиня 
в Африка. 13. Вързопи. 15. Бивш, някогашен. Отвесно: 1. Модел руски самолети. 2. Храни- 
17. Лъжливо видение или явление. 20. Марка телен продукт. 3. Държава в Азия. 4. Задна 
немски автобуси и камиони. 21. Българска част на главата. 6. Манастир (ост.). 7. Изс- 
женска дреха, народна носия. 22. Подемно куствен воден път. 8. Кратък, смешен разказ, 
съоръжение. 24. Мярка за земна площ. 25. 9. Фабрика, в която изделията се получават 
Мъжка кокошка. 26. Държава в Европа. 27. Ел- чрез леене. 10. Силен, мощен. 12. Периодично 
емент от групата на металите. 28. Тържест- печатарско издание. 14. Политура. 16. Женско 
осно шествие. 29. Банкрут (син.). 30. Държава име. 18. Буквално предаден текст. 19. Марка 
в Южна Америка. 31. Първенец. 33. Град в унгарски камиони. 20. Месец от годината. 23. 
Хърватия. 34. Балкон (син.). 36. Слой в атмос- Опера от Верди. 25. Горчиво растение. 26. Ма- 
ферата, предпазващ земята от ултравиоле- шина за влачене на вълна. 27. Затвърдяла ко- 
товите лъчи. 37. Малка рекичка, бара. 38. Но- жа по ръцете или краката. 28. Площадка за 
сител на наследствеността. 40. Световен шам- пътници на гара. 29. Етап от развитието. 30. 
пион по шахмат от Естония. 41. Голямо ли- Задна част на ходило. 32. Изсъхнала окосена 
тературно произведение. 42. Мъжка къса гор- трева. 33. Течност, която се отделя от тялото 
на дреха. на човек. 34. Името на актьора Круз. 35. Турс

ка титла. 37. Река в Италия. 39. Ехо, екот.

2

Риг Л
& Рте качества да помага на 

Р храносмилането и съветва 
да бъде използван в случай 
на астма. А италианското на-

у*

учно списание Салуте Нятурале" го описва като билка, която 
„може да смели всичко, включително и мигрената 
ръчва чай, който нарича "чай на спокойствието".

Ако сте имали неприятности - пише списанието в последния 
си брой, - и не можете да се справите с трудно положение, 
доверете се на ригана. Това слънчево растение има спосо
бността да успокои душата, да ви върне спокойствието и да 
разпръсне съжаления и меланхолия. В чаша вряла вода пос
тавете щипка риган и щипка мента. След десет минути пре
цедете и пийте отварата студена няколко пъти през деня. Ще 
ви е от полза и ако не можете да забравите една свършила 
любов или да намерите сили да реагирате на преживяно разо
чарование.

Но възможно ли е тогава все още много хора да не пред
полагат за скритите качества на ригана и да не са открили вече 
известните?

Да, разбира се. В България го бъркат с чубрицата. Но пла
нинското растение с красив цвят е нещо наистина различно.

Ако мъжете предполагаха колко живителна сила се крие в 
ригана, със сигурност щяха да го търсят и берат от планинските 
хълмове, а онези, които са ангажирани и увлечени в ритъма на 
ежедневието, щяха поне да посещават близката аптека.

Но достатъчно за ароматното и красиво растение.
Нека ви предложа една на пръв поглед позната салата - лека 

и обичана от всички нас, но с малките допълнения, които вмък
вам, ви обещавам, че ще я преоткриете. А може би ще решите, 
че е нещо наистина съвсем ново.

Обелете два домата (може и повече, по ваше желание), една 
краставица. Нарежете ги в любимата ви за салата форма. 
Прибавете пресен лук, може и червен, по желание едно ст
ръкче пресен чесън. Посолете, разбъркайте, сложете няколко 
капки лимон, подправете със зехтин.

За да бъде довършена салтата, върху нея трябва да бъде 
стрит риган. За това можете да помолите вашия любим или 
любима, за да бъде още по-вкусно. Наздраве.

9 10.......* и препо-

16..1
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Решение на кръстословица 190- Водоравно:
1. Бодил.5.Комети. 10.Мазол. 11.Слаш. 12.КБ. 14. Калеми. 25. Кронин. 27. Котел. 28. „Ибон". 29. 
Ерос 15. Батич. 16. Вол. 17. Рен. 18. Марио. 19. Колет. 30. Да. 31. Обор. 32. Самар. 33. Син. 34. Рай. 
Пано. 20. НЛ. 21. Палач. 22. Порок. 23. Порой. 24. 35. Масон. 36. Коне.
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Нишка футболна 
зона-18 кръг

Футбол - НФЗ
Тъжен помен

На 24 март 2004 година се навършват 40 дни от 
смъртта на нашия скъп и незабравим баща, тъст и 
дядо
ВОИН ДОЙЧЕВ 
(1922 - 2004) 
от с. Радейна

Гордеем се, че сме твои деца и безкрайно сме 
тъжни, че останахме без теб. Завинаги ще останеш 
в сърцата ни. Благодарим ти за широкото сърце! 

Почивай в мир!
Твоише: дъщери Марика, Елимко и Ангелина, 
зетьове: Гооздан, Гоше и Свиленко, внуци, Правнуци и 
многобройни роднини и Приятели.

иЖелюша5 идна от дуеш
„Пуковац" - „Желюша" - 2 : 0 (1:0)

„Балкански” 
на крачка до 

трите точки Голмайстори- Б

в 52 от‘Желюша”"" Карт0НИ: И‘ Стамен™вич в 69 от “Пуковац” и Басов

“РолеШен 4>ъг отборът на желюишни гостува в Пуковац, 
ОтбопъШ иГТ С К"Н<’,Т1“а за йървошо място на таблената. 
Шпснноп Г ’Жел12ша ■ кошио и1Р« с ">Р“ нови Пойълнения и с нов 
зашита’,, ' Т9СШ-и У-Сиешно_ Неговите играни „мака отлична защита и_ 1рсз контраатаки атакуваха няколко Пъиш вратаря
б^п гтнЗнп КОШ“- нГесъ*1нен°_в«-™ й„-добрият съперник, но надали биха стигнали до победата и трите точки, ако не беше Помощта на

Св"Р“ 9ве 9УС"- Ср1щу ■>Келюша" (о 36 и а 53 минута), на кошио се смяха дори и самите фенове на домакините.
Колко некомпетентен

ители - около 300.

ФК „Лужница" - ФК 
„Балкански" 2:2 (0:1)

Бабушница, 13 март 2004 година. 
Стадионът на “Лужница”, зрители - 
около 500. Главен рефер - Владица 
I олубович от Алексинац (8). 
Голмайстори - Йованович в 55 и 
Селимович в 90+3 за “Лужница”, а 
Станков в 43 и Иванов в 73 минута 
за Балкански’. Жълти картони: 
Селимович и М. Милойкович от 
Лужница , а Живкович и Иванов 

от “Балкански”. Червени картони: 
Милан Милойкович в 68 за “Лу
жница , а Живкович в 43 минута за 
“Балкански”.

ФК Лужница": Боич 5, М. Ра- 
кич 7, 5, Славкович 7 (Милялкович 
7), Марко Милойкович 6, Милан 
Милойкович 5,5 И. Ракич 5, Йова
нович 7,5, Пейичич 6, Златановнч 6 
(Джорджевич -), Селимович 6,5, 
Петкович 6 (Ранчич 6).

ФК балкански”: Станкович 6, 
Стойчев 7, Живкович 6, В. Пейчев 
7, Павлович 7, Хрнстнч 7, М. Гео
ргиев 6,5 (Дж. Глигориевнч -), 
Панайотович 7, Станков 7 (Ранге- 
лов -), Б. Глигориевич 7 и Иванов 7.

Играч на срещата - Йованович 
от “Лужница”.

В Бабушница бе проведена жес
тока съседска дерби среща. То
чките бяха необходими и на бабу- и в 
шничани, и на димитровградчанн, 
така че се играше сериозно. Пуб
ликата видя и голове, и много

на Възпоменание
На 24 март 2004 година се навършват ДВЕ 

ТЪЖНИ ГОДИНИ от преждевременна смърт на 
нашия мили и непрежалим съпруг и баща
КРУМ МИЛАНОВ 
от с. Дукат

Ние, които не можахме да те защитим от 
смъртта, ще те защитим от забрава. Поклон пред 
светлата ти памет.

Опечалени: съПруга Ягода и дъщери Ивона, 
Мария и Йелена

и слаб е главният съдия пролича и от двата 
бяха'показани "а "° еД"" На Двата отбоРа)> за които само тон знае защо

В 19 кръг “Желюша” е домакин на отбора па “Свърлиг”, а мачът ще се 
играе в неделя на 21 март т.г.

УЯ* Щ&Ъ
1 ^ 1

Атлетика

От малкия град към 
голямата атлетика Тъжен помен

На 22 март 2004 година се навършват 19 ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от смъртта наСпортен символ на Димитровград е Международното първенство по 

скокове, но напоследък то беше заместено от състезателя на висок скок 
Джордже Гогов. Почти няма жител на града, който да не познава Гогов и 
които поне веднъж не е идвал да го гледа по време на първенството по 
скокове.

Ь\УТЛЮБОМИР СТОЯНОВ 
от Димитровград

Времето няма да запълни празнината, която 
остана след теб!
__ Опечалени: семейство Стоянови

Повечето от гражданите мислеха, че след като завърши основно 
училище, Гогов ще замине за вътрешността, за да потърси по-добри 
условия за тренировки. Но той няма никакво намерение 
родния си град.

“Тук ми е добре, защото наистина имам всички условия за тенировки и 
през лятото, и през зимата. Стадионът, а когато бъде готова и спортната 
зала, са на пет минути път от дома ми. Засега тренирам два пъти седмично 

момента вниманието ми е насочено към бързината и техниката. Освен 
три пъти седмично играя баскетбол. Моята мечта е един ден да 

участвам на световното първенство за младежи през 2005 г. и да спечеля 
медал за себе си и за моите съграждани, които ме подкрепят и се радват на 
всеки мой успешен скок”, споделя Гогов.

Че младият спортист тренира усилено, показват и постигнатите 
резултати: тази зима той прескочи 200 см, което е повод за още по-голям 
оптимизъм и очакване на по-добри резултати. Неговият треньор Аца 
Марков споделя:

“Най-важното за Гогов е, че работи добре и напредва все повече. Ние 
сме тук да му помогнем по пътя, който е избрал. А това е пътят на един 
изключителен талант от малко град 
атлетика. Нещо подобно на Оливера Й« 
град.”

да напусне

Тъжен помен
На 20 март 2004 година (събота) се навършва 

ПОЛОВИН ГОДИНА от ненадейната смърт на I 
нашия мил и непрежалим
ВЛАДИМИР В. АЛЕКСАНДРОВ - ВЛАДО 
(1941 - 2003)
от Горна Любата, Босилеградско 
- препордавател по руски език и дългогодишен 
директор на основното училище Плавна,
Войводина-

Панахидата ще бъде отслужена на 20 март от 11 
часа на гробищата в Суви дол край Ниш. Каним близки и приятели да 
ни придружат.

Вечно ще тъгуваме и ще пазим от забрава хубавите спомени 
за теб! Ти беше гордост за нас! Поклон пред светлата ти памет! 

Опечалени: майка Цветанка, съПруга Гана, дъщеря Мария, 
братя Милко и Ильо със семействата си и многобройни 
роднини

ртова

голов и положения пред едната и 
пред другата врата. Гостуващият 
отбор все пак беше по-близо до 
победата и водеше до 93 минута на 
мача. Ако Иванов беше по-съобра- 
зителен в 53 минута, вероятно 
тогава мачът щеше да завърши в 
полза на димитровградчанн. Но 
равният резултат може би е най- 
справедливият епилог на тази 
среща, тьй като и домакините се 
стараеха много и два пъти улучваха 
гредата.

.че към върховете на голямата 
евтич, която също не напуска своя

Вярваме, че и Гогов, и Марков са избрали правилния път, който ще ги 
доведе до още по-добри резултати и за Гогов, и за димитровградския 
спорт. Но тук трябва да се намеси и димитровградската общност, която да 
намери средства, макар и символични, с които да помогне на Гогов.Д. Ставров

Д.С. На 22 март се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от 
смъртта на нашия скъп баща, тъст, свекър и дядо
ГЕОРГИ ПЕЦЕВ
/1918-2004/
от Димитровград

Панахидата ще бъде отслужена от 11 часа на 
димитровградските гробища. Каним роднини, 
близки и приятели да ни придружат.

С много обич и признателност свеждаме глава 
пред светлата ти памет. Почивай в мир!

ОПсчалени: дъщеря Тодорка, синове Тодор и 
Златко със семействата си

Дарко Димитров, капитан на ФК „Младост”:

По-добри резултати през пролетната част
чини отсъстваха мнозинатитуляри. „уСИе първите няколко кръга, кое- 
Надявам се, че през пролетта не- то ДО|Гьлнител|.о ще затрудни по

повете на отбора преди подновява- ,Ната и*е се променят и Младост ложението ни. През пролетта от
нето на първенството тези дни раз- игРае във вреки мач с иай-до- б0рЪТ „и ще играе и без Димитър 
говаряхме с Дарко Димитров, ка- бРия си състав- Освен опитните фу- |-1иколои> първия вратар, който 
питан на босилеградските “зелени”, тболисти, сред титулярите на отбо- пеоТдаш,а замина да отбива воеп- 

* ра има все повече млади фу гболи- |1<ата си служба. Въпреки някои сла-
сти, които потвърдиха таланта си с бости и обективни причини, тимът 
играта си през есента. пи разполага с добри футболисти,

които ще имат сили да постигнат 
добри резултати през новия сезон. 
Бих добавил, че очакваме през про
летта да се завърнат и някои фут
болисти, отсъствали поради конту
зия през по-голямата част от есен-

В “Младост” вече се подготовят 
за началото на новия сезон. За нла-

Тъжсн помен
На 21 март 2004 година се навършват 5 ГО

ДИНИ от смъртта на милия ни баща

Има ли „Младост" потенциали 
да постигне добри резултати и 
през втората част на 
първенството ?

- Смятам, че отборът ни има по
тенциали да подобри играта през 
следващия сезон. С но-сериозни 
подготовки, с по-усилена работа, и 
надявам се, с повече късмет, през 
пролетта ще подобрим резултати- че ските варианти в играта, 
те. През есента загубихме няколко Според Вас кои са предимствата 
предварително запланувани точки, па „Младост" и какви трудности 
понеже в доста от мачовете поради трябва да преодолее Вашият 
контузии или други оправдани при- отбор?

На какво най-много трябва да се 
наблегне при подготовките? пелин костов

и 6 и половина години от 
смъртта на милата ни майка 
ЕЛЕНА КОСТОВА 
от Долни Криводол.

С обич и тъга винаги ще си 
спомняме за вас!
Дъщеря Лиляна и син Петър със семействата

- Основното е отборът да е фи
зически добре подготвен, понеже 
без добра физическа подготовка, 
трудно могат да се прилагат такти- чпия полусезои.

П.Л.Р.

*На 26 март 2004 година се 
навършват 8 ГОДИНИ от 
смъртта на
ПАВЛИНА ЛАЗАРОВА

си.
- През есента се уве

рихме, че задната линия и 
нападението са по-добри
те части в отбора. Освен 
опитните футболисти в 
защитата и в нападение
то, с изявите си все повече

! Дарко Димитров е роден 
през 1980 година в 
Босилеград, вече девет 
резона е титуляр в 

I („Младост". Играе на 
'позицията централен 
^защитник. За него казват,
Ме е непроходима бариера привличат вниманието на 
1за противниковите треньора и младите фут-
|иападатели. Отличава се с болисти. За съжаление, 
.изключителна скромност и по-слаба точка на отбора 
[дисциплинираност в е средната ли||ия, 0пи'т.
“грата’ пият халф Любомир Ди-

нов е наказан и ще про-

от На 20 март 2004 се навършват ОСЕМ ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от смъртта на

! Димитровг
ряд

Поклон
■ТОДОРКА ВЕСЕЛИНОВА 

ог П отново
Времето минава, по болката по теб не стихва. 

Вечно ще пазим хубавите спомени. Почивай в мир!

/пред
паметта ти!

Семейство
Ташкови

Син Йордан със семейството си



Кньиголюбци ВНиШ
Има кажу триста ли, петсто
тин ли листа, све тикье че се 
найду за нещо , ял за подпалу, (

-Мани, мани, и това чудо не бео видел! - цъка ял за кьенев, ял за нещо друго...”
Вронко Читанката. -Да бео йучера умрел, _ Чудим се , па се дзверим: ко- 
денъска това не би видел... му дойде на ум тека да развър-

-Кое бе, бай Вронко? - потпитуйем га ЛЬуйе кньигьете? Защо не гьи йе дал на чи- 
одалеко - Денъска у нас чудеса колко очеш! халища, на най-добри ученици , на най-добри 
Дойучера най-добри приятелье, денъска у какпу читателье... Тека тая убава кньига кой знайе куде 
воду би се подавили, йедън на другога очи би че завърши...
повадили!-поче га тешим я, мислейо дека нещо _{3; може некой да се излъже и да гьу 
некой му йе напрайил. попрелисти...

-Не оратим за това, Манчо, от кико ватимо да _^е ми се веруйе , Манчо. Еве на дваестина 
се делимо на партийе, да се давимо кико кучища крачкье само от буткьете, у Галерийуту вечимка 
за влас, мене нищо не може да ме изненади. цеЛу Недельу йе отворен вашар на кньигье. 
Одавна се знайе дека властта йе най-тълстата уНуТра с Тоягу да мааш нема човека да закачиш, 
кошчина и кой гьу дограби, тежко гьу изпуща!... а много 0ттия тува що се бутаю нити су улезли да 

-Па кво се тъгай чудиш? погледаш барем кньигьете, да им се порадую на
-Знайеш ли, Манчо, я на млого приятелье, па и шаренете корице. Мнодзина и не знаю, а и да 

неприятелье съм оратил, дека нийе смо най— знаЮ: йедва ли че улезну да погледаш, а камо ли 
учеван народ, дека нема ижа у нас коя нейе дала да си Купе некою...
ял доктура, ял провесора, ял инжильера... —Брей Вронко, кока си йучерашань, нали си

-Па тека си йе, нема за кво да те чуди! ЧуЛ дека и 0цът йе благ кига йе джабе!
-Ма не ме чуди това ! Чудим се и се дзверим на _Море, Манчо, после четим дека теквая “кул- 

тия що кига учейомо, бегайоше од кньигуту кико Турна сприя” заватила и друга градища, та малко 
гявол од тамян ... Ми поолъкну!

—Е-е, у свако жито има и куколь! -Видиш ли, може тая кньига да пробийе ледат,
-Е, баш за тия куколь се чудим! Това йутро па народ да навали на четенье, кво мислиш, а? 

пойдо да си узнем леб и весник, кига пред бу- _При теквия “кньиголюбци” Манчо, у мозакът 
ткьете с весници, тарапана, ма киква тарапана, им не се йе ватил некикъв тънак лед, а там се йе 
цел панаджур. Приодим я и питуйем: за кикво се натрупал цел Антартик, па йедна кньига нищо 
бута тия народ, а йедън от тия що мразеше нема да Напрайи. Не знам дали томове с онова 
кньигуту повече от све на тия свет, ми рече. “Че нещо би напрайили...

. даваш кньигье!”. “Кве кньигье -зачуди се -тува ■ _дйде, айде, не гледай толкова църно, 
се продаваш весници!” “Е , весници, ама уз свак свехикье некой че си гьу тури и у витрину! 
весник, безплатно че иде и по йедна кньи- -йедна у витрину, Манчо, ти йе кико гола жена
га...” ’Ква кньига? “Знам ли, кажу само кньигье ]■ тпсамо за гледанье... 
и това по-дебелшкье”. “Значи под стари дни че 
четимо?” - подвачам га я. “Море кво четенье!

Горан РАТКОВИЧ

От книгата на М|<ЩМ 
Нишки анекцздУ ЙЙ

Българинът и 

забранените песни
Кафенето "Златибор” беше особено привлекателно за ху

дожници и журналисти, бохеми. В него не свиреше оркестър, 
но гостите сами пееха.

Един следобед журналистът от в. "Братство” и поетът Сте
фан Николов дойде от печатницата уморен, добре се нахрани 
и пийна, а по молба на приятелите си и запя.

Това се случи по времето, когато в Югославия се мълвеше 
за сръбския нацинализъм и хегемонизъм и когато по кафе
нетата бяха забранени някои от сръбските песни. Но Стефан 
обичаше да пее тъкмо такива, особено за прочутите юнаци: за 
съименника му Стеван Синджелич, за Хайдук Велко, дори и 
оная за Сърбия - ”Нийе мала нийе мала, трипут ратовала...”

Този следобед тъкмо такива песни му хрумваха и той ги 
пееше по-добре откогато и да било, бодрен със силни ап
лодисменти. Но след известно време, дали случайно или пък 
някой им се беше обадил, дойдоха милиционери и без много 
думи го поведоха в милицията. По пътя го ругаеха, говореха 
му, че им създава проблеми..., а когато пристигнаха дежурният 
милиционер го дочака с думите:

-Ти ли си тоя, дето пее нациналистически песни! Дай си 
личната карта!

Стефан, вече пийнал, едва я намери и му я подаде.
-Ама ти си бил българин! - учуди се милиционерът.
-Точно такъв...
-Еби го сега, не върви да арестуваме българин, затова че е 

сръбски песни! - и пуснаха Стефан, напомняйки му да се 
въздържа, колкото може.

Стефан се върна в кафенето "Златибор” и разказа на ком
панията какво му се случило. Тогава един от приятелите 
извади личната си карта, сложи я на масата, последван и от 
другите и запяха "Ой, войводо Синджеличу”.

Манча

Отучите ли се да обичате 
другите, ще се отучите да 
обичате и себе си.

Анонимен

Това, което се прави от любов, е 
извън доброто и лошото.

Ф. Ницше

Ако любовта, благословени 
номаде, е твой гостенин, задръж 
я като нещо скъпо.1\Шчж

(Л? Азозидин Насафи
|1 Тези клетви, парфюми, 

безкрайни целувки ще се 
възродят.

Бодлершпял
Г) Съществува само една страс - 

тази за щастие.V Д. Дидро

Защо да се говори, цялата

Л е €1 «Г ЧрйрЩКенда и кенгурчето 1т
1

\ ■■Някога футболист в ”Раднички” и ”Ястребац”, след това жур
налист в
беше гимназиален учител по фре

По едно време в парижкия ”Луд кон” при мадам Мари Торез 
учеше да танцува, а наученото показваше в белградския нощен бар 
”Лотос”. Казват, че когато той играл партньорката му се чувствала 
като кралица.

По характер шармантен и шегобиец в-редакцията си привличаше 
вниманието дори и със шеги по ‘собствен адрес. Веднаж написа и 
закачи на стената, за да могат всички да прочетат, следното:

"Съпругата ми е бременна, а въобще не съм сигурен дали е от мен. 
Ако до 15 т. м. не абротира оставям всичко и заминавам за Авс
тралия!”

Съпругата му която беше свикнала с неговите шегите и не падаше 
по-долу му поръча:

-Когато стигнеш в Австралия изпрати едно кенгурче та да има 
детето с какво да си играе!

"Народне новине” Живорад Станкович - Кенда всъщност 
нски език. р

Забранената целувка изгаря 
повече от огъня.

любов се изказва с една целувка
Анонимен

Анонимен авшор Любовта, която прави от 
В живота има само едно щастие: двамата един, оздравява 
да обичаш и да бъдеш обичан. природата на човека.

Жорж Санд Плашон

Да обичаш е живот, а животът е Щастието е скрито навсякъде, 
нещо безсмъртно. достатъчно е да го намерите. ‘

АнонименЕ. Дикинсън
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