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Соломон Паси в Белград2олана вЪБТрюксе,лИЦа “ С Пр0Д" "

Европейските ценности 

•единствената перспектива
*По време на еднодневното си работно посещение в сряда 
българският външен министър Соломон Паси разговаря с 
президента на СЧГ Светозар Марович, със сръбския премиер 
Воислав Кощуница, с шефа на дипломацията Горан 
Свиланович и с председателя на Координационния център 
за Косово Небойша Чович

Българският министър на външните работи Соломон Паси 
разговаря за ситуацията в Косово и Метохия не само в качеството си 
на председател на ОССЕ, но и като представител на съседска страна.

(На 2 стр.)

Най-важно е да се
По решение на 
Управителния съвет 
на издателство 
”Братство”________

15 ЮНИ - 

еена 

ратствоЧХавиер Солана в 
Косово

Ужасен На заседанието си от 19 март 
2004 година Управителният 
съвет на нашето Издателство 
реши занапред 15 юни да се от
белязва като Ден на Издателство 
"Братство”. Членовете на Упра
вителния съвет единодушно при
еха предложението на редакция
та на вестник "Братство” датата 
на излизането на първи^ брой на 
вестника-15 юни 1959 година-да 
бъде провъзгласена за официа
лен празник на Издателствотс^.

Първото официално честване 
на новия Ден на Издателство 
"Братство” ще бъде на 15 юни 
тази година, когато се навър
шват и 45 години от излизането 
на първия брой на седмичника на 
българското малцинство у нас.

СЪМ ОТ"Няма основание да се очаква промяна в статута на Косово. Сега е 
най-важно да се нормализира обстановката и да се предотврати 
по-нататъшно насилие в провинцията", заяви премиерът на Сърбия 
Воислав Кощуница по време на посещението си в Брюксел.

Кощуница разговаря с председателя на Европейската комисия 
Романо Проди и с върховния представител за външната политика и 
сигурността на ЕС Хавиер Солана.

"Европа е нашият път и съдба и затова стабилността ни е необ
ходима повече от всякога", беше категоричен Воислав Кощуница, 
който обяви, че Белград ще търси политическо решение на конф
ликта, за да не се нарушават човешките права. Той потвърди, че 
идеята за кантонизиране на Косово е валидна, с цел да се децен
трализира властта в Косово и Метохия и отбеляза, че е от пър
востепенна важност да не се дестабилизират и институциите в 
Сърбия.

жестокостта
Висшият представител на Ев

ропейския съюз за външната по
литика и сигурността Хавиер Со- Холкери, командващия КФОР 

сряда Косово, Холгер Камерхоф
совски политически лидери.

(На 2 стр.)

лана посети в 
където се срещна с ръководите
ля на мисията на ООН Хари

и с всички ко-

Iг; . ^ . {На 4 стр.)(На 3 стр.)

В Косово са арестувани 196 лица Пет години от НАТО 
бомбардировките на 
С Р ЮгославияНа летището в Белград в сряда кацнаха два самолета с 

хуманитарна помощ от Русия за разселените лица в Косово. 
Освен оборудване за полева болница за 600 души, пристигнали 
са и материали за изграждане на два лагера за 2 000 души, 
санитарни материали и друго.

Руският заместник-министър на извънредните ситуации 
Юрий Бражииков съобщи в Москва, че днес в Белград ще 
пристигнат още два самолета с храна и лекарства.

В стълкновенията в Косово, в които са у.частвали повече от 
50 000 души, са загинали 28 души, а ранени са около 600.

Полицията на ЮНМИК в Косово е арестувала 196 лица, за 
които се предполага, че са участвали в насилията срещу сръбс
кото население в покрайнината, съобщи говорителят на по
лицията Анджела Джозеф. Тя добави, че по време на погрома 
в Косово са запалени 286 къщи, 30 черкви и манастири и 25 
други обекти. 400 тона помощ за сръбското 

население в Косово ангел
На 24 март т. г. се навършиха 

пет години от деня, в който се 
чуха тревожните звуци навред в 
Сърбия и паднаха първите бом
би от самолетите па НАТО. Бом
бардировките продължиха 78 
дни н спряха след подписването 
на Кумановското споразумение 
па 9 юни 1999 г.

В акцията "Сърбийо, помогни” много граждани, обществени и 
фирми, институции и сдружения досега са дали 400 тона 

различни продукти и дрехи като помощ за прогонените сърби в 
Косово. От събраното количество одеяла, дюшеци, легла, 
облекло, храна, средства за хигиена и други една трета, т. е. 150 

изпратена в Косово и Метохия с 11 ТИР-а.
Председателят на Червения кръст на Сърбия Драган 

Радованович заяви, че става дума за иай-голямата акция за помощ 
в историята на тази хуманитарна организация.

частни

тона вече е

(На 3 стр.)

7Посланик Милчаков 
посети Босилеград___

В неделя на 28 март през нощта започва лятното часоброене според 
европейските стандарти. Точно в 2 часа, след полунощ, стрелките на 
часовниците трябва да бъдат преместени на 3 часа. Лятното часоброене 
ще продължи до края на октомври, когато часовниците пак ще се върнат 
един час назад.

щт1
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Европейските ценности 

■ единствената перспектива
Ужасен 

съм от 

жестокостта Първанов в Мадрид
(От 1 стр.) може да допринесе за стабилизация

След пристигането си в Белград йа “тУа«ията- 
министър Паси разговаря с прези- Международните сили ще от- 
деита на СЧГ Светозар Марович крият и ще пакажат виновниците за
ОССЕ д7<п,де°йств7зГна^рчаГ " —.ГзГзТв™ нистратор на ООН Хари Холке-
ието на политическия диалог "ет0 "а пРого«е"“те, каза мииис- ри и от еврокомисаря по въпро- 
който да подготви трайно решение ^ Пааи П° “реме на сРе|Цата си сите на външните отношения 
за сигурен живот за всички хора в със СРЪ®СКИЯ премиер Воислав Ко- Крие Патен, високопоставеният 
Косово щуница. т-/-1

Готови сме да подкрепим всички Ко^""«а подчерта, -е е иеоб- "РеДСтавител на ЕС по въпро- 
рационални методи зашюио реше” ходимо да се "амеРят институцио- »те на сигурността и външната 
ние на проблема, каза Соломон "алпн ре“еш,я 33 Косово, да се ус- политика посети сърбите в Ко- 
Пасн и подчерта, че грешат всички таи°ви ”еД||п вид децентрализа- сово поле, недалеч от Прищина, 
онези, конто смятат, че чрез паси- ция ’ която ще осигури на сръбс- където с изгоряла болницата и 
лне може да бъде постигната не- й0™ " °<™>алото неалбанско на- основното училище и са опожа. 
зависимостта па Косово. Той опо- селе1|ие малцинствени права съг- стотици ломове на соъбски
вести увеличение на броя „а войс- ласй0 европейските права. семейст ™
ките на КФОР, като увери сръбс- Соломон Паси предаде на Кощу- семейства.
ките държавници в подкрепата на иица П0слаиия от президента на - Ужасен съм от жестокостта 
ОССЕ и се обяви против етничес- БългаР^,я Георги Първанов и пре- след видяното. Тъжно е да 
кото прочистване. миера Симеон Сакскобургготски, в виждаш изгорели руини на учи-
Марович^одчерта, чеТдшГвена'- “паТванетГ.ш мирЛ'р”°и ” лйща и йърквй’къдет0 са Учели и

изразява готовност за развитие на са се молели хора. Такова нещо 
сътрудничеството между България международната общност не тол-

рира и никога няма да толерира, 
заяви еврокомисарят.

Според Солана насилията от 
миналата седмица в Косово са 
били планирани предварително.

Хавиер Солана напусна засе
данието на председателството на 
парламента на Косово, недово- 

• лен от изложенията на албански
те представители. Той каза, че си 
заминава ”с по-малко оптими-

Държавни и правителствени ръководители на много европейски 
страни присъстваха в сряда на държавното погребение на 190-те 
жертви от атентатите на 11 март в Мадрид. На литургията 
катедралата Алмудена присъстваха британският премиер Тони 
Блеър и престолонаследникът принц Чарлс, френският президент 
Жак Ширак, германският канцлер Герхард Шрьодер, полският пре
миер Лешек Милер, американският държавен секретар Колин 
Пауъл, престолонаследниците на Дания и Норвегия принц Фредерик 
и принц Хаакон, българският президент Георги Първанов и много 
други европейски лидери.

(От 1 стр.)
В

Придружен от цивилния адми-

Среща на министрите на отбраната на 
България и Румъния_______________

Загриженост за 

обстановката в региона
Задоволство от доброто състояние и перспективите на двустра

нното сътрудничество изразиха, на среща в Букурещ, двамата ми
нистри на отбраната Николай Свинаров и Йоан Мирча Пашку. Те 
взаимно се запознаха с актуалното развитие на реформите във въо
ръжените сили на двете държави и с дейностите, съпътстващи дните 
до приемането в НАТО. Двамата министри изразиха загриженост от 
изостряне на обстановката в Балканския регион, както и от на
растването на терористичната заплаха в глобален аспект. България 
и Румъния ще задълбочат сътрудничеството си по защитата на ст
ратегически обекти от двете страни на границата.

В рамките на посещението министър Свинаров се срещна и с 
министъра на на външните работи на Румъния Мирча Джоана.

та перспектива за всички в региона 
е приемането и прилагането на съв
ременните европейски ценности, 
преди всичко в развитието на мул- 
тнетническото общество и толе
рантността. Битката за Косово не е 
битка за един ден, а за бъдещето на 
целия регион, каза президентът 
Марович. По думите на Марович, 
последните събития в Косово изис-

и Сърбия.

кват от всички в региона, от ЕС, 
ООН и от другите фактори демок
ратичен отговор, който единствено

зъм, отколкото, когато дошъл” и 
съжалява ”зГенералният секретар 

на НАТО посети Косово По повод приемането на България в НАТОаради напразно изгу
беното време” в Косово.

Почивен ден и 

концерт на открито
Режисирано
насилие

Европейските 
министри призоваха
Незабавно да 
се прекратят

Генералният секретар на НАТО 
Яап де Хооп Схефер заяви по време
на посещението си в Косово, че новите прояви на насилие в тази област са
били режисирани”. ”Това, което се случи миналата седмица, е било жшешжжжж гцжст^о И 
организирано от екстремистки групи в албанската общност и е абсолютно жжЯ 1 4л В
недопустимо”, каза Схефер. Той поясни становището си, че не е възможно 'шт- 
подобни прояви на тероризъм и екстремизъм да решат въпроса със Л^ОСОВО 
статута на Косово. "Абсурдно е да се смята, че силите на КФОР могат да 
опазят всеки човек и всяка къща”, каза Схефер, който призова лидерите Европейските министри на 
на косовските албанци да осъдят проявите на насилие спрямо сръбското външните работи, които се сре- 
население в Косово. щнаха в Брюксел, призоваха за

незабавно прекратяване на на
силията в Косово.

В обща декларация министри
те призоваха всички политици, 
преди всичко тези в Косово, да 
поемат своите отговорности и да 
прекратят безредиците. Винов
ниците трябва да бъдат наказани, 
се посочва в декларацията, в коя
то се казва също така че двете 
страни в конфликта трябва да се 
въздържат от провокационни 
изявления и действия.

На 2 април България ще чества приемането си в НАТО с почивен 
ден и концерт на открито. Целта на тази идея е населението да се 
включи по-масово в тържествата по повод приемането на България 
за пълноправен член на НАТО. Българският парламент е 
ратифицирал договора за присъединяване на страната към Алианса, 
като процедурата трябва да приключи на 29 март във Вашингтон с 
депозиране на ратификационните документи.

Българският вицепремиер Пламен Панайотов съобщи, че на 
заседанието на Правителствения координационен съвет за 
интегриране в НАТО са били утвърдени имената на българските 
представители, които ще участват в работата на 196 комитета и на 
останалите органи на Алианса. В различните органи са включени. 
249 български представители.

На 2 април членството си в НАТО заедно с България ще 
отбележат Румъния, Словакия, Словения, Естония, Литва и Латвия.

Администраторът на ООН в Косово Хари Холкери към думите на 
Схефер прибави позицията си, че трябва да бъдат задържани преките 
извършители на последните криминални прояви спрямо сръбски 
граждани, живеещи в косовски градове.

Европейските министри призоваха

Незабавно да се прекратят 

насилията в Косово Подпалена къщата на 

Галина Ризова в Косово
Европейските министри на външните работи, които се 
срещнаха в Брюксел, призоваха за незабавно прекратяване 
на насилията в Косово.

В обща декларация министрите призоваха всички политици, преди 
всичко тези в Косово, да поемат своите отговорности и да прекратят 
безредиците. Виновниците трябва да бъдат наказани, се посочва в 
декларацията, в която се казва също така че двете страни в конфликта 
трябва да се въздържат от провокационни изявления и действия.

"Надяваме се опасността от криза в Косово да е 
преминала”, заяви в интервю за БНР Галина Ризова, 
представител на България в мисията на ОССЕ в Косово. 
Цели анклави са изолирани, посочи Ризова, като по 
думите й цялата операция е всяла много ужас у сръбското 
население. Къщата, в която Ризова живее, също е била 
изгорена.

Ерхард Бусек:______

ЕС няма визия 
за Косово

ЕС няма ясна визия за бъде
щето на Косово, оцени коорди
наторът на Пакта за стабилност 
Ерхард Бусек, като добави, че е 
необходимо по-скоро да запо
чнат преговорите между сърбите 
и албанците в Косово.

Бусек каза, че мултиетничес- 
кият характер на Косово е вто
рият важен въпрос, свързан с 
тази провинция, тъй като досега 
”не беше постигнат успех да бъде 
убедено мнозинството да живее 
заедно с малцинството и обрат
ното”.

Македония Първа експертна група 

за енергийна политикаМолба за членство в ЕС
Македонският премиер Бранко Цървенковски официално внесе в 

понеделник вечерта молба за приемането на Македония в 
Европейския съюз. Молбата носи подпис от 26 февруар, но не бе 
внесена тогава поради трагичната смърт на. македонския президент 
Борис Трайковски при самолетна катастрофа на същата дата.

Председателят на Европейския парламент Пат Кокс поздрави 
Македония за решението й да внесе молба, за присъединяване към 
ЕС. "Европейският парламент споделя амбицията на Македония за 

ЕС, а темповете за приближаването й към Съюза зависят 
политическата й определеност”, се казва в

Министърът на енергетиката Милко Ковачев ще открие първата 
среща на работната експертна група за енергийна политика с учас- 

страни от Югоизточна Европа. Срещите на групата предс
тавляват форум / за развитие на законодателството, усъвършенст
ване на пазарните взаимоотношения в енергийния сектор, разви
тието на инфраструктурни проекти.

Участие в работната група са потвърдили представители на Ал
бания, Босна и Херцеговина, България, Румъния, Хърватия, Сърбия 
и Черна гора, Турция и Мисията на ООН в Косово.

тие на

членство в 
от реформите и от 
декларацията на Кокс.
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Романо Проди 

който заклейми Злодеянията на 

"Милосърдният ангел"
припомни позицията на ЕС, 

насилието в Косово и отново при
зова за прекратяване на всякакви форми на между- 
етническа вражда.

Ще продължим да подкрепяме Сърбия и Черна 
гора по пътя й към ЕС”, каза Проди и изтъкна, че 
важно условие е страната да сътрудничи активно 
на международния трибунал в Хага. Той призова и 
към по-тясно сътрудничество на властите в Косово 
с представителите на международната общност.

Според Хавиер Солана, последните събития

(От 1 стр.) | Във всичките храмове на • 
"Милосърдният ангел”, както ! Сръбската православна църква 

Н АТО наричаше въздушните опе- Iв СЧГ и чужбина на 24 март са 
рации, уби около 2500 души, двойно иЦ^итв в натовските ”*

бомбардировки през 1999 г. 
Негово Светешейство патриарх 

| Павле е служил парастас в 
' черквата "Св. апостол Марко", а 
освен множеството граждани, 
на богослужението е присъствал 
премиерът на Сърбия Воислав

правителството и депутати в 
парламента.
На всички паметници на 
загиналите в бомбардировките 
са положени венци и цветя.

повече бяха ранени и около 250 000 
неалбанци, най-много сърби, бяха 
прогонени от Косово.

Освен върху военни обекти, 
натовските бомби падаха и върху 
мостове, училищни сгради, болни
ци, жилищни квартали, автобуси и 
влакове, енергийни обекти, телеви
зионни ретранслатори...Убитите и 
ранените хора, разрушените обек
ти станаха ежедневие. Според офи
циални данни, при бомбардировки
те са загинали 462 войници и офи
цери и 114 полицаи, всъщност око-
ло 20% от загиналите. За цивилни- в Сурдулица загинаха 30 ду-
те жертви специалистите от ^ и я "сръбската Хиро-
ИАТО измислиха и специален тер- шима- внНиш „ /лексинац за^и. 
мин колатерална вреда . наха 55 граждани, на моста във Вар-

Повече или по-малко пострада- ва за^ина пет„адесетогодишна- 
ха всичките градове в Сърбия, бом- т/ ничка Саня Миленкович, във 
би падаха в централната част на бел%адския квартал Батайница 
Алексинац, Ниш и Чуприя, на бол- малкката Ми л рракич.:.Те станаха
ница и дом за стари лица в Сурду
лица, на моста във Варварин, на 
влак в Гърделишка клисура, на бол
ницата ”Д-р Драгиша Мишович” и 
сградата на телевизията в Бел-

са до
казали, че малцинствата в Косово не са добре защи- 

и трябва да се търси диалог с всички страни.
(От 1 стр.)

те ни

Сергей Шойгу посети Белград

II II с членове нат за живот
Руският министър на извънред- гонените сърби са се завърнала в мейства. 

ните ситуации Сергей Шойгу посе- Косово, 
ти Белград, където се срещна с пре- ^ В разговорите между шефа на

- Ще трябва някой да отговаря за Координационния център за Косо-
и държавната общност избитите и за унищоженото съкро- во Небойша Чович и Сергей Шойгу 

Сърбия и Черна гора, с премиера на вище, създадено през векове”, каза бе оценено,
Сърбия Воислав Кощуница, с ми- Кощуница. 
нистъра на външните работи на
СЧГ Горан Свиланович и шефа на кои се опитват да опровергаят оце-
Координационния център за Косо- нката за етническо прочистване и да бъде оспорена от никого”, са из- 
во Неооиша Чович. ^ оповести дългосрочна програма за тъкнали Шойгу и Чович. Двамата

След срещата със Шойгу Кощу- сръбските бажанцн в Косово в три са констатирали, че след последния 
ница заяви, че сърбите Косово се етапа. Първият етап предвижда погром над сърбите международна- 
борят за единия живот и за пра- разполагането на два бежански ла- та общност трябва да заеме напъл- 
вото да имат къде да живеят. Тон гера, всеки от които ще е с капа- но неутрална позиция и спрямо ал- 
оцени, че етническото прочистване цитет 1000 души, вторият - дос- банците, и спрямо сърбите, какъв- 
не е започнало на 17 март т. г., а
много по-рано, поради простата третият етап включва строителст- 
причина, че едва една трета от из- вото на домове за 200 сръбски се

че в южната сръбска 
провинция е извършено етническо 

Министър Шойгу заяви, че ня- прочистване на сърбите.
”Тази страшна истина не може

символ за страданията на цивилни
те жители. Дано това никога вече 
да не се повтори!

М. Тодоров

Заседание на Съвета за междунационални 
отношения в парламента на Сърбия______тавката на хуманитарна помощ, а то не е случаят досега.

Апел за толерантност и мирТадич и Кърта посетиха буферната зона
Без сърбите не 
съществува решение 
за Косово

На 22 март в Белград се проведе разширено заседание на Съвета за 
междунационални отношения при Скупщината на Р Сърбия, на което 
присъстваха и представители на Националните съвети на малцинствата. 
От името на НС на българското малцинство на заседанието присъства 
председателят д-р Ангел Йосифов.

Според думите на Йосифов, на разширеното заседание на Съвета за 
междунационални отношения, ръководено от председателя Есад 
Джуджевич, е разговаряно за положението в Косово и фннанирането на 
дейноста на малцинствените национални съвети.

Съветът единодушно е осъдил насилието и етническото прочистване 
на Косово, и отправил апел към всички на Косово за толерантност и 
мирно решаване на възникналите междуетнически проблеми.

По въпроса за финансирането на малцинствените национални съвети 
бяха подкрепени становищата от срещата на представителите на десетте 
НС в Суботица, отправени до Съвета на финанси, както и до Скупщината 
на Сърбия и до министъра на финансите. Подкрепени бяха и становищата 
във връзка с промените в Конституцията, респективно представянето на 
малцинствата в парламента на Сърбия.

Когато става дума за работата на НС, от 26 до 28 март т.г. ще се проведе 
семинар в Палич край Суботица на тема: “Ролята на националните съвети 
в комуникациите и информирането”, в който ще участват Зоран Гюров и 
Воислав Божилов. А.Т.

със сътрудниците си посетиха военната база в Голяма 
чука в буферната зона, близо до административната 
линия с Косово.

Обстановката на тази територия е стабилна, но 
поради неотдавнашните събития в Косово се вземат 
допълнителни мерки за сигурност. В разговор с офи- 

Край паметника на седемте войници от войската на церите министър Тадич каза, че косовските албанци 
СЧГ, загинали в натовските бомбардировки край с. застрашават европейските ценности в тези области, 
Релян в община Прешево, венци положиха минис- поръчайки, че за Косово не съществува истинско ре- 
търът на отбрана на СЧГ Борис Тадич и началникът шение, докато сръбското население не се завърне в 
на генералщаба генерал Бранко Кърга. Тадич и Кърга домовете си.

Борис Тадич за събитията в Сърбия по време на погрома в 
Косово

Вандалите са против 

престижа на СЧГ
срещу сърбите отговарят също с пожари и 
унищожаване на чужди верски обекти.

- Стова те фактически унищожават главния лост на 
държавата, с помощта на който се защитава сръбския 
народ в Космет, а тове е престижът на СЧГ. Такова 
нещо никога вече не трябва да се допуска, а е 
необходимо да се успокоят страстите, и ония, които 
безотговорно приканват към война, към военна 
интервенция, която поради неспазване на Резолюция 
1244 би била катастрофална - заяви Борис Тадич.

В интервю за в. "Политика” на въпроса как 
коментира реакцията на отделни лица в Сърбия по 
повод събитията в Косово и Метохия Тадич каза, че е 
абсолютно недопустимо представата за Сърбия и за 
сръбския народ в международната общност да се 
създава от вандали и пияници, които на насилието

Посланик Милчаков посети Босилеград

Сесия на ОС в Босилеград
На 19 този месец посланикът на Република България в Белград г-н 

Яни Милчаков бе па посещение в Босилеград, където разговоря с 
представители на общинското ръководство, както и с представители на 
тукашния филиал па КИЦ “Цариброд”.

Владимир Захариев, председател па ОС в Босилеград, заяви, 
разговорите с посланика на Република България, 
участвал и подпредседателят на ОС Александър Александров, са били 
обсъдени въпроси, свързани с придобиването на българско гражданство 
за бългрите в СЧГ. Понеже засега нашите граждани отделят големи суми 
пари за получаване на българско гражданство и паспорти посредством 
частни лица, беше договорено наскоро в Босилеград да бъде 
организирана среща, на която да присъства консулът на България в 
Белград, който ще запознае гражданите с начините и условията за 
получаване на българско гражданство и паспорти, заяви Захариев. Той 
подчерта, че с господин Милчаков отново 9а разговаряли във връзка със 
закупуването на контейнеровоз за отпадъци, парите за който трябва да се 
подсигурят чрез допадни от България.

В разговорите с посланик Милчаков е договорено през месец май в 
София да бъде организирана среща па декана па Софийския университет 
със студентите от пашата община, конто следват в България, на която да 
присъстват и представители на общинското ръководство. На тази среща 
ще бъдат обсъдени начините и възможностите за подобряването на 
стандарта на студентите от нашата община, чийто брой всяка година се 
увеличава. „Ш1

При посещението си в боснлеградския филиал на КИЦ гостд! 
Милчаков разговаря с представителите на Центъра, а след това и с някои 
граждани на Босилеград. Иван Николов, председател на 
съвет II» КИЦ, изтъкна, че гржданите со запознали посланика с «жакта 
икономическа обстаиоака а общината и са се интересували

евентуална помощ от страна на България за решашщего

49153 000 динара в бюджета за 2904 година че в
в които освен него е

На 22 март се проведе първата Според проекта за развитие, ОС във връзка с този въпрос вече е 
сесия на Общинския парламент за в Босиелград през тази година провел разговори с министъра па 
2М14 година на която бе приет бгад- планира богата комунална дейност, правосъдието Зоран Стоикович и 
жетът за тази година. Запланувано За Общинската дирекция за строи- подчерта, че се надява инициати- 
е в общинската хазна да се съберат телни площи са отделени 6 669 000 вата да бъде решена положително. 
49 153 (XX) динара, които ще се под- динара, за Фонда за солидарно жи- За по-ефикасната работа па 130- 
сигуря-г от данъци и такси, както и лищио строителство - 1 227 000, за щинския цснтьр за социални грижи 
от местиото самооблагане. За отбе- Фонда за ползване на ресурсите от в Босилеград ОС взе решение да се 
лязваие е, че никой от съветниците общ интерес - 85 000 динара и пр. отправи молба до Републиканското 
не пожела да участва в дискусията На заседанието бяха разисквани министерство за социални въпроси 
във връзка с тазгодишния бюджет, и приети отчетите за работа и да им разреши в бъдеще педагогът 

Най-голямата част от средствата финансовите отчети за 2003 година и психологът в Цеш ьра да имат 
ще се ползват за работа на инсти- па всички инегитуции и предприя- пълно работно време, както и да им 
туциите и ведомствата, чиито ос- тия, чиито основател е Общинската отпусне средства за купуването на 
новател е ОС. За потребностите на скупщина, както и плановете за ра- един автомобил “Лада нива ,
ИО на ОС са планирани 2 855 (XX) бота и финасовите планове на тези На заседанието бе прието реше- 
динара, за общинското управление - инегитуции и предприятия за 2(Х)4 г. мие да се внесе предложение в Ми- 
15 217 000, за Центъра за култура-4 Общинските съветници взеха нистсрсгвото па просветата и спо-
957 (XX), за Народната библиотека решение да се подеме инициатива рта ученическото общежитие а Ьо- 
“Христо Ботев” - 2 047 (XX), за де- за откриване на общинска проку- силеград да се отдели от състава на 
тската градина - 2 797 400, за ОО на ратора в Босилеград. Засега фунц- Дома за ученици в Сурдулица и да 
Червения кръст - 906 (XX), за ФК киите на общинската прокуратора стане собственост на тукашното 
“Младост” - 768 000, за ШК “Мла- се извз,ршват от общинския проку- основно училище или на общината, 
дост - 405 (XX), за природни бедс- рор в Сурдулица. Владимир Заха- п.Л.Р.

риев, председател на ОС, каза, че
можностите за 
па редица проблеми.гвия - 500 (XX) динара и др.



‘2бимартг8ЯЯ

21 март - ден на траур в Сърбия и Черна гора Небойша Чович за запалените джамии ,

Дестабилизация на Сърбия
Председателят на Координационния център за Косово и 

Метохия Небойша Чович заяви, че джамиите в Белград и в 
Ниш не са запалени случайно, а става дума за план, чието 
изпълнение е трябвало да дестабилизира Сърбия чрез пре
дизвикване на междуетнически сблъсъци,

Чович каза, че съществуват доказателства за това, но не 
пожела да уточни кой ги притежава. По думите на Чович, 
планът за етническото прочистване на сърбите в Косово е 
бил анализиран на среща, на която освен Хачим Тачи са 
присъствали и Рамуш Харадинай и Ибрахим Ругова, не
посредствено преди заминаването на Тачи във Вашингтон,

Миналата неделя (на 21 март) в 
Сърбия и Черна гора беше про- 
възгласен ден на траур за жертвите 
в най-новите погроми на косовс- 
ките албанци над сръбското насе
ление. В СЧГ бяха отказани всички 
развлекателни прояви, знамената 
на държавните институции бяха 
спуснати наполовина, а в правос
лавните черкви в страната и в 
чужбина беше отслужена панихида 
в памет на загиналите косовски 
сърби.

Негово Светешейство сръбски
ят патриарх Павле отслужи архие
рейска литургия, а след това и па- 
растас в новоизградения храм ”Св. 
Лука” в белградския квартал Кър- 
няча. Той припомни за своето по
сещение в Печка патриаршия и 
манастира преди три години когато

журналистите го попитали дали 
сърбите трябва да се молят за 
опрощение на греховете, а той им 
отговорил, че трябва да се молят и 
сърбите, и албанците, но и Америка 
и Европа, но тогава медите не го 
цитирали. Патриарх Павле каза в 
молитвата, че те са премълчали 
истината, но Господ е чул и видял 
всичко, а ”пред него с лъжи и ие- 
човечиост никой не може пито да 
бъде осъден, мито спасен, а единс
твено чрез истината, правдата и 
любовта”.

По повод деня на траур в много
черкви в Черна гора е била отслу- Патриарх Павле тввш1№яяшжш&№шъ’*вшияяя!жжак
жена литургия. В храма "Христово 
възкресение” в Подгорица литур- ПордДИ ПрОПуСК ПрИ ЗЗЩИТ8ТЗ НЗ
гията е била отслужена от черно- остро е разкритикувал междуиаро- 6елградската дЖаМИЯ
горско-приморския митрополит Д,,ата мисия 0 косово. ---------“—а-----------п-----------—
Амфилохий, който в беседата си

ския и българския ПЕН и по риод е извършена предпечатна 
повод годишнината от смъртта подготовка на общо седем нови 
на Емануил Попдимитров.15 юни ■ Началникът на Секретариата |за нов началник на

Въпреки общата положител- окажат в печатарските машини, за вътрешни работи в Белград белградската полиция е 
на оценка за миналогодишната Някои от тях, като трите книги Милан Обрадович и началникът [назначен генерал-майор 
работа, на събранието на УС "Избрани съчинения” на Детко на полицейското поделение в Милорад Симич, съобщи 
беше казано, че в редакцията на Петров и монографията "Димит- белградската община Стари град IрабНоТСиТвд^е°^симич вРеШНИ 
детското списание "Другарче” ровградските художници - изоб- Владан Лукович са сменени от ; иЗПЪЛнявал редица дължности, 

по разители” са от капитално зна- постовете си поради пропуск при I между които и началник на по- 
отношение на кадрите, така и в чение за малцинството ни. защитата на Байракли джамия в лицейското управление в
техническото оборудване, диза- Управителният съвет препо- Белград, съобщи началникът на [министерството, 
йна на списанието, в повишавате ръча за следващото заседание, ресора за обществена сигурност 
на актуалността му, за да може то което трябва да се проведе през Мирослав Милошевич. 
да стане още по-пълноценен първата половина на април, ди-

книги, които твърде скоро ще се

енна
»ратство предстоят промени, както

(От 1 стр.)
Щя®

Членовете на УС приеха от
чета за миналогодишната дейно
ст и плана за работа през тази 
година. Както подчерта директо
рът на Издателството Велимир 
Костов, през 2003 година най-до
бри резултати отчете именно ре
дакцията на седмичника. През 
миналата година редакцията на 
"Братство” е подготвила 50 броя, 
включително и седем двуброя, 
сред които най-голямо призна
ние заслужава притурката ”Това 
сме ние - вчера, днес и утре”, из
лязла в навечерието на Електо- 
ралната скупщина на българско
то малцинство от 10 май мина
лата година, когато беше избран 
малцинственият ни Национален 
съвет. В нея е даден обстоен ис
торически преглед на малцинст
вото ни от 1919 година до наши 
дни. Положителната оценка се 
подкрепя и от удвоения тираж за 
свободна продажба на вестника, 
особено в Димитровград.

Въпреки забележките от стра
на на някои от членовете на УС, 
че не били консултирани предва
рително във връзка с новия ди
зайн на вестника, това начинание 
беше оценено като крачка на
пред в осъвременяването на ар
хитектурата и набирането на вес
тника в унисон с времето и но
вата компютърна технология.

на вътрешните работи е въз- 
Обосновавайки решението си, ложил на генералния инспектор

наръчник и за децата, и за учи- ректорът да даде ново предложе- Мирослав Милошевич каза, че да започне следствие, за да се ут- 
ние за повишаване на хонорарите въпреки категоричната заповед върди дали трябва да се търси на-телите в нашите среди.

Когато става дума за издателс- на външните сътрудници, за да на началника за обществена сиг- казателна отговорност за интер- 
ката дейност, беше посочено, че можем да запазим не само го- урност джамиите да бъдат защи- венирането на полицията пред 
излязлото само едно заглавие лемия им брой, но и с оглед на тени, с употребата на всички джамията, както и да се устано- 
през цялата минала година не мо- факта, че сред тях има и известни средства, освен огнестрелно оръ- вят евентуалните връзки между 
же да се смята за никакъв успех, специалисти и учени, някои от жие, те не са имали добра преце- 
Във връзка с това директорът които и доктори на науките.
Костов подчерта, че през този пе-

подпалването на джамиите в 
Ниш и Белград.нка за истинската ситуация. 

Според думите му министърътВ. Богоев

Съобщение на КИЦ „Цариброд” в Босилеград

Тревожни провокации тежките икономически, политически и национални проблеми на 
българското малцинство. Както веднага се видя, това може да пре- 

На 17 април в Босиелград и по пътя към селата Лисина и Любата се дйзвика остра емоционална реакция с неизвестни и опасни последствия, 
появиха графити на сръбски радикали: “Шешел сръбски юнак”. Като Също така КИЦ “Цариброд” в Босилеград изразява тревога от без- 
реакция на тях, няколко часа след това се появиха други графити: “Това действието на политическите партии в общината и на общинските ор- 
не е Сърбия, това е Югославия”, “Това не е Сръбско”, и “Това не е гани на властта, които с пасивното си и неадекватно поведение успяха да 
Сърбия . компрометират принципите на демокрацията и да пуснат обществото

С оглед на трагичния опит при разпадането на бивша Югославия, на стихията, която може да се окаже изключително опасна. Симпто- 
днешните драматични събития на Косово и тежкото социално-ико- матично е също така, че медиите в Сърбия и България, както и медиите 
номическо положение на българското малцинство, КИЦ “Цариброд” в на българското малцинство премълчаха изписването на провокатив- 
Босилеград изразява загриженост и тревога от подобни национали- ните графити. В условия на демокрация и свобода на словото е недо

пустимо да се премълчават такива опасни явления.
Имайки предвид всичко това, КИЦ “Цариброд” в Босилеград при- 

всички политически партии в Босилеград и най-висшите дър- 
Воислав Шешел отговаря пред Трибунала в Хага за престъпления жавни органи на властта в Сърбия и Черна гора и България незабавно 
срещу човечеството и която в програмата си има профашистки еле- да започнат диалог за намиране на демократични решения за огромните 
менти и териториални претенции към съседните страни. социални, политически и културни проблеми на българското мал-

Националистическите провокации са отражение на неспособността цинство.

етически провокации.
Не е нормално в една среда, където 99% от населението е българско, 

да се действа от позициите на Сръбската радикална партия, чийто лидер зовава

Иван Николовна управляващите и опозицията да намерят цивилизован отговор на

Инициатива на Хелзинския комитет за българите в СЧГ
Положителни оценки получи 

на списание ”Мо- Да се промени името 

на града
и редакцията 
ст”, като особено бяха подчерта
ни специалните книжки за сръб-

дета инициатива за възстановяване името на града - от Димитровград в 
Цариброд, което да стане чрез допитване до гражданите на първите 
предстоящи местни избори. Волята на гражданите ще бъде оконча
телното решение - искаме ли или не да си върнем своето истинско име”, 
се казва в писмото на Хелзинкския комитет.

„ - Що се отанася до преименуването на улиците в града, ХК предлага
Хелзинкският комитет за защита правата и свободите на българите пет улици да се нарекат на имената на следните известни царибродчани 
СЧГ тези дни се обърна с писмо до Изпълнителния съвет на . Ташко Дудин, Йордан Царибродски, Сокол Димитров-Невлянски, 

Общинската скупщина в Димитровград, с което настоява името на Кръсто Георгиев - Фелдшера и Георги Шукарев. Първите четирима са 
града да се промени и да стане Цариброд, пет улици в града да нарекат били първите кметове на общината в периода от 1894 г до 1920 г., 
на имената на заслужили царибродчани и да се поставят двуезични докато Георги Шукарев е бил уважаван педагог и обичан преподавател 
табели на територията на общината. и ръководител на Царибродсия гимназиален оркестър.

“Крайно време е като гражани да се постараем да върнем автен- Когато става дума за поставянето на двуезчни табели на влизане и на
тичното име на града - Цариброд, които през 1950 г. поради идео- излизане в града и в селата на общината в съответствие със сръбската и 
логически причини бе преименуван в Димитровград, подобно на редица с българската езикова система, ХК посочва, че това е конституционно 
други градове в Сърбия. За разлика от тях въпреки демократичните право на българското национално малцинство 
промени в Сърбия, ние все още не сме успели да си върнем ав
тентичното име на града. Затова предлагаме час по-скоро да бъде по-

в

Б.Д-
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Отбелязан е Световният ден на ®©рт©
Националният комитет за международна хидроло- 

гична програма и Дружествтвото по хидрология на 
СЧГ отбелязаха тазгодишния Международен ден на 
водите под мотото “Водите и катастрофите“. Поради 
сегашната обстановка в областта на нашето водно сто
панство, защитата на жизнената среда и катастрофал
ните последици от наводненията и сушата, на срещата 
в Стопанската камара на Сърбия стана дума за щетите 
от наводненията и сушате, както и за техническите и 
организационните мерки, които могат да ги намаля
ват.

Министър Амир Нуркович

8,6 милиона евро за пътя
Ниш-Димитровград
н^ГоТдРи0мГпо"е%ГмВилионаСеТвРраоаТа И“*”” С3

- Изграждането на автомагис
тралата Нищ-София за нас е нео
бходимост и реален шанс, а времето 
ще покаже кога ще бъде завърше
на тя и къде точно ще мине. Това 

министърът за вътрешни 
икономически отношения на дър
жавната общност Сърбия и Черна 
гора Амир Туркович, който същев
ременно е и съпредседател на сме
сената комисия за икономическо 
сътрудничество на държавната об
щност с България.

Както вече писахме в нашия вес
тник, българският координатор 
Пакта за стабилност в Югоизточна 
Европа Милен Керемиджиев съоб
щи, че експерти от Пакта за стабил
ност са предложили вместо през 
Димитровград, да се прокара ма
гистрала до българската столица, 
която от коридора N9 10 да се от
клонява

и не се вземе окончателно решение 
за трасето на магистралата, Репуб
лика Сърбия оповести, че към края 
на този месец ще започне реконс
трукцията и модернизацията на 
пътя Ниш-Димитровград с дължи
на от около 70 километра, за което 
са обезпечени 8 милиона и 600 хи- 
лади евро. Строителните работи са 
отстъпени на предприятието ”Мав- 
рово”от Скопие.

Според предварителните пре
ценки, за построяването на автома
гистралата Ниш-София са необхо
дими поне 500 милиона евро. За тая 
година международните кредитори, 
преди всичко Европейската банка 
за обновление и развитие, са оси
гурили 150 милиона евро, които ще 
се изразходват за модернизация и 
реконструкция на около 800 кило
метра пътища в Сърбия.

Автомагистралата Ниш-София 
е част от коридор № 10 на трансе- 
вропейската пътна мрежа, устано
вена на Третата паневропейска ко
нференция по транспорта, състоя
ла се през юни 1997 година в Хел
зинки.

заяви

Освен резултатите в началото на ^ранзицията на 
водното стопанство, нашите хидролози обсъдиха и 
перспективите ни за европейските интеграции, както 
и необходимостта от приемане на национална стра
тегия за водите и за реализиране на националната 
програма за водите.

Поради безпаричието в Димитровградско съществуват много проблемиВ

Очакват помощ от ЕАР за пиене), изграждането на местни 
пътища, регулацията на коритото 
на Нишава край Ивкови воденици, 
премахването на незаконните сме-

_ _ _ тища, изграждането на градска топ-
Ьвропеиската агенция за рекон- то на общината. След проведената лоцентрала изграждането на ин

струкция (ЕАР) със съдействието анкета стана ясно, че най-сериоз- фраструктурни обекти в селските 
на републиканското Министерство ните проблеми в областта на иконо- средИ липсата на единна канализа- 
за държавното управление и мес- миакта и селското стопанство са ц„0„н’а система в граничната зона и 
тните самоуправления ще подпо- следните: голямият брой безработ- др 
мага развитието на 18 общини в ни, липсата на преработвателни
Източна Сърбия. В процеса на капацитети в селското стопанство, Не е известно КОЛКО пари 
прилагането на програмата участ- лошата организация на процеса на ще получи общината 
ват експерти от европейските ор- труда в селскостопанската област, 
ганизации ГТЗ “Федеко” и “Асо- липсата на инвестиционни програ- 
сиете”. След няколко седмици пре- ми
биваване в Димитровградска общи- на стратегия за откриване на 
на, експертите от посочените ор- предрпиятия за малък и среден „
ганизации Горан Игнятович, Дра- бизнес, недостатъчното инвестира- достатъчен брои техническис сред- 
гана Петрович и Соня Милутино- не от страна на републиканските ства» лошата връзка между органи- 
вич завършиха първата фаза, която органи в Димитровградска община, те на местното самоуправление и

селското население, не се ползва 
достатъчно българският език, няма 
достатъчно кадри и пр.

Европейската агенция за рекон
струкция ще отпусне 18 милиона 
евро за реализиране на проекти в 15 
най-неразвити общини в Източна 
Сърбия. Колко средства ще получи 
Димитровградска община, оства да 
се види. При реализацията на всеки 
отделен проект местното самоу
правление трябва да участва най- 
малко с 25 на сто от необходимите

*Ще бъде подпомогнато развитието на 18 общини в Източна 
Сърбия

по на юг от град Ниш и да 
прекосява държавната граница с 
България през ГКПП ”Стразими- 
ровци’. Нуркович поясни, че тази 
идея все още е в своя зародиш и че 
предстоят разговори на експерти и 
министри на транспорта и съобще
нията от балканските държави. До- 
като щателно не се проучи въпроса В. Бойков Най-наболелите проблеми в

местното самоуправление са след
ните: недостатъчната ефикасност 
на общинските служби, липсата на

селското стопанство, липсата

„Кобос“ - Босилеград

Директорът обещава, 

работниците не вярват включва анализиране на обстанов- ниските изкупвателни цени на 
ката на територията на общината, а селскостопанските продукти и нео- 
тези дни започнаха и следващата рганизираното изкупване, нереше- 
фаза, в която трябва да се посочат пият статут на най-големите димит- 
основните проблеми и да се при- ровградски предприятия, недоста- 
стъпи към изготвянето на страте- тъчното ползване на икономичес- 
гии за развитие на общината.

Миналата седмица в босилеград- е-— — 
ския КОБОС бе проведена среща Работниците, както заявиха на 
на работниците със заместник-ди- събранието, нямат доверие и 
ректора на компанията ЮМКО от смятат че няма да си получат 
Враня Чеда Миланович. Срещата парите, а и въпрос е кога и дали 
се състоя по искане на работещите Щв работят, 
в босилеградския цех, които вече 
няколко пъти безуспешно настоя
ваха за среща с и.д. директора на старото Правителство на Сърбия е 
компанията Миле Ристич. приета и от новото. - Единствената

Събранието бе организирано с пречка за продължаване на изпла
чел директорът на ЮМКО да ос- щането на парите по социалната 
ведоми работниците кога ще за- програма е все още неприетият ре- 
почнат работа, както и за доизпла- публикански бюджет, подчерта той 
щането на паричните средства на и допълни, че са получили увере- 

работници, които подписаха нието на Слободан Лалович, минис- 
социалната програма, а все още не тър за труда и социалната полити- 
са получили парите си. ка, че изплащането ще продължи

На заседанието присъстваха след приемането на бюджета.
Що се касае до започването на

ките ефекти от граничната зона...
Според менението на участва

щите в разискванията днмитровгрд- 
Във вторник тримата експерти чани, най-големите проблеми в 

областта на инфраструктурата и

Сериозни затруднения

организираха първата от оповесте
ните 6 срещи, по време на които градоустройството са следните: 
представиха на участниците резул
татите от досегашните си изслед-

липсата на анализ на водата, която 
протича през азбестови водопрово- средства, 
дни тръби, замяната на тези търби Б. Димитроввания и ги задължиха да посочат 

най-важните проблеми в развитие- (ако се окаже, че водата не е годна

На Международния панаир на строителството в София
онези

Присъстваха и представители на нишки фирми
Сдружението за сръбско-бъл- - Изключително съм доволна от н® гражданското

гарско приятелство “Рила” от Ниш 
миналата седмица организира за 
над 50 представители на строител
ни фирми от Ниш посещение на 
Международния панаир^“Българс
ка строителна седмица” в Софии, 
па който участваха над 300 изло
жители от Германия, Полша, Шве
ция, Австрия, Турция, Словакия,
Словения и други европейски дър
жави. Сред посетителите имаше и 
представители на обществените и 
частни строителни фирми от Ниш 
“Инвестпроект”, “Нишипжинери- 
нг”, “Ниишроект”, “Сърбия воде” и

почти всички работници, които са 
решили занапред да останат да ра- работата в цеха, Миланович подче- 
ботят в ЮМКО, както и приелите рта, че е нужно да бъдат форми- 
социалната програма и все още ча- рани управителните органи на ком

панията, както и да бъде избран ге- 
със социалната перален директор, защото той все

сдружение „Рила" вече петнаде-посещението на панаира, понеже 
представителите на нишките пред- сетина дни по кабелната

телевизия СББ в Ниш се излъчва 
българският сателитен канал 
„София фолк”, който, освен 
Ниш, може да се гледа 
Лесковац.

кащи парите си.
Във връзка

програма Чеда Миланович каза, че още е изпълняващ длъжността, 
която бе приета от'

прия гия имаха възможност да се за
познаят с най-новите строителни 
машини, материали, системи за 
пречистване па замърсени води и 
други съвременни достижения в об
ластта па строителството, заяви сдружение “Рила”.
Весна Савич, председателка на
сдружението “Рила”. Тя подчерта, бъдеще също ще организират подо- 
че са установени делови контакти бни посещения, чрез които се на- 
между строителни предприятия от дява да се интензифицира сътруд- 
Ннш с фирми от България и други цичеството, предимно между бъл- 
европейски държави. гарски и сръбски предприятия в раз-

Това е второто посещение на па- лични области на икономиката, 
наир в София, организирано от

в
С.Н.програмта, в

Бисерите на „Братство" (бр. 1024 от 5 февруари 
1982) Тодор Петров

Госпожа Савич оповести, че в

Димитровград: По следите на нередното

Сватбени хора или 

движение? др. П.Л.Р.:
Продължава трудното положение в „Напредък"Никой ие е против сватбите и сватбените хора. Но едвам ли съще- : 

' ствува друг град в нашата страна, където сватбените хора толкоз мно- < 
го да пречат на движението, както в Димитровград, В Димитровград 
веселите сватбари твърде често са причина, че в най-слешните случаи, : 
когато в автомобилите се намира болен човек, тук пред хотел “Бал- ; 
хан” трябва да се чака по половин час, докато хорото ие се изиграе!? 5 

Ръка на сърцето, работата не е опряла до там, че няма къде сват- . 
барите от “Балкан” да играят. Изглежда, че причината е тази, че ако « 
хорото се играе вън от главната улица (“Маршал Тито”) “чаршията ’; 
няма да види Как "хубаво” се играе, как е облечена булакта, или пък « 

кумата може хубаво да се провикне... Нима съществува друго ! 
обяснение че тъкмо там, където ежеминутно минават десетки авто- : 
мобили с най-различни регистрационни иомера, димитроврадчани са « 
избрали да играят хоро, което често пъти продължава толкоз дълго, < 
че е достатъчно на болния, който чака в автомогила, да се случи и | 
най-лошото.

Ползата от натискането на клаксоните е равна на нула, защото 
акордеонът винаги по-силно се Чува от йъшкането на болно чакащия 
пътник; ...; . 1

Спасяват ги горите? Милан Господинов, изпълняващ длъжността дире
ктор на “Напредък”, каза, че фирмата е искала от 

Банковата сметка на предприятието все още държавата опрощаване на дълговете за здравни,
социални и пенсионни осигуровки на работниците, 
които предприятието не плащало през последните 3-4 
години. Според изчисленията, дългът на “Напредък 

работниците за неизплатените им осигуровки

е блокирана, работниците не получават 
заплати, а процесът на приватизация е
спрян.

Миналия месец скупщината в “Напредък е избра- - около 6 милиона динара.

“г.’еглй.”гг™й^".-
предложил на скупщината да сс започне процедура за .. дълговете. Планираме да дадем и
въвеждане на фалитна процедура във фирмата, обаче " ‘ топи докато някои от тях ще екс-
работииците са отхвътрлили това предложение. „лоатираме сами, оповести той.

Тези дни приключи и конкурсът за директор на плоа-шраме сами,
предприятието и се очаква наскоро Управителният 
съвет да избере поп директор.

П.Л.Р.
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Гроздан Нассв, животновъд от Горно Тлъмино

Основният проблем е 

продажбата на добитъка
за развитие на общината

Идеи за по-добр® бъдещ
* Председателката на „Натура балканика" и помощник-министър за 
селското стопанство д-р Сузана Милошевич-Джорджевич: „За тази 
среда трябва някой да лобира, но трябва да направи това въз основа на 
готови проекти".

На заседанието на Инициатив
ния комитет за изготвяне на лока
лен екологичен акционнен план 
(ЛЕАП) за Димитровградска общи
на, свикано от председателката на 
комитета и от неотдавна щатен сът
рудник по екологичните въпроси 
към ОС в Димитровград Биляна 
Рапгелова, бе представена проекто
програма за бъдещото екологично, 
културно, комунално, стопанско и 
друго развитие на общината. Освен 
членовете на комитета, на него 
присъстваха много видни димитро- 
вградчани, които се интересуват от 
екологичните проблеми, както и 
председателката
природозащитна организация “На
тура балканика” Сузана Джор- 
джевич-Милошевнч, която в ново
то правителство на Сърбия заема 
висок пост - помощник-министър за 
селското стопанство.

Документът чието официално 
название е “Визията на общността”, 
съдържа предложения за подобря
ването на екологичната, икономи
ческата. културната и друга обста
новка в общината. В него се посо
чват проектите, които биха могли 
да се реализират в предстоящия пе
риод в общината. Някои от тях са: 
уреждане и защита на водите, за
мяна на азбестовите водорповодни 
тръби в града, реконструкцията на 
селските водпороводи, изграждане 
на централна система за парно 
отопление в града, уреждане на 
зелените площи край река Нишава 
в града и изграждането на кей край 
реката, построяване на асфалтови 
пътшца до селата в Бурела и Дере- 
кула, откриване на предприятия за

Семейството на Гроздан Насев от горнотлъминската махала Киселица 
е едно от малкото в Босилеградска община, което през последните години 
е увеличило броя на добитъка. В момента домакинството отглежда 28 
овце, агнета, 11 крави, 7 телета, 1 коза, свине, кокошки...

- 25 години работех в дървообработвателното предприятие “Бор” в 
Босилеград, но когато преди две години там производството бе спряно, аз 
изцяло се посветих на селското стопанство, казва Гроздан, и пояснява, че 
докато бил в предприятието, са отглеждали по 3-4 крави и по петна
десетина овце.

Освен Гроздан и съпругата му Надежда в ежедневните селскостопан
ски работи са включени и синовете им Душан и Горан, които вече са 
решили да се занимават със селско стопанство. Душан е женен за Оливера 
и имат две деца.

- Животът на село не е лесен, но ние сме свикнали да работим - споделя 
нашият събеседник. - Аз се занимавам предимно с кравите, съпругата ми 
най-много е ангажирана с овцете, а синовете отговарят за по-тежките 
работи. Освен собствения си имот, обработваме и чужди, за да можем да 
съберем достатъчно храна за добитъка. Понеже имаме собствена ко
сачка, много по-бързо събираме сеното през лятото - изтъква главата на

ейството. - В махалата, както и в самото Горно Тлъмино, има все 
по-малко хора, понеже мнозина напуснаха имотите си и се преселиха в 
Босилеград, Македония и във вътрешността на Сърбия, така че тези, 
които са останали на село, 
винаги могат да работят и 
чужди имоти.

- Най-големи пробле
ми ни създава продажбата 
на добитъка. Освен че це
ните за живото тегло на 
добитъка са крайно нис
ки, и изкупуването е не
редовно и неорганизира
но. Когато искам да про
дам теле или агнета, аз 
съм принуден по няколко 
пъти да ходя в Босилеград 
и просто да моля изкуп
ваните да им продам до
битъка, подчертава На
сев.

Сузана Д.- Милошевич

В дискусиите се чуха и забеле
жки по проектопрограмата. Пенси
онираният преподавател по биоло
гия Любомир Голубович даде поло
жителна оценка на проектопрог- 
рамат като цяло, но изтъкна, че 
досега не е доказано научно, че 
азбестовите водопроводни тръби 
предизвикват ракови заболявалия. 
Гимназиалният преподавател по 
биология в местното средно учили
ще Слободан Цветков беше на 
мнение, че край река Нишава не 
трябва да се строят никакви кейове, 
защото ще бъдат унищожени вър
бите и други дървета и растения, 
чието природно местонахождение 
са именно бреговете на реката.. Ня
колко от присъстващите коменти
раха хигиенната обставка в града 
като заключиха, че тя е лоша и 
занапред трябва да се налагат глоби 
на гражданите, които изхвърлят 
боклука на неподходящи места или 
които по друг начин замърсяват 
жизнената среда. В този смисъл ме
теорологът Иван Димитров пред
ложи: “Младите трябва да се обра
зоват, а възрастните да се глобя
ват”.

малък и среден бизнес...
Проектопрограмата за ЛЕАП 

предизвика голям интерес сред 
присъстващите, в следствие на кое
то се водеха интересни дискусии. 
Както беше подчертано, тя е доста 
амбициозна и може да бъде реали
зирана само ако компетентните 
местни органи и жителите на об
щината осъзнаят, че именно посо
чените в проектопрограмта цели са 
от значение за качеството на живо
та им в бъдеще.

Сузана Джорджевич-Милоше- 
вич оцени положително документа 
и сподели, че занапред Димитров
градска община трябва да работи 
по-енергнчно за екологичното си и 
всеки друг вид развитие. Затова об
щината трябва да има готови прое
кти, с които да кандидатства за 
получаване на средства от наши и 
международни субекти. По нейните 
думи, най-сполучливото решение е 
общината да изготви преглед на 
своите природни и други ресурси и 
да има хора, които ще лобират за 
нейните интреси в различните инс
титуции, органи и организации. От 
изложението й стана ясно, че досега 
Димитровградска община не е има
ла подходяща стратегия при пред
ставянето на значителните си при
родни и други ресурси, както и при 
намирането на средства, с които да 
реализира възможните цели. Г-жа 
Джорджевич например посочи, че в 
планината Видлич в научните 
кръгове доскоро не се е знаело, че 
има елени. За тази среда някой 
трябва да лобира, но това трябва да 
се направи въз основа на проекти
те”, констатира тя.

сем
на местната

Координаторът на комитета за 
ЛЕАП Биляна Рангелова накрая 
припомни, че проектопрограмата 
за екологичното и изобщо за разви
тието на общината, или “Визията на 
общността”, все пак е само един 
рамков идеен документ, който в 
предстоящия период може да пре
търпи и изменения и допълнения, 
понеже става дума за цели, които в 
общината ще се реализират в про
дължение на десет или двайсет 

Б. Димитров

Гроздан и жена му Надежда на оранГроздан е започнал да 
строи и нов обор, понеже 
сегашните обекти са те
сни за добитъка. - Необходимо е държавата или общината да отпускат 
кредити на селяните, с което не само ще се подобрят условията за живот и 
за работа в нашите села, но съм сигурен, че още хора ще решат да живеят 
на село, - споделя нашият събеседник.

Освен че се занимава с животновъдство, домакинството на Гроздан е 
едно от редките, което и днес обработва нивите си. Всяка година те 
засяват над десетина декара ечемик, овес и други култури.

години.

Представители на фирмата 
„Югодърво” посетиха Димитровград П.Л.Р.

Димитровградчани са в „прах до колене"тБилкарството иш Белешани протестират
печеливш Днес по разнебитените павета в 

центъра на Димитровград и по 
асфалтовата настилка по улиците 
при всяко минаване на кола е нео
бходимо човек да си сложи кърпа 
на устата заради облаците прах, 
който се дига от улицата, защото по 
улиците на Димитровград никога не 
е имало толкова много разсипана 
пръст както сега. Причината е про
ста: поради ремонта на жп линията 
и на гарата, по улиците на града се 
движат тежкотоварни камиони, 
които извозват пръст от гарата и по 
пътя към сметищата или изсипват 
част от нея от претоварените ка
миони, или оставят кал по улиците. 
Така калта се разнася навсякъде.

За това говори и дописката на 
гражданите от селището Белеш, 
което е в непосредствена бизост до

гарата, изпратена във вид на про
тест до общинската власт, в която 
се казва:

“Ние, гражданите на Белеш, ос
тро протестираме във връзка с ока
яното състояние, в което се намира 
улица "Георги Димитров” в Белеш. 
Считаме, че никой няма право да 
унищожава околната среда, че на
шите деца имат право на чист въз
дух. Тежкотоварните камиони вди
гат непоносим прах, от който не мо
же да се диша. Те минават по ули
цата, без да спазват ограниченията 
за скорост, разбиват улицата и ни 
засипват с прах...

Настояваме Общинската скуп
щина да постави този проблем на 
дневен ред, а доколкото ОС не пре
дприеме необходимите мерки в та
зи насока ние смятаме, че имаме 
право да се обърнем и към по-вис- 
ши инстанции”.

Протестът е подписан от гра
жданите на Белеш. Доколкото ни е 
известно, подобен протест подгот
вят и жителите на улиците “Бор
ческа” и “Софийска”, срещу които 
е сметището за материали от ли
нията.

Досега еколозите от града изо
бщо не са реагирали.

Вземайки предвид протеста на 
гражданите от споменатите димит
ровградски улици, общинският ко
мунален инспектор е наложил еже
дневно миене на улиците, по които 
се движат тежкотоварните камио
ни с материали от гарата. Разнос
ките ще трябва да плащат инвести
торът, т.е. ЖТП “Белград”.

Димитровградският край е богат на лечебни билки и други растения и жителите на общината 
трябва да се възползват от това, за да повишават жизнения си стандарт. Не е изключено 
„Югодърво" да помогне на Димитровград да построи сушилня.

ждането на сушилня в Димитровградско. Отговорът 
бе, че това не е изключено, но всички ще зависи от 
факта как ще потръгне сътрудничеството между фир
мата и местните билкари. Билкарят Михаил Иванов 
припомни, че Димитровград вече има изготвен проект 
за изграждане на сушилня, който може да бъде изпол
зван.

Миналата седмица Димитровград беше посетен от 
представители на белградската фирма “Югодърво” - 
изпълнителният директор за външна търговия Драган 
Костич и заместник-директорът за външна търговия 
Вера Илич. Те се срещнаха с димитровградските бил 
кари, с които обсъдиха възможностите за изкупува
нето на лечебните билки и други растения.

Кооперацията “Югодърво” от години се занимава с 
тази дейност, като пласира изкупените билки на 
чуждите пазари. - Изискаванията на тези пазари са 
твърде високи. Но нашата фирма не може да събере 
толкова билки, колкото изискват партньорите от 
чужбина, каза Костич. Той сподели, че Димитровг
радският край е богат с лечебни билки и други рас
тения и в “Югодърво” са преценили, че именно тук 
могат да откупят значителни количества.

- Това ще бъде от полза и за нашата фирма, и за 
местното население”, подчерта Костич и посочи при
мери на райони в републиката, в които благодарение 
па събирането на билките жизненият стандарт 
селението до голямата степен е подобрен.

Вера Илич посочи лебените билки и други расте- 
които “Югодърво” иска да изкупува от билкарите

За по-подробни информации във връзка със съби
рането и откупуването на билките и на другите рас
тения от фирмата “Югодърво” димитровградчаните 
трябва да се обърнат към съгражанина си Иван Симов, 
комерсиалист във фирмата “Ненатекс”.

Б. Димитров

Учредително събрание на кооперацията на пенсионерите в 
Босилеград_____________________________
Кооперацията скоро ще бъде откритана на-

На учредителното събрание на Скупщината на пенсионерската кооперация в Босилеград 
бяха избрани управляващи органи и бяха поставени основните задачи, с които тя ще се 
занимава. Председател на Скупщината е Панайот Дойчинов, на Управителния съвет Рад
омир Йоич, на Надзорния съвет- Борис Николов, а Гоне Григоров, председател 
нерите в общината, временно ще ръководи кооперацията.

Кооперацията на пенсионерите скоро ще бъде зарегистрирана и отворена в Босилеград, 
по искане на пенсионери тя ще предоставя стоки и в по-големите местни организации. Освен с 
продажба на стоки на изгодни цени, тя ще се занимава с изкупуване на лечебни билки и 
горски плодове, с туристически ангажименти и пр.

Сега тя има над 100 членове. Пенсионерите, които искат да постъпят в нея, ще трябва да 
попълнят молба и да заплатят 1000 динара такса. При условие, че не желаят повече да 
членуват, тези пари ще им бъдат върнати, но не по-рано от една година от постъпването 
кооперацията.

пия,
в Димитровградско. Това са: цветове на теменужки, 
бъз, глог и млада коприва, листа на дива боровинка, 
ягоди, малини, къпини и мечешки лук, както и рас- 

честославица, медуница (на сръбски плучняк) 
и черен оман (гавез). Списъкът на билките и расте
нията може да бъде разширен допълнително, каза тя.

Малката зала на димитровградския Център за кул
тура беше препълнена, което означава, че в Димит
ровградско има много хора, които искат да се зани
мават с тази дейност. Те поставиха много въпроси на 
гшректорите в “Югодърво”, а един от тях се отнасяше 
до възможността тази фирма да им помогне при изгра-

на пенсио-

теппята а

в
В.Стоименов А.Т.
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В димитровградските училища Заседание на Фонда за стипендиране на студенти 
Бабушница________

и ученици в

Съчувствие към 

пострадалите в Космет Стимул за талантитеСъветът на Фонда за стипенди
ране на студенти и награждаване на 
ученици към ОС в Бабушница неот
давна прие Устава на Фонда и прог- 
рамта за дейностите. Същевремен
но бе обявен и конкурс за отпускане 
на стипендии и ученически награди.

Според условията на конкурса, 
студентите от трети, четвърти и 
пети курс от всичките факултети 
могат да кандидатстват за получа
ване на стипендия. Молба за полу
чаване на стипендии могат да пода- 
дат и висшистите, които са се за
писали да учат за следдипломни 
квалификации. При отпускането на 
стипендиите предимство ще имат 
студентите, които имат по-висок 
успех и които притежават доказани 
морални качества. Размерът ма сти
пендията, както и общият брой на 
стипедниите Съветът на фонда ще 
определи допълнително.

Награди и стимулации ще се да- Милорад Попович 
ват на учениците от основните и 
средни училища в Бабушнишка об
щина, които са участвали в между- международно, републиканско или 
народни, съюзни и републикански съюзно ведомство. Размерът на 
съревнования, както и па ученици
те, конто са заели някое от първите определя от Съвета на Фонда за 
три места на съревнованията, ор- всеки конкретен случай поотделно, 
ганизирани от Министерството на Молба за получаване на награда 
просветата на Сърбия или от някое или стимулация може да подаде

училището, в което учат учениците, 
участвали и постигнали успех в 
съревнованията или самият ученик.

За стипендирането на студенти
те, както и за награждаването и сти
мулирането на учениците ще бъдат 
отделени няколкостотин хиляди ди
нара. Във Фонда ще постъпват 
средства от няколко източника - от 
общинската хазна, от донори от 
различни фирми.

“В сътрудничество със стопанс
ките и с други фирми и ведомства 
искаме да подкрепим талантливите 
млади хора и да ускорим създава
нето на наши кадри. В Лужнишкия 
край има много талантливи млади 
хора, които поради липса на 
средства не са в състояние да 
продължат образованието си и да се 
усъвършенстват. Уверен съм, че с 
този вид стимулиране ще получат 
много не само младите хора, но и 
общината ни като цяло”, каза 
Милорад Попович, председател на 
Фонда.

наградите и стимулациите ще се

Открити ученически часове жана Симеонова, гимназиалният 
във връзка със страданието на преподавател по история Асен 
сръбския народ в Косово и Мето- Коцев. както и учениците Не- 
хия бяха организирани миналия бойша Виденов, Дарко Давидков 
петък в димитровградското ос- и други. Те изразиха недоволст- 
новно и средно училище. Към де- вото си от терористичните акции 
цата от основното училище се на албанските екстремисти в 
обърнаха и.д. директорката Ка- Космет и съчувствието си към 
тарина Симеонова и препода- пострадалите сърби и другото 
вателят по история Александър неалбанско население.
Митов. Същевременно ученици 
декламираха свои стихотворения ватели, средношколците отидоха

в местната църква, където запа- 
Пред събралите се в двора на лиха свещи за загиналите в 

гимназията “Св. Кирил и Мето- южната сръбска покрайнина, 
дий” ученици и преподаватели се 
обърнаха и.д. директорката Сне-

Б. Димитров

Културното сътрудничество в Еврорегиона Ниш-София- Скопие

* Нишката художничка Лиляна Костадинович откри изложба от 50-ина творби в галерията в 
софийския квартал Красно село

След поредицата изло
жби в Добрич, Кюстендил,
Радомир, Перник и Благое
вград, художничката Лиля
на Костадинович, която съ
щевременно е и редактор на 
културната рубрика на Ра
дио Ниш, откри изложба и в 
софийската община Красно 
село и още веднъж привле
че вниманието на почитате
лите на изкуството. Изло
жбата е организирана в 
рамките на културното сът
рудничество в Еврорегиона Ниш- София- Скопие 
със съдействието на Столичната община, Общин
ския културен институт в Красно село, Съюзът на 
българските журналисти и Българският национа
лен комитет “Заедно за децата“.

В художествения сборник на нишката художни
чка, който беше представен на софиянци, бяха вк
лючени около 50 платна, изработени главно в мас- 

техника, па които преобладават пейзажите.
Откривайки изложбата, пачалничката за култура 
на община Красно село Милка Рускова каза, че 
творбите на нишката художничка са богати с 
лилави вечери, тюркоазени лета, чудесни небеса, 
сипкавосиежпи планински върхове...

Заедно със своите препода- страни заедно правят личността на Лиляна плътна 
и завършена- каза Рускова.

От 1991 година, когато е била първата й са
мостоятелна изложба в Ниш, досега Лиляна Кос
тадинович се е представила в редица градове на 
Сърбия, а е участвала и в единадесет общи худо
жествени изложби в страната. Изложбата й в Кра
сно село ще бъде отворена за посетители още де
сетина дни.

с антивоенна тематика.

Б.Д.

На окръжното състезание по руски език 
за гимназисти във Враня______________

В.Б.

Две босилеградчанки 
спечелиха първите места

Радмила Костадинова, ученичка в четвърти клас на босилег- 
радската гимназия, завоюва първото място на окръжното със- 

по руски език, което се проведе на 20 т.м. месец във 
Враня. От общо 80, тя спечели 74 точки. Съученичката й Анита 
Стоилкова също постигна изключителен резултат - със 71 точки 
тя се класира на второ място.

Станислав Тодоров, преподавател но руски език в гимназията, 
под чието ръководство се подготвяха ученичките, заяви, че е 
изключително доволен от техните постижения. На Радмила и 
Анита сега им прдстои още по-сериозна подготовка за участие в 
републиканското състезание, което ще се проведе на 24 април. 
Градът - домакин на състезанието все още не е определен.

тезание

лена

П.Л.Р.
-Толкова ярки са изживяванията само па човек, 

голяма глътка от соковете на живота.вкусил
Вкусвал от спокойно бълбукащата вода, опърлян 
от слънцето, вдишвал горския въздух и изпръхвал 
в допира със земята... Ако журналистът но опре
деление стои в позицията на критично мислещ,

Нссъгла-

В босилеградска гимназия миналата 
седмица бяха проведени общинските 
състезания по история, сърбски език и 
физика_____________________________ анализиращ, рспликиращ, с една дума - 

сей човек, качеството на Съзерцаващия човек, 
човекът с четка в ръка, е съвсем друго. Тези двеИсториците най-добри
В Дните на европейското наследство участват и босилсградчаниВ босилеградска гимназия миналата седмица бяха проведени и 

общинските състезания по история, сръбски език и физика. 
Най-добър резултат постигнаха състезателите по история, понеже 

участници са получили над 70% от предвидения брой Културата се вижда и през фотоапаратавсичките
точки. За окръжното състезание по история, което ще се състои иа 
24 април във Враня, ще заминат Драган Алсксов, Даниел 
Владимиров, Всрица Алексова, Таня Божилова и Саня Алсксова,

За окръжното състезание по сръбски език, което ще се проведе 
на 3 април във Враня, се класираха Ана Ангелова и Оля Стойнева от 
първи клас, Лидия Костадинова и Даниела Стойнева от втори, Депис 
Йованович от трети и Анита Стоилкова от четвърти клас. На 
окръжното състезание по физика на 24 април във Враня ще участва 
само Василие Цветков, ученик в първи клас на гимназията..

гра^ организира К(Л^ съдействието родаТк^Г^Дв^ »

училище за изработване па фотог- представени най-добрите фотогра- всеки учпетп к може Да 1 «■ <г—.«*-»«- гйгуьггХ-
конкурс “Наследството през
обектив”. Конкурсът се про- фотографии младите да изразят 

иите па евро- своите виджаиия за културните и

на

рафии. 
Те I

Целта па състезанието е чрезпия П.Л.Р.моя
вежда в рамките иаП.Л.Р.



8 ^^'март~2МЗ

В малката зала на димитровградския ЦК е представена книгата „Бонтониране" В димитровградския театър „Христо Ботев”
и »

След пауза от почти една година 
теа- 
във

димитровградският самдоеен 
тър “Христо Ботев” изнесе 
вторник новото си представление 
“В старо село накрай света”, по 
пиесата на известния български 
драматург и поет Недялко Йорда
нов. Режисьор е Кирил Ангелов.

Действието се развива в едно 
селско кафене, което едновремен
но е и поща, и бакалия. Селото се 
нарича Сливово и в него живеят 68 
души, голяма част от които са стар
ци на преклонна възраст. В кафе
нето работи младо момиче, което е 
избягало от София след провали
лите се любовни връзки с арабски 
търговци в столицата. Постоянни 
гости на кафенето са Баба Мата, 
Бай Кольо, лесничеят Петко и 
глухонемият Мунчо, който работи 
там като прислужник. Възрастният 
вдовец Бай Кольо си спомня за по
чиналата си съпруга, за сина, който 
е заминал за САЩ, за пребиваване
то си в София по време на бомбар
дировките на съюзниците... Той 
дои единствената си коза и се опит
ва да спечели любовта на някоя от 
многобройните възрастни селски 
вдовици. Баба Мата е една от тях. 
Лесничеят Петко постоянно повта-

I V
X II:•

- .1 ви
Неотдавна в малката зала на димитровградския Център за култура бе 

представена книгата “Бонтониране” на младата авторка от Пирот 
Натали Пейчич. Става дума за произведение в проза за деца, чрез което 
те трябва да се научат как да се държат културно. Пред 
говориха авторката Пейчич, която по професия е учителка, Миряна 
Станкович-Джорджевич, психолог, Бобан Ранджелович, собственик 
издателска къща “Пи-прес”, която публикува книгата, и журналистът от 
Пирот Спободан Пейчич.

По думите на Миряна Станкович-Джорджевич, писателката Натали 
Пейчич твърде умело е вникнала в детската психология, в следствие на 
което творбата й представлява изключително произведение 
децата, но и за възрастните. Същевременно авторката сподели, че 
книгата е резултат на голямата й любов към децата и каза, че 
възнамерява да напише и продължение.

По думите на Бобан Ранджелович, на проведения неотдавна пети 
пореден Панаир на книгата в Пирот именно книгата “Бонтониране” е 
обявена за издателско откритие на годината. Книгата успешно се продава 
не само в Пирот, но и в Белград, Крагуевац и други градове в Сърбия, след 

Черна гора, Босна и Херцеговина, Хърватия, а в най-скоро време, 
след като бъде преведена, ще се продава и в България, сподели собстве
никът на “Пи-прес”.

Рецензенти на книгата са Миряна Станкович-Джорджевич и белг
радската журналистка и писателка Миряна Бобич-Мойсилович, която 
към заглавието на творбата на Натали Пейчич добави и подзаглавие, 
което гласи: “Не е трудно да бъдеш културен”. В рецензията си Миряна 
Бобич-Мойсилович между другото казва: “Нищо не може да се постигне 
за една нощ. И на добро поведение също трябва да се научим. 
Приветствам публикуването на тази книга и се надявам, че децата, която 
я четат, ще живеят като целия културен свят”.

Илюстрациите в книгата “Бонтониране” са от пиротския художник 
Ненад Тасич, а графическото оформление е дело на Александър 
Шарович.

н я а я I 0II
г:посетителите

на

ва се, че той не е журналист, а наги очакват много и винаги полу- 
частен детектив, който е дошъл в чават много. Истинската радост за 
селото да вземе пари, които един почитателите на театъра в града бе 
човек някога е взел на заем от него, “кам-бекът” на Николина Ранчева, 
но не ги е върнал. Човекът, когото която изпълни чудесно ролята на 
търси, е Мунчо, който нито е глух, Леля Мата. Както винаги, двамата 
нито е ням. Бай Кольо, Мата, Меги съименици - Славчо Антов и Слав- 
и Петко защитават Мунчо. Ма- чо Димитров, първият в ролята на 
фиотът си отива, но заплашва, че лесничея, а вторият в ролята на де- 
скоро ще се върне с подкрепление, тектива, по традиция се представиха 
Мунчо бяга, Меги стяга багажа и добре. В малката роля на Мунчо се 
заминава за столицата, Бай Кольо появи Борис Лазаров и твърде 
и Леля Мата вместо в две, от коректно изпълни своята задача.

Истинските почитатели на теа-

не само за

това в

ря истинските и измислени исто
рии, които са му се случили в го
рата... В кафенето героите бистрят 
високата политика, преразказват 
си селските клюки, с копнеж си 
спомнят за комунистическото 
време, в което е управлявал “Тато 
Тошо”, в което “милицията е била с 
народа”, а “сегашната полиция не 
се знае чия е”..: Всичко се променя с 
идването на мним журналист. Оказ-

кафенето си отиват в една посока, 
държейки се за ръце...

За Надица Иванова, която из- защото видяха, че местният театър 
пълни ролята на Меги, това бе ’ има сили да се пребори с належа- 
най-сериозната роля в първия със- щите проблеми и да стигне отново 
тав на димитровградския театър. В до завидното ниво, на което беше 
ролята на Бай Кольо Делча Гигов някога.

търа в Димитровград си отдъхнаха,

Б. Димитровзаписа още една впечатляваща ро
ля. От него димитровградчани ви-Б.Д.

Изследване

Кое е най-старото българско чи Крадци спохождат 
черквите в 
Босилеградско_____

0 □

Години наред Лом и Свищов си оспорваха 
първенството за основаването на първото 
градско, читалище в България. Свищов има 
несъмнено преимущество в печатането на 
български книги, защото “Аритметиката” на 
Хрисант Павлович е отпечатана в Белград 
през 1833 година, а първата ломска книга 
“Аделаида. Алпийската пастирка” едва през 
1857 година. Но когато става дума за Ломс
кото читалище “Постоянство”, някои доку
менти показват, че първенството принад
лежи на Лом.

Ломската община се обърнала през август 
1856 година към Белградското читалище да 
подари на нейното училище известен брой 
книги. Подпредседателят на столичното чи
талище Цветко Райович отправил молбата 
до Попечителството на просвещението като 
надлежно по тоя въпрос. Ломската община 
получила по два екзепляра от всички учеб
ници, а белградският жител Хаджи Йован 
Динулович също подарил значителен брой 
книги.

Насърчени от благоприятното решение 
на първата молба, ломските граждани отно
во изпратили през април 1857 година молба, 
този път да се подарят книги на читалището, 
основано предходната година, и на учили
щната младеж. Понеже минали два месеца 
без резултат, техният съгражданин и пълно
мощник войводата Петко Цеков се обърнал 
към княз Александър Караджорджевич, 
сина на Караджордже Петрович, вожда на 
Първото сръбско въстание, за положително 
решение.

Ца 8 септември същата година видните 
ломски граждани Първан Теодорович, Геор
ги Георгиев Шишко, Теодор Лазаревич, Цен- 
кр Тодор08» Йован Попов и Ангел Иванов 
изпратили до “негово преосвященство Архи- 
ецискййу Белоградскому и Митрополиту це- 
лой Сербуи коленеопреклонно в Белград”, 
тоест --до митрополит Петър Йованович, 
следната молба (дадена според тогавашния 
правопис):

“Вашему Високопреосвященство Смире- 
кланяюще ся достойно Вашу святу дес-

любов, коя показвате от много години към 
бедна наша Болгария, която толкова стотина 
години страда под тирянско иго без никаква 
слобода и просвета, и като познаваме Ваши 
белики благодеяния и милости, кои разсип
вате щедро по сички полезни за просвещение 
Заведения, дерзаеме и ми конечно да при- 
паднеме пред Ваший архийерейски и митро- 
политский престол и като целунем Вашу свя
ту десницу да Ви помолиме, что то да бла- 
гоучествувате за да покажете и кам нас Ваша 
велика Архийерейска милост, а то е: понеже 
тая година сме завели със слаби кораци в 
наший град Ломпаланка (у Болгариа) едно 
читалище, кое, сиромашии сущи, от много 
душеполезнийи книги ся лишава и оскудева, 
та за това разсудивше намерихме за добре да 
ся отправим чрез доносителя на това наше 
прошение към Ваше високопреосвященство 
и да Ви помолим за да ни подарите по един 
егземпляр книги, мапи и проч. кои ся нами
рат у ваший тукашний Дупликат. Ми смо 
полно уверени, че не щете да ни откажете 
молба, а по това Ваший подарок ще остане, 
как при нас и при свякий наш съгражданин и 
отечественник, така и пред свякий посети
тел, като изявим наша благодарност и приз
нателност, в дълг, дълбок и вечен спомен.

Приемете смиренно поклонение от под- 
писанни за цела наша Община Ломска”.

Но вниманието привлича обстоятелст
вото, че при затварянето писмото то е било 
подпечатано с червен восък и на читалищния 
печат ясно се вижда годината -1856.

Митрополит Петър изпратил молбата на 
ломските граждани на 21 септември 1857 го
дина на Попечителството на просвещението, 
като прибавил и мнението си: понеже такива 
молби усърдно биват приемани, то Попечи
телството да се постарае по-скоро да реши 
положително молбата, за да може сънарод
никът на молителите (вероятно ломският 
търговец Стоян Иванов), който ще си замине 
на 24 септември, да занесе книгите и да ги 
зарадва.

Попечителството на просвещението удо
влетворило “колико йе могуКе” желанието 
на ломските граждани и изпратило в Лом 123 
екземпляра различни учебници.

шшйкрммЛомският учител Кръсто Стоянов Пишу- 
рка, известен като организатор на първите 
театрални представления и “стихотворец”, 
също получил от сръбското правителство 
300 екземпляра различни издания, а от изве
стните белградски благодетели Миша Анас- 
тасиевич и Илия Милосавлевич Коларац над 
триста книги, които, както писали ломските 
граждани, “ще останат дълбоко записани в 
нашите сърца”.

И Друштво ербеке словесности подарило 
същата 1857 година на Ломското читалище 
22 книги, между които и своя “Гласник” (кн.
1-8), Деловодни] протокол Кара^ор^ев”,
“Гра^а за ербеку граматику”, “Кн>ига о 
дужностима” от Марко Тулий Цицерон и 
друго занимателно четиво и учебници. Архи
мандрит Гаврило Попович, член на Друже
ството, предал през месец октомври 1857 го
дина споменатите книги на Тома Младенов 
Шишманов, ученик от пети клас на Белградс
ката гимназия, родом от Лом, да ги изпрати 
на своите съграждани.

Кръстю С. Пишурка прави още един лю
бопитен опит. Той предлага на Попечител- кога е основано Ломското читалище. Но има 
ството на просвещението да издаде неговия още едно неопровержимо сведение във връз- 
превод Аделаида. Алпийската пастирка”, ка с този спор. В новосадския вестник “Срб- 
посветен на Ломското читалище. Преводът е ски дневник”, издаван от д-р Данило Меда- 
направен по превода на Доситей Обрадович. кович, (бр. 92, 18 ноември 1856, 2), е помес- 
Автор е известният френски писател - мор- тена дописка (Лом - Паланка, 25 окт.), от 
алист Жан Франсоа Мармонтел (1723-1799). която ясно се вижда, че първенството принад- 
Но Пишурка не казва нито кой е авторът на лежи на Ломското читалище Тук ще приба-
™ваЕТ6' НИТ° - ИЙ Прев°д 6 полз‘ вим’ че от Лом« подписани с инициалите Б.Б., вал. през 1857 година той идва в Белград и има и други дописки, интересни за историята
моп«Ппп^^.К0 ВИДНИ ломски раждани на този дунавски град, обнародвани в друг ДУ* 
^ « На просвещението Да навеки град. На мнение сме, че става дума за

ГЯтГГГ.б~Н0 Прои3ведението МУ търговски връзки, използвани и за публику- 
основамнетп ™'нНОТ° ™талиЧе по повод ване на материали, ни най-малко благоприят- 
отхнъпленя г ° молбата МУ е била ни за турската власт. Описват се например
порено нити т°пГКа’ к 6 Т° Не 6 “НИТИ ТУРСКИ насилия и след Хатишерифа (бр. 22,15
ваан^яя™™тевипно°1^иупкя^)И °Д МаЛе Март 1856’ 3>’ в една обширна дописка пак се важности . очевидно Пишурка е направил говори за турски насилия Гбр 31 14 април 
грешка като не е казал че съчинението му е 1856, 3). Ишматериали и за други дунавски
П° "случай НбиДп0остиТн,?лбппДОВИЧ’ М°Ж6 21 8 градове- Видин ^Свищов, което подкрепя 
пак Пипплпгя р V^па^т па Др^Г РезУлтат- Все мнението ни, че сръбският печат през епо- 
пението сив Белгпяп Д3 отпечата пР°изве- хата на Възраждането крие много интересни 

От казаното досега не става напълно ясно ™ бългаРската историческа наука.

На все още неустановена дата през този 
месец непознати лица са откраднали шест 
икони от черквата ”Св. Никола” в босилег- 
радското село Буцалево, съобщи вранска- 
та полиция на пресконференция във втор
ник.

Крадците са счупили стъклата на един 
от прозорците на черквата и през него 
влезнали вътре за да извършат кражбата.

Полицията от Враня и Босилеград пред
приема всички необходими мерки за отк
риването на крадците и на откраднатите 
реликви.

Преди известно време беше ограбена и 
черквата в село Бресница;

В.С. Б.

тоя

нно
ницу с благоговением облобязаем!

Като слушаме Ваше велико усердие и Д-р Джорде Игнятович
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Български църковен календар за 2004 г 
ЧД Денят е 13 часа, а нощта . 11
1 ч Преп. Мария Египетска, Свещмч^

Аврамий Български
2 п Преп. Тит Чутотворец
3 с * Лазаровден. Преп. Никита Мидитийски

празнува Лазар, Лазарника ’
4 н бНеделя на Великия пост - ВРЪБНИЦА -

ЦВЕТНИЦА (Разрешава се риба).
Празнува Камелия, Цена, Цено, Цветан,

Върбан, Върбинка, Виолета, Здравко,
Здравка, Лилия Латинка, Теменуга,
Теменужка, Цвета, Цветан, Цветанка,
Цветелина, Ясен, Явор.

5 п * ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК. Мчци Теодул и
Агатопод

* ВЕЛИКИ ВТОРНИК. Успение на св.
Методий Славянобългарски. Св.
Евтихий. Мчци Тимотей и Диоген.

7 с * ВЕЛИКА СРЯДА. Преп. Георги, еп.
Митилински

8 ч * ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК. Св. апли
Иродинон, Агав.

9 п * ВЕЛИКИ ПЕТЪК. Св. мчк Евпсихий
10 с * ВЕЛИКА СЪБОТА. Св. мчци Терентий

и Помпий.
11 н ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - ПАСХА,

празнува Велико, Величка, Велика.
12 п ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО, Преп.

Василий
13 в ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. СВ. свщмчк

Дпрнл Било ли е, не е ли било?

Атремон.
РимскТиЛаСРЯДаСвМарТИН’ 

и Трофтм'Ъртък' Св* апли Аристарх, Пуд
^ п«, Светли петък. Св. мчци девици 
17 ?Л0НИЯ’ Агапия и Ирина.

с светла събота. Преп. Симеон и 
1й Акакии> еп- Мелитински.
10 ннеделя след Пасха - Томина. Св. мчк

ТомиславРаЗНУВа Т°Ма (6 октомвРи)’
19 п Преп. Йоан Вехтопещерник;
20 в Преп. Теодор Трихина, 
оо „ в- свЩмчци Януарий и Теодор.
22 чПреп. Теодор Сикеот.
23 пСв. мчца Александра и св. мчк. Лазар

Български
24 с Св. мчк Сава Стратилат.
25 н 3 Неделя след Пасха - на св.

Мироносици. Св. ев. Марк, празнува 
Марко.

26 пСв. свщмчк Василий, еп Амасийски.
27 вСв. свмчк Симеон, брат Господен по

плът
28 с Св. апли Иасон и Сосипатър
29 ч Св. 9 мчци в Кизик. Преп. Мемнон

Чудотворец
30 п* св. ап. Иаков Заведеев

14. с * Iпапа
15 ч *

Понятието канибализъм (човекоядство) е общоизвестно. Намира
ме го в речниците и енциклопедиите. Явлението е научно изследвано и 
обяснено.

Понятията, които е създало народното суеверие за различни стра- 
шилища-караконджул, вампир, таласъм и подобни, също са широ- 
коизвестни и ги намираме в речниците. Така например според Речника 
на чуждите думи в българския език понятието “караконджо” и “ка- 
раконджул” е от мъжки род; турски-кагакопзоюз; според народните 
суеверия - зъл дух, вампир, таласъм, който плашел хората нощно 
време и върлувал главно от Коледа до Водици. Според същия речник 
понятието “таласъм” е от мъжки род: турски Шшт от арабски; според 
суеверните представи - зъл нощен дух, който се явява под ра 
образ в голяма сграда; воденица, привидение. Понятието “вампир” 
намираме в Българския тълковен речник със следното обяснение: 1. 
според народните поверия - мъртвец, който нощем излиза от гроба си и 
смуче кръвта на хората; 2. преносно - кървопиец; 3. зоологично - 
подобно на прилеп нощно животно.

Но понятието “цоцоглавци”, освен в споменатите народни приказки 
и в Речника на бурелския говор, не намираме никъде. Още повече - 
това понятие и поверие в Царибродско, включително и в царибродския 
Бурел, е неизвестно дори и на онези царибродчани и бурелчани, които 
проявяват интерес към историята и етнографията на този край. Не е 
известно и на научните работнции - универскитетски професори, чиято 
по-тясна специалност е етнологията. Вече споменахме, че в известната 
и в Царибродско народна приказка за мащехата не се говори за 
цоцоглавци, а за караконджули.

Оттук става ясно, че народното поверие за цоцоглавците е било 
създадено и се е разпространило в една малка по пространство (172 
км2) покрайнина на Западна Средна България, която през 1880 година 
е имала около 5800, а през 1985 год. около 3000 жители.

Ако анализираме думата цоцоглавъц, ще видим, че тя е образувана 
от две думи: цоцам и глава. Думата цоцам има същото значение като 
думата сисам, която в бурелския говор означава смуча, бозая. Думата 
сисам има и преносно значение - ям наготово, използвам. Значи ези
ковото творение цоцоглавъц е место езиково образувание в местния 
бурелски говор, за разлика от останалите понятия за страшилище

6 в

зличен

ние бързаме да я споделим с близките си. Спо
делена с тях, радостта ни е двойна, а тъгата нама
лява.

За да разкрием добрата си същност, ние се 
нуждаем от приятели, в много ситуации търсим 
взаимност и човешка топлота. Това поведение е 
естествено за много християни, които, общувайки, 
утвърждават любовта и вярата си. За тях църквата 
е най-доброто общество, в което могат да живеят и 
да служат един на друг. Църквата е благодатно 
общество от вярващи в Исус Христос, място, 
където се извършват Светите тайнства, където се 
слуша Божието слово и където хората се под
готвят за пътя към вечния живот. За да повярваме 
в нея, трябва да проникнем в живота й и да станем 
нейни членове.

Първата църковна общност са дванадесетте 
Христови ученици.

На Петдесетница, когато Христовите ученици 
се молят в Йерусалим, Светият Дух ги посещава и 
ги изпълва с духовна радост и сила.

Този момент става рожден ден на Християнска
та църква.

Църквата е майка на вярващите; квас за нов 
живот; тяло на Исус Христос, Божий народ.

Църквата е жив организъм, а всеки неин член е 
клетка от този организъм.

Християните могат да живеят в този духовен 
организъм само чрез любовта.

Единството на църквата се поддържа от Бо
жията любов, а не от човешка сила. Тя като бого
човешко единство е съюз между хората и Бога, а и 
между самите християни, Църквата е кораб в 
бурното море и само който влезе в този кораб, само 
той ще се спаси, а всички останали ще потънат в 
мътните води. Затова иска никой не чака послед- 

Понеже много наши хора нямат достатъчно ния ден да влезе в пея, а веднага да се включи, 
ясна представа за църквата, тук ще се опитам да защото без църквата и без Бога няма спасение, 
изясня какво представлява нашата църква.

Когато чуем радостна или неприятна новина,
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Карта на българската част на Бурела

(караконджул, таласъм, вампир) и дословно значи оня, който смуче, 
бозае глава. Но понеже думите цоцам, сисам, смуча, бозая в по-ши
рокия смисъл означават хранене, ядене, изяждане, следва, че и думата 
цоцоглавъц може да се изтълкува като главоядец - този, конто се 
храни, яде глава. В бурелския и в шопския говор изобщо за човек, 
който е убил някого или е причина за нечия смърт, болест и подобно се 
казва: “изеде му главуту”, “нзеде га”. Затова понятието цоцоглавъц 
може да се тълкува в по-широк смисъл и в преносно значение като 
убиване, изнасилване, тормозене, съсипване (утепа га - нзеде му гла
вуту. Закаса с лошу жену - нзеде га. Децата гьн съсипаше.).

Съществуването на дума, понятие, народно поверие за определено 
конкретно явление, в случая човекоядство, канибализъм, не значи, че 

действително е съществувало и съществува. Науката 
не признава митоиете, легендите, народните поверия и суеверия като 
доказателства за исторически събития и явления в обществените от
ношения, а ако ги приеме, прави това твърде резервирано, с много 
огради и опасения. Такъв е случаят и с понятието цоцоглавъц и на
родното поверие за хора, които ядат умрели хора. Няма или поне не ни 

каквото и да е веществено доказателство, че човекоядет- 
вото в Бурела изобщо е съществувало.

И макар че приемаме научните становища по отношение на леген
дите, митовете, народните поверия и суеверия, в конкретния случаи не 
можем с лека ръка да отхвърлим поверията за цоцоптавците по оная 
игнорираща народна поговорка: “Бабнне деветине . По-голям смисъл

се вдига пушекът - народното поверие за цоцоглавците.
- продължава -

Отец Йоан - Зайко Станойков

Българска народна песен от Босилеградско
Що ми е мило и драго, 

пролет пукнала'.
Све е излезло на трава 

I и стока, море, и мака, 
сиви говеда в гората, 
врани коньи в польето, 
на илядници овчици 
и на стотина козици.
Сичка е стока весела, 
сичко е живо станало, 
сичко е живо и здраво, 
сичко на паша тръгнало.

_ Орач ми оре в польето, 
полъските рамки рудини,

полъасите цели целини. 
УУва му вола ангели, 
ралото му стратурково, 
жегрите му босилъкови. 
Босилъок много мирише, 
та све живо пробуди.
Све живи животни, 
сите по него пойдова,

че се е
такова явление

е известно

сите се Богу молея:
„Я дай ни, Боже, я дай ни 
тая година най-добра, 
на сите здраве и живот, 
орачу добър берикет!"

-
Венко ДимитровЗаписал: Александър Млпдепоп-1
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2 В „Големият Нострадамусов хороскоп” Ново откритие на американски астрономинни плочи. Участвал е на мно

жество концерти в страната и в 
чужбина, в телевизиони и радио- 
предавания. Носител е на раз
лични награди и признания. 
Също малко са тези, които знаят, 
че Пепи и рисува. На творбите му 
могат да завидят дори и някои 
художници 
Пепи е още поет, астролог, изве
стен шахматист, с една дума - 
всестранен интелект, какъвто 
рядко се среща.

Въпреки всичко това, Петър 
Гигов живее в Димитровград 
бедно, забравен от своите съг
раждани и от града, за който е 
дал толкова много. За него се 
сещаме само когато трябва да ни 
представи някъде и да се пох
валим с неговите интерпретации. 
В следващия момент веднага го 
забравяме.

Все пак трябва да отбележим, 
че има и такива хора, които не са 
го забравили. А самият той из
питва голяма духовна наслада от 
своя успех, много по-силна от ма
териалната. Наслада, която едва 
ли някой друг от нашата среда е 
изпитвал. Така ще бъде и на 
концерта през април в Нацио
налния дворец на културата в 
София, на който е поканен да 
участва. Поканата само пот
върждава твърденията на Оля 
Бакич, че Петър Гигов наистина 
е известен и талантлив човек.

н ‘Поради малките му размери новооткритото небесно 
тяло най-вероятно ще бъде обявено за планетоид

------ Астрономи от Института за технологии в Калифорния
—съобщиха, че са открили ледено небесно тяло на около 10 

милиарда километра от Земята. Новооткритият обект е най- 
отдалеченото тяло, което се върти около нашата звезда, а 
учените вярват, че то е десетата планета на Слънчевата сис
тема. Нарекли са го Седна на името на ескимоската богиня на 
морето.

ГТЧ. Ръководителят на научния екип д-р Майкъл Браун казва, 
- че диаметърът на Седна е около 1700 км. Съставена е от 
щ камъни и лед, а температурата на нейната повърхност е ми- 

нус 240 градуса.
- След Марс Седна е най-червеното тяло в Слънчевата 

система - казва Браун. - Предполагаме, че тя има и свой 
месец. Поради малките й размери обаче Седна най-вероятно 
няма да бъде обявена за планета, а само за планетоид.

чанина Петър Гигов. За неинфо
рмираните това е изненадващо, 
шокиращо, несериозно, а оттук и 
въпросът дали наистина е така? 
Откъде накъде и Пепи между 
известните личности?

Истината е следната: като 
участник в музикалните програ
ми в известния белградски бохе
мски квартал Скадарлия, Петър 
Гигов се запознава с авторката 
на книгата. Свързват ги музика
та, астрологията, живописта... 
Като интерпретатор на естрадни

професионалисти.

и стари градски и народни песни 
В книгата “Голяеми- по онова време в Белград и в Ска- 

ят Нострадамусов хо- дарлия той се налага като един от 
роскоп от авторката най-успешните и най-слушани 
Хаджи Оля Бакич със интерпретатори. Той същевре- 
заглавие “Известни ли- менио се утвърждава и като всес- 
чности, родени под зна- транен талант в областта не само 
ка на Близнаците”, че-

шО

шна музиката, но и в литературата, 
тем имената на Платон, живописта. Музиката му не 
Данте, Бокачо, Лорка, оставя безразличен всеки, който 
Вагнер, Шуман, Джек поне веднъж го е слушал - тя се 
Лондон, Сартър, Пас- врязва в сърцето на всеки. Това е 
кал, Пол Валери, Кене- и причината авторката на посо- 
ди, Хенри Фонда, Ме- чената книга да напише това, 
рилин Монро, Миша което е написала за Пепи. Нека 
Янкетич, Бата Живои- да споменем, че Оля Бакич се 

^ , ноивч, Мича Орлович,
и... ПЕТЪР ГИГОВ!

Без съмнение, Оля
Бакич, известен педагог и автор рение в среда, каквата е нашата, 
на няколко книги по астрология, Малко са хората, които знаят да 
в списъка на известните личнос- ценят постигнатото от Пепи на 
ти, родени под знака на Близна- естрадата. Той е записал няколко 
ци, е включила и Димитровград- касети, компактдиска, грамофо-

ш
ш
се

счита за взискателен ценител на 
естрадното изкуство.

Разбира се, че ще има подоз- се
а>ош ЗемяСретеи Игов

шшжщри
у Съставил: Драган Петров

Водоравно: 1. Планина в Сърбия. 4. Нация. 9. 
Домашно животно. 12. Стил в рок музиката. 
14 Привилегирован православен манастир. 
16. Гласуване. 18. Освежителна напитка. 20. 
Монарси. 22. Модел руски самолети. 23. Зам
ръзнала вода. 24. Жител на Ливан. 26. Марка 
руски автомобили. 29. Духов музикален ин
струмент. 30. Част от дреха. 31. Най-елитните 
военни части в Османската империя. 33. Мяр
ка за електрическо съпротивление. 35. Зо- 
диален знак. 37 Подземна част на растение 
(мн.ч.) 40. Името на актьора Пачино. 41. Сто
лицата на Афганистан. 42. Южен плод. 44. 
Мярка за тегло. 46. Митично животно, кон 
криле. 47. Кухненски мебел. 48. Католически 
свещеник. 49. Заден план на картина. 50. 
Битак за вехтории.

сз шОтвесно: 2. Река в Южна Америка. 3. Мате
риал от иглолситни дървета. 5. Герой от „1001 
нощи" 6. Белградски футболен отбор. 7. 
Елипсовидно очертание. 8. Доктор (съкр.). 
10. Женско име. 11. Велосипед. 13. Голяма 
войскова част. 15. Картина, рисувана с водни 
бои. 17. Термоелектроцентрала (съкр). 18. 
Змей. 9. Градинско цвете. 21. Марка унгарски 
автобуси. 27. Тревиста област в тропиците. 
28. Град в САЩ. 32. Овчар. 34. Голямо 
желание. 36. Френско модно списание. 38. 
Безсмислено упорство. 39. Щат в САЩ. 41. 
Удоволствие. 43. Карта за игра (мн.ч.) 45. 
Река в Сибир. 47. Третата нота.
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Лекарствените растения имат голямо стопанско значение. Повече 

от 40% от лекарствените препарати са от растителен произход. Из
вестно е, че някои специфични и тежки болести, каквито са сърдечно
съдовите, се лекуват изключително с препарати, получени от рас
тения.

Разнообразните почвени и атмосферни условия у нас са благоприят
ни за получаването на лекарствени суровини. Те имат важно стопанско 
значение, поради което се налага да се отглеждат върху по-големи 
площи.

Главната задача при отглеждането на лекарствените растения е да 
се произвеждат разнообразни висококачествени и евтини суровини за 
нуждите на медицинската промишленост, на вътрешния пазар и на 
износа. За успеха на това доходно производство несъмнено са необ
ходими съответни знания, които ще се опитаме да предложим на 
читателите си в тази нова рубрика на вестника.

Като използваме подръчни научни и други публикации, в рубриката 
"Отглеждане на лекарствени култури" в съкратен вид ще посочим 
стопанското значение, произхода, разпространението, ботаническата 
характеристика, изискванията към климата и почвата, агротехниката, 
размножаването, борбата с болестите и неприятелите, прибирането и 
заготовката на суровините и добивите от най-важните култури, които 
днес се използват в съвременната медицина, а могат да се отглеждат и 
в нашите краища.

Искрено се надяваме, че ще бъдем от полза на всички, които отг
леждат или се готвят да отглеждат такива култури, защото в тази 
рубрика ще могат да намерят отговори на почти всички интересуващи 
ги въпроси.
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Стопанско значение

Ментата е важна етеричномаслена и лекарствена култура. От
глежда се заради надземната част, от която се добиват етерично 
масло и изсушени листа. Главната съставна част на маслото е мен
толът (30-70%).

Ментолът се използва в медицината като болкоуспокояващо сред- 
ство при невралгични заболявания, при възпаление на дихателните 
пътища и бронхите, и като антисептично средство при стомашни и 
чревни разстройства. Той предизвиква и разширяване на коронарните 
съдове.

Етеричното ментово масло намира широко приложение в храни- 
телновкусовата, парфюмерийната и медицинската промишленост. Из
ползва се като освежаващо и антисептично средство за приготвяне на 
паста за зъби.

Сухите ментови листа и ментовото масло са важен артикул, търсен и 
от международния пазар.

Отпадъците, които се получават след преработката на ментовите 
растения, имат хранителна стойност и може да се използват кат 
фураж или за получаване на органичен тор.

(Следва)

.т-

№ |

44 {45 (

48
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Решение на кръстословица 191 у* Водоравно
1 Ачггг 5 Сок 8 Воля. 11. Намиб. 13.Бали. 15. Екс. 29. Фалит. 30. Перу. 31. Ас. 33. Пазин. 34 Тераса. 
17Х^Ю1Шиапия20. „Ман. 21. Литак. 22. Кран. 36. Озон. 37. Поток. 38. Ген. 40. Тал. 41. Роман. 42. 
24. Ар. 25. Петел. 26. Дания. 27. Метал. 28. Пар ад. Сако._________________ ______________________
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Нишка футболна зона - 19 крт.г
Годишно събрание на БК 
„Димитровград"Второ пролетно реми на „Балкански"

„Балкански" - „Долевац" 2:2 рица Георгиев (8,5) от “Балкански”.

— =»> ™„г—I тл
Голмайстори: П. Георгиев в 23 и Панайотовци в 78 от'т'!«е“пКуНДИ “а мача- Макар и по-качествен, отбо- 

минута за “Балкански”, Ристич в 18 и Костадинович „ * севац бе на Ръба на поражението. Най-
90 минута за “Дольевац”. Жълти картони: Стоянов ли »гВ ,‘)1утболистнатеРенаПеРИЦа Георгиев като че 
ПавловичиП. Георгиев от “Балкански”, Джопджевич’ тяйипя^Г'\.всичко «а Р<=ши сам и да победи лидера в 
Станковнч, Богданович, Д. Тасич и Димитр?,евиЧ от пата за помя?Ра "ЪрТ гол’той бе "Ри™»ата аа дус- 
“Дольевац”. оезли,.п° г "ИТе в 50 мииУта.която Паиайотович не

,Далкански”: Станкович 6.5, М. Георгиев 6 Хои- на помпай еоРгиев подготви всичко и за втория гол 
стич 6, В. Пейчев 7, Стоянов 7, Павлович 7 (Н.Георгиев донесе побелена”“!;”614583™ ,?тлична игРа все пак не 
6), П. Георгиев 8.5, Паиайотович 7, Станков 6, БЛли В «едват,,»' 
гориевич 6, Иванов 6 (Кюрчич 6). ИГрач на мача: Пе- ковац. Мачът се играе на 2^март тг” Г0СТуВа В Пу'

В началото на тази седмица се баскетболисти, да се уредят орга- 
проведе редовното годишно събра- низационните въпроси и да се по
пие на бскетболния клуб “Димит- добри сътрудничеството с отбори- 
ровград”. На него присъстваха те от съседните райони и то пре- 
Блаж Стоянович, председател на димно с “Ергоном” от Ниш, БК 
Баскетболния съюз на Сърбия, и “Пирот” и БК “Левски” от София. 
Зоран Гаврилович, генерален сек- В клуба настояват и за отпечатане 
ретар на съюза. на монография за димитровградс-

Отчетът за работата на клуба кия баскетболен клуб, която вече е 
през миналата година бе приет еди- написал журналистът от Ниш Сло- 
нодушно. бодан Кръстич, който е и бивш бас-

В програмата за тазгодишната кетболист на БК “Димитровград”, 
дейност па клуба между другото е * За реализацията на амбициозна- 
посочено, че годината ще бъде една та програма за тази година ще са 
от най-значителните в почти 60-го- необходими около 500 хиляди дина- 
дишната история на клуба: очакваа ра.
се завършването на спортната зала, Присъстващите на събранието 
след което димитровградският клуб бяха привествани от Блаж Стояно- 
възнамерява да се класира за Втора вич, който каза, че БСС ще помогне 
сръбска баскетболна лига. На съб- на този отбор във финансово отно- 
ранието бе казано, че през тази го- шение. След събранието Стояно- 
дина по-голямо внимание трябва да вич и Гаврил ович посетиха строежа 
се обърна на работата с младите на спортната зала.

Три важни точки за 

желюшани
„Балкански” 
отпадна за 
купата6, Милоич 6 (Н. Джорджевич 6) 

Растич 6.5, М. Джорджевич 6 
Радовановнч 6.5, Кръстич 6.5, 

Димитровград, 21 март 2003 г. Първулович 6 (Йеремич -). 
Спортен център “Парк”, зри- Играч на срещата: Саша Пе- 
тели - около 200. Главен рефер - шев (8) от “Желюша”
Саша Ристич от Пирот (8). Гол- През първото полувреме зри- 
майстор: Пешев в 75 минута от телите видяха само една ннте- 
дуспа. Жълти картони: Дончев, ресна ситуация - улучването на 
Стефанов и Е. Иванов от “Жел- гредата от Йовановнч. В другата 
юша”, а Радовановнч, Велоич, част на мача домакините запо- 
Ристич и Васич от “Свърлиг”. чнаха да играят по-офанзивно.

ФК ,Желюша”: Стоицев 6, Най-добра възможност за отбе- 
Андонов 6 (Б. Иванов-), Джунич лязване на гол имаше Емил Ива- 
7, Джорджев 7.5, Стефанов 7.5. нов в 60 минута, когато от 2-3 
Пешев 8, Йованович 7, Ставров 6 метра улучи напречната греда 
(Дончев 6,5), Тричков 6.5, Митов гостите. В 75 минута в наказа- 
7.5, Стеванов 6 (Е. Иванов 6). телното поле на “Свърлиг” бе 

ФК ,Свърлиг”: Николич 6, съборен Емил Иванов. Успешен 
Антониевйч 5,5 (Васич 6), М. изпълнител на дуспата бе 
Антич 6, Велоич 6, Миленкович Пешев.

ФК „Желюша" - ФК 
„Свърлиг" 1:0 (0:0) Д- С.„Слога" (Велико село) - 

„Балкански" 7:3 (3:1)
Отборът на “Слога”, член на Пирот- 

ска окръжна дивизия и кандидат за 
Нишка зона, напълно надигра реноми
раните гости от Димитровград. Мачът бе 
решен през първите двадесетина минути, 
когато домакините вече имаха предимс
тво от 3 гола. Добре съставеният отбор 
на “Слога” от няколко бивши футболис
ти на “Раднички” и няколко млади иг
рачи, сред които отличен бе Йотич, прос
то прегази “Балкански”, който играеше 
без воля и просто не желаеше победа.

Движението на 
гераните в 

Димитровград 
осведомява гражданите 

на Димитровградска 
община, че е осигурило 

безплатни борови 
фиданки за този сезон. ! 
Всички заинтерсовани ! 
могат да се обадят в 
слубжата по селско ! 

стопанство в общината 
при Зорица Василева, 
завеждаща службата.

Осведомяваме всички „ 
ученици от випуск 1968/69 | 
година, че през май т.г. ще § 
организираме честване на Е 

35-та годишнина от 
зрелостния изпит. Датата § 

ще бъде уточнена 
допълнително.

За справки се обадете на I 
телефон 010/361-369, И 

аптека„Хигия” или | 
010/363-784; 064/18-11 -203 Ц 

- Георги Иванов, и й 
телефон 362-995 - Цветко !

Иванов.

па

След мача във Велико село треньорът 
на “Балкански” Новица Алексов подаде 
неотменима оставка. Причините все още 
не са известни. д. с.

ФК „Младост" - Босилеград Тъжен помен
На 30 март 2004 година се навършва ЕДНА 

ТЪЖНА ГОДИНА от смъртта на нашата мила и 
непрежалима майка, тъща, свекърва, баба и пра
баба
ЕВДОКИЯ МИЛЧЕВА ИВАНОВА - 
Троянка Йовшина 
от Димитровград

По този повод на 27 март т.г. ще дадем 
панихида на гробището в Димитровград от 10 ч. 

Каним роднини, близки и познати да ни придружат.
Мила майко, животът е миг, а спомените са вечни! Болката не е в 

думите и сълзите ни, а в нашите сърца, в които ти вечно ще живееш. 
Нека във вечната тишина те придружава нашата обич. по-силна от 
забравата!

Опечалени: швоише деиа Лиляна, Любка, Георги. Ангел,
Любомир и Слободан

Подготовка за новия сезон №

Вече петнадесетина дни на ста- рът ми ще посрещне добре под- вото ще започне на 4 април, а в 
дион “Пескара” в Босилеград фут- готовен началото на първенството първия кръг “зелените” ще играят 
болистите на “Младост” се подгот- - заяви за нашия вестник наставим- срещу “Джерекарце” в Търговище. 

, вят интензивно за пролетната част кът на босилеградските футболи- Да припомним, че босилеградска 
на първенството в Пчинска фут- сти Георги Георгиев. Той добави, че “Младост” завърши есенната част 
болна дивизия. В тренировките са тренировките се провеждат всеки на първенството на втората пози- 
включени петнадесетина футболи- ден следобед, а единствено с титу- ция, заедно с “Трешневка”. Двата 
сти, които се конкурират за местата лярите, които са ученици в тука- отбора имат по 8 точки по-малко от 
в титулярния състав. шната гимназия и по това време първия в класирането “Челик” от

- Футболистите са изключител- имат учебни занятия, се организи- Бело поле. 
но упорити, редовно посещават тре- рат отделни тренировки предобяд. 
нировките и съм убеден, че отбо- Пролетната част на първенст-

*
Ж

П.Л.Р.

Възпоменание

Величкови На 1 април 2004 година се навършват ДВЕ 
ТЪЖНИ ГОДИНИ от преждевременната смърт на 
нашия скъп и незабравим
ДУШАИ ВАСЕВ 
/1951-2002/ 
от Горна Любата

Никога няма да те забравим, понеже спомените 
живеят в нашите сърца. Поклон пред светлата ти 
памет!

Ош пшругаша Дафинка, дъщерише Сладжана, Ясмина и 
Олиаера, зсшьооеше Йоан, Слободан и Борчо и внуиише

На 10 май 2004 година се навършват ЕДИНА
ДЕСЕТ ГОДИНИ от ранната смърт на баща ми 
СПАСЕН, учител, дългогодишен директор 
Основното училище в село Поганово и директор на 
детската градина в Димитровград.

На 7 април 2004 година се навършва ЕДНА ГО
ДИНА от много ранната смърт на брат ми СИЛ- 
ВЕСТАР - ЦИЛЕ, майор-пилот от нашите въора-

на

жени сили.
На 06 април 2004 година се навършват 40 дни от 

смъртта на майка ми ВАСИЛКА, домакиня 
от Димитровград

Татко ми несъмнено се гордееше, когато казваше „о и на други хора. Не ти е мястото там, където сега 
на своите колеги и приятели: “Жизнерадостно въл- се намираш, но все пак си между своите - татко и 
нуващо бие сърцето ми, че имам два сина. Единият е майка! Много рано напусна ония, на които щеше да 
защитник на нашето общество със самолета си, но бъдеш полезен още мною години, 
може и да разруши някой обект, ако за такова нещо СИЛВЕР, така те наричаха мнозина твои колеги, 
дойде време, да нямат полза враговете, но затова другари и приятели, сребърната светлина на твоята 
другият като строител, ще възобнови развалините и звезда никога няма да потъмнее в машите сърца, 
ще построи нови, по-хубави обекти.” Винаги ще има ореолна, ярка светлина на синьото

Изминаха вече 11 години от смъртта му и той не „ебе, където ти не беше СИЛВЕСТАР, а ГОЛД- 
доживя да види, че неговото предсказание се сбъдна. СТАР между своите колеги пило ги.

Майка ми, милата, беше щастлива и горда. Не 
можа да живее и година след смъртта на сина си. 

всички. Нали, това се знае, майчиното сърце не е грамадна
си и

(1956-2004 Василе (1923-2004) 
човешките постижения не само на твоите най-мили,

На 27 март 2004 г. се навършват ДВЕ ГОДИНИ 
от смъртта на нашия скъп и непрежалим син, брат и 
девер
АСЕН МАНАСИЕВ 
(1962 - 2002)
учител от Долна Любата

Нашата болка по теб не стихва, времето не 
лекува безкрайната ни тъга. Винаги ще живееш в 
нашите сърца.

Почивай в мир!
ОШ най-близкише: майка Олга, браш Винко и снаха Лиляна

Брат ми беше тих, сериозен и изключително 
справедлив човек! Той имаше нещо магнетично в 
своята душа и беше доброжелателен към
Последните десетина години на 20 век, най-мрачните стена, много е крехко! Отиде и тя при съпруга
страници на нашата нова история, не дадоха шанс на при нелрежаления си сии.
ЦИЛЕ да живее, да твори като всеки човек, и след Времето не ще запълни празнотата у дома ни 
кратко боледуване падна на жизнения си път. нашите сърца. Щастливи сме, че ви имахме, гордеем

ЦИЛЕ, ние знаем колко любов имаше ти към Се с вашите жизнени дела, но вечно ще гьжим, че пе 
най-близки. Твоите мечти за доброто на сте с нас!

Навършват се 2 тъжни години от смъртта на 
нашия обичан и непрежалим братанец и братовчед 
АСЕН МАНАСИ1ЕВ 
учител от Долна Любата

Нищо не е в състояние да запълни празнотата в 
сърцата ни след твоята загуба. С много обич и тъга 
свеждаме глава пред светлата ти памет!

ОШ леля Нада и нейноШо семейсШоо

и в

твоите
децата ти бяха огромни, и не само за тях, но и за 
всички ония, които не изпитват ненавист, омраза и 
гняв. Те имаха добър пример, оглеждаха се в твоите

Почивайте в мир!
Вечно скърбящи оашиШе: син и браШ Любомир, 
снаха Нина, внучки и браШаиици Марина и 
Весна оШ НеЪоШиночи и в справедливото ти лице.

Твоят живот беше изпълнен с радост и гордост от
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Виош су шопт^Е?*" Ш
У Кьира Вурунджийете. Узнеш

Йош малко па да се сударим с Мирона йедън-два сомуна и десет чо- ТР^\\ |* йГ\ 
Грамадуту. Завучал он ядосан, не види нищо и века се найеду. А са това, набъл- Г Л I & 
никога, сече “Павлиончето” напреко и ако се не скали га с некикви витамини ли, т \ д? Г 
бе мърднул, че ме .стъпка кико нищо и никой.

-О-о-о, Мироне, колко године су минуле, не карали саглам, ама кига седнеш да йедеш, отиде 
смо се вишли? - зарадува се я истинскьи. на неколко залъка. Турим га на кантар, а оно

Он позастану, погледа ме и се сети: нема ни половин кьило. Дигоше ценуту с по
Манча! Ашкосум бе, да видим и я йедно добро пе-шес динара и на сва уста орате, у нас лебат йе 

лице това ютро! най-йевтин, ако сакамо у Иевропу, требе да
-Ещо бе, кой те толкова ядоса? дизамо ценете, демек да гьи изравнимо с тея у
-Ма тражим некикви типове, ама не ми йе Иевропу. Ама Манчо, я имам сина у Гьерманию и

ясно куде да гьи тражим... га питам колко йе лебат ПРИ ньи> а он каже "
-Обирджийе ли? Кой се осмели да удари на йедна марка, демек колко половин новото йевро. 

Грамадуту?! - искрено се я зачуди. Айде узни са и пресметни: четристотин и педесе
Тува требе да прекьинем, оти докига он се грама су 23 динара, негде и 25, а негде чак и 27 

мислеше кво да ми отговори, че ви разпрайим динара. Помножи с две - иоще малко у нас лебат 
кой йе Грамадата. Йоще от дете от свата деца че стане йевро. Мисле ли тия вурунджийе, народ 
беше за главу по-висок. Ама мани що йе йе прос, нищо не разбира, че га мълземо кико си 
по-висок, него и у плечкьете колко троица нас. очемо...
Йеднуш му се навърлямо, че га оборимо. Размаа -Нема прос народ, Мироне, има само народ що 
се оная ми ти Грамада, натрупа ни на куп и кьутиитърпи.
напраи от нас пирамиду. “Оче ли йоще некой да “Е видиш ли, я не могу да търпим свако ютро 
се опроба, кви сте бре жголяви, грамаде че оная моята Устатата да ми брои залците и да 
направим от вас!” Тури он ногу на купат, а нийе каже: “Страткова плевньо, не може да се 
от тъгай му лепнумо прекор Грамадата. Оно и заситиш. Питуием я вурунджийете защо ие 
денъска има висока момчетия, ама процвилели тека, а они кажу, теквоя йе брашното Тип 400 . 
кико цволикье, повече личе на приткье. Тип 500 те има, те нема, а мене ми Манчо све

-Питаш ме, обирджийе ли тражим? Да су това личи на обирджилък...Са съм пошъл да 
прави обирджийе, лъсно би излезал на край с тражим типове за брашното, ем и другьите 
ньи, ама не су. А пак, обирджийе су... типове що требе да пазе народат да не се обира, а

-Е, са и на мене нейе ясно: или су обирджийе, они СУ се заврели по канцеларийете и преметаю 
илинесу... и шушкаю с ретишляци кико поганци. И да

-Видиш ли, Манчо, ти знайеш ли кво йе сомун? знайеш, Манчо, спипам ли некога от типовете, 
-Айде-де, кико нема да знайем. Ама са яка да му йе кожата.—пак плану Грамадата и се

запуш, ама и я не знам накуде.

кво ли, надуле се, за око га до-

>

Преди 5-6 десетилетия в Дерекула почти нямаше 
стари моми и ергени. Обикновено младите сключваха 

*брак на възраст от 18 до 22 години. Беднотията беше 
голяма, но те не мечтаеха за разкош, за големи къщи и 
вили, за “бесни” коли и разни удобства. Стремяха се 
час по-скоро да създадат семейство и да раждат деца.

Затова беше “обща тема” един чорбаджийски син 
от с. Ясенов дел, който “навъртваше” годините, а не се 
женеше. Той беше завършил прогимназия в Трън с 
помощта на масло и агнета, но се гордееше, че е много 
учен, та нямало достатъчно добра мома за него. Още 
когато той заминал в казармата, неговите родители 
решили да се подготвят за сватбата му, защото се 
надявали, че синът им ще се ожени веднага след 
войниклъка си. За сватбата на сина си те оставили чак 
9 овена, дори ги и “превили” (кастрирали), за да се 
угоят по-добре. След 2 години синът им се върнал от 
казармата, обаче и не задумвал за женитба. Годините 
минавали-, овните остарели и започнали да щърбеят и 
да мършавеят...

Веднъж край къщата на стария ерген минал един даскал. Видяла 
го майката на ергена и го поканила на чашка ракия. Даскалът приел 
поканата й, а когато влезнал, тя веднага започнала да говори за

вечимка не месе сомунье, а векне...
-Кве ти векне, бре Манчо, кьивле, шумак! Манча

лаква се танцьорка в кабаре на своята прияте
лка, - упреква ме, че му изневерявам, а аз вече 
шест месеца откак съм тук имам само един 
любовник - дежурният пожарникар.

- Да, но ти забравяш, че те се сменят всяка 
вечер.

Мъжко-женски вицове
Отрязване

- Госпожице, бихте ли желали да дойдете с 
мен на кино?

- Не, не искам!
Само по дъжд

Мъж се върнал внезапно от командировка. 
- Вие да не си помислите, че аз каня всяко Любовникът на жена му изскочил гол през 

момиче на кино? прозореца. А вън валяло дъжд и той започнал
- Аз също не на всеки отказвам. да тича.

Срещнал го един човек и го запитал:
- Извинете, винаги ли така тичате гол с пре-Бърза помощ

Мъжът се върнал от работа по-рано и за- зерватив?
голямата си мъка...

- Не йе страшно! - успокоил я даскалът. - Момчето се йе за- 
бъкнуло и требе да га одведеш при вражалицу да му пребайе...

Грижовната майка се окуражила и отнесла големи подаръци на 
една от вражалиците в селото (в Ясенов дел винаги е имало вра- 
жалици и вражалци). Вражалицата баяла на стария ерген няколко 
пъти, понякога го оставяла да преспи в къщата й, за да се “хване” 
баяиката (тя била сама, понеже мъжът й бил на работа в Шумадия), 

ангажирала и няколко млади невести, за да го “подготвят”

- А, не - само когато вали дъжд!варил жена си с непознат.
- Запознай се, скъпи, това е Шарл - казва

- И ти се запознай, Шарл, това е СеКС ПО ОВЧЗрСКИсъпругата.
мъжът ми. Е, а сега вие си поговорете, а аз ще 
отида да извикам "Бърза помощ”.

Някаква журналистка отишла да интервю
ира двама овчари, живеещи сами високо в пла
нината.

- И как издържате толкова време без жени?
- Ами... земеш една дъска, пробиваш една

Любовна коридаа
освен това Една дама отишла да навести болната си 

майка. Обезспокоена, тя звъни на прислужни- дупка, слагаш малко вълна и ето ти женско...
След няколко месеца журналистката отива

за женитба.
Накрая старият ерген разбрал, че женитбата съвсем не е страшна 

работа. Оженил се, жена му родила много деца, ама възникнал нов 
проблем. От честото и хубаво баяне, както и от ■ шого добрата под
готовка за женитба, дъртият младоженец започнал да ходи по...

Й. Миланов

цата си:
- Надявам се, че мъжът ми не се възползвал пак, но единият овчар го няма.

- Къде е приятелят ти?
- Ами утепах го!
- Защо бе, човек?

от отсъствието ми, за да не нощува вкъщи?
- Не, не, госпожо, - отговаря момичето, - 

мога да ви се закълна в това. Впрочем след
чужди жени!

- Ами праща ме за вода един ден... пък азЗн ‘Нямахме никакви *Готвя се за живот,
лутания. Още в Изработвам студия
началото тръгнахме по издръжливост,
по погрешния път.

тази корида, която устрои в моята стая, не 
знам откъде ще намери сили да се занимава с забравих кофата и се връщам... И кво да гле- 
любов навън. дам - оня ми ти награбил мойта дъска и я

оправя...
Ефрейтор‘Нима и ти, сине Бруто 

- прошепна Нето.сс Неразбирателство
Две полуглухи старици се раздумват.
- Моят мискинин - разправя едната, - не се 

види, че дънцето му виси, ами още налита, 
чумата да го тръшне дано!

Болезнено ревнив - Мани, мани! - вика другата. - И Моят не
- Моят годеник е болезнено ревнив - оп- паДа по-малък мундарин. Снощи пак ма опи

г.г-', ‘Тук се живее тежко. 
Ж За щастие, тук се 
0=, живее кратко.

- Господин ефрейтор! Жена ти е дошла при
тебе!Б. Вукоманович

- Не ”при тебе”, а ”при вас”!
- При нас беше вчера.о* *В сръбската рулетка 

няма халосниЕдните са за
■в ЯЙКЯЯйг. -рони.

Р. ДжерпОБИЧ ка.А- Чотрич;^:1 1 {$■
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