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Визита на Марк 
Гросман в Прищина и 
Белград:

Скупщината на Сърбия 
прие Резолюция за 
Косово и Метохия

Насилият
В КосвШШ) 

са обрат
За оцелявай 

и завръщане 

на сръбското населениеНасилията в Косово са обрат 
за покрайнината, 
щник-държавният секретар на 
САЩ по политическите въпроси 
Марк Гросман, по време 
зитата си в Косово и Метохия.

(На 2 стр.)

каза помо-

на ви-
*Кощуница: Необходими са нови институционални гаранции 
за защита на сърбите

В Резолюцията за Косово и Метохия, която Скупщината на Сър
бия прие миналия петак, между другото се изтъква, че правител
ството на Сърбия се задължава да подготви политическо решение за 
сегашното положение в Косово и Метохия. Това предложение тря
бва да се основава на принципите, че Косово и Метохия е неделима 
част от Сърбия и Черна гора, че сърбите в Косово трябва да имат 
нови институцинални гаранции за своето положение и че Сърбия 
трябва да осигури оцеляване, сигурност и завръщане на косметските 
сърби. *

Премиерът на Сърбия Воислав Кощуница каза пред депутатите, 
че етническото прочистване не е започнало на 17 март, а много 
по-рано и е било по-мащабно, отколкото на тази дата и сега е необхо
димо да се осигури оцеляването на сърбите и другите неалбанци в 
Косово.

"Необходими са нови институционални гаранции за защита на 
сърбите и другите национални малцинства, а тези гаранции трябва да 
имат и териториален компонент”, заяви Воислав Кощуница.

(Резолюцията за Космеш на 3 сшр.)

Сърби щ@ приши ___________
©И I Да се защитят

сърбите в Косово

Светозар Марович посети 
Италия

На специално заседание във вторник депутатите в 
Скупщината на Сърбия единодушно приеха решение 
да започнат измененията на основния закон на дър
жавата. Въз основа на предложението на парламен
тарната Комисия по конституционните въпроси ре
шението е прието с 202 гласа ”за”, всъщност за него 
гласуваха всички депутати, присъстващи на засе- 
данието.В обоснованието на комисията се изтъква, 
че сегашната Конституция е приета през 1990 г., ко- 
гато Сърбия е била само една от федералните части и 
такава конституция сега представлява сериозно инс
титуционално препятствие. Също така, след влиза
нето си в държавната общност СЧГ, Сърбия е 
длъжна да съгласува Конституцията си с Консти
туционната харта.

Президентът на Сърбия и Черна гора 
Светозар Марович призова международната 
общност да предприеме мерки за защитата на 
сръбското население в Косово.

В хода на посещението си в Италия 
Марович се срещна с италианския премиер 
Силвио Берлускони и обсъди ситуацията в 
Косово. Берлускони заяви, че италианското 
правителство одобрява стремежа да бъдат 
установени по-тесни връзки между страните 
от Балканския регион, от Европейския съюз 
и от НАТО като начин да бъде възвърнато 
спокойствието в Косово. България 

стана член 

на НАТО
В Буяновац е подписано споразумение за създаване на Регионален 
гарантен фонд за развитие на Ябланишки и Пчински окръг_______

Кредити за 

малки и 

средни 

предприятия

• България, Естония, Литва, 
Латвия, Румъния, Словакия и 
Словения са седемте нови 
страни-членки в НАТО, като с 
тях броят на членуващите в 
Алианса става 26.

(На 2 стр.)

Успех на босилеградските гимназисти
•Документа подписаха Франсис О’ 
Донъл, постоянен координатор на ОН и 
постоянен представител на УНДП в СЧГ, 
и Милан Веселинович, изпълнителен 
директор на Ексим банка. На средни и 
малки предприятия от общините на 
Ябланишки и Пчински окръг ще бъдат 
отпуснати 500 000 щатски долара 
кредити

на
(На 5 стр.)

(Стр. 7.)
Генерал Кърта връчи в 
Ниш ключове от квартири

191 квартири 

за офицери и 

подофицери

Ще се празнува четири дни
САЩ прекратиха финансовата си помощ 

за Сърбия, тъй като според тях, Белград нс 
сътрудничи достатъчно с Трибунала в Хага. 
Това означава, че Сърбия пяма да получи 
финансова помощ от САЩ в размер на 25 
милиона долара.

Прсдсдтоящият християнски празник Великден в Сърбия ще 
се празнува четири дни - от Велики петък, на 9 април, до понедел
ник, 12 април, включително.

Както съобщи Министерството на труда и социалната по
литика петък и понеделник са неработни дни според Закона за 
държавните и други празници в Сърбия.ш (На 3 стр.):



Тапрй/ГЖЯ

Генералният секретар на Съвета на Европа 
Валтер Швимер в Белград и в ПодгорицаПодкрепа на ЬШрИЯ
интеграционните процеси ШШ ЖН11НАТО

рите на страните, присъединяващи се към пакта, че 
НАТО си остава отворен алианс, не военна коалиция, а 
общност. Той увери министър-председателите на Ал
бания, Хърватия и Македония, които също присъст
ваха на тържествената церемонията, че подкрепя же
ланието им за членство в НАТО.

След връчването на ратификационните документи, 
държавният секретар на САЩ Колин Пауъл покани 
всички присъстващи на официалната церемония да

Генералният секретар на Съвета миера на Сърбия Воислав Кощуни- 
на Ьвропа Валтер Швимер пристиг- ца, с ръководителя на Координа- 
иа в Ьелград, където за процеса на ционния център за Косово Не- 
евроинтеграцията и обстановката в бойша Чович, с министъра за чо- 
сл раната и в региона разговаря с вешките и малцинствени права Ра- 
представители на властите на дър- сим Ляич и произнесе реч пред 
жавната общност и на двете нейни путатите в парламента па СЧГ. 
членки. 3 Подгорица снощи Швимер се

срещна с черногорския премиер 
нистъра на външните работи Горан Мило Джукаиович, а днес ще раз- 
Свиланович. Вчера

(От 1 стр.)
Министър-председателят па България Симеон Ко- 

бургготски връчи пръв ратификационните документи вдигнат тост за новите съюзници на НАТО.
иа страната за присъединяването й към НАТО. Пре- Буш приветства новите членки на НАТО 
миерите на останалите шест пови страни - Румъния,
Словения, Словакия, Литва, Латвия и Естония също Президентът на САЩ Джордж Буш приветства се- 
връчиха на държавния секретар па САЩ документите демте нови страни-членки на НАТО и определи Алиа- 
си за ратификация на Северноатлантическия договор, нса като "най-успешния военен съюз в историята”, 

Преди това Колин Пауъл каза в реч пред премие- передаде радио "Гласът на Америка”.
На церемония в Белия двор, Буш заяви пред пре- 

бивши комунистически

де-

В сряда Швимер разговаря с ми-

генералният говаря и с президента на Черна гора 
секретар на СЕ разговаря с пре- Филип Вуянович. миерите иа седемте страни 

държави, че ”да си част от НАТО е тържествено пое
мане на ангажимент с мира и свободата. Той отбеляза, 
че новият съюз е "голям успех”, добавяйки, че теро
ризмът никога няма да раздели Алианса.

България, Естония, Литва, Латвия, Румъния, Сло
вакия и Словения са седемте нови страни-членки в 
НАТО, като с тях броят на членуващите в Алианса 
става 26.

Насилията в Косово са обрат
(От.1 стр,) разговаря в Белград с пап-висшето 

В Припиша Гросман се срещна с РЪК0В°ЛСТ“° "а Сърбия и Черна 
ръководителя на ЮНМИК Хари ™Ра;гРОсмап се срещна с премиера 
Холкери.с президента Ибрахим Ру- “а Сърбия Воислав Кощуница, с г 3 президента на СЧГ Светозар Ма- 

рович, с външния министър Горан 
Свиланович и с ръководителя на 
Коордионационния център за Ко
сово Небойша Чович. Гросман пре
цени, че високопоставените ръко
водители в Белград са проявили ин
терес за подобряване на отноше
нията с Вашингтон и съзнават за-

Генерал Колев поиска политическа 
подкрепа

Началникът на ГЩ на Българската армия генерал 
Никола Колев поиска политическа подкрепа за про
дължаване на реформите в армията и след приемането 
на България в НАТО. "Необходима ни е политическа 
подкрепа, изразена не чрез декларации и обещания, а 
чрез адекватни и своевременни политически решения 
от институциите, които са овластени за това”, каза ген
ерал Коев, след издигането на флага на НАТО пред 
сградата на Обединените стратегически щабове на БА 
в София.

гова, както и с премиера на Косово 
Баирам Реджепи.

По време на посещението си 
преди една година Гросман предста- 

"социални и полити
чески критерии”, които властите в 
попкрайнината трябваше да изпъл
нят, за да направят възможно ООН 
и международната общност да при
знаят окончателния статут на про
винцията.

Списъкът, наречен условно 
"критерии преди статута”, предви
ждаше подобряване на жизнения 
стандарт, права на малцинствата, в 
частност - защита на сръбската об
щност в Косово, както и връщането 
иа близо 200 000 сърби в Косово и 
Метохия.

ви списък със

движението си да сътрудничат с 
трибунала в Хага.

Президентът на СЧГ Светозар 
Марович и американският замест- 
ник-държавен секретар Марк Грос
ман се съгласиха, че е необходимо 
да бъде премахната всякаква въз
можност за нова ескалация на на
силието срещу неалбанските жите
ли в Косово и възможно по-скоро 
прилагане на стандартите, с които 
им се обезпечава пълна сигурност.

Петкан Илиев:
Симеон Сакскобургготски:

НАТО може да ни докара нови дългове
НАТО ще донесе 

на България 

стабилност
В сряда американският замест- 

ник-държавен секретар Гросман

Солана назначи свой 

представител в Косово
Във финансово отношение с присъединяването ни 

към НАТО нещата изглеждат така: сега плащаме, а 
плюсовете от членството ни в Алианса са някъде в 
бъдещето, в главите на политиците, коментира бъл
гарският икономист Петкан Илиев. Според него това, 
което засега страната, има като минуси, са вноските.

"Оптимист съм, че българската икономика ще вър
ви напред, но евентуално може да имаме проблеми със 
средствата за превъоръжаване на армията. Вероятно 
НАТО може да ни докара и нови дългове от гледна 
точка на осъвременяването на българската армия. 
Най-неоспоримият плюс засега е, че се свързваме с 
една система за колективна сигурност, която ни гаран
тира НАТО, но засега няма сериозни икономически 
доводи от присъединяването”, коментира Петкан 
Илиев.

Седемте нови членки на НАТО отбелязаха, че 
официалното присъединяване е исторически мо
мент и изказаха специалната си благодарност на 
САЩ. Министър- председателят Симеон Сакско
бургготски заяви на специална съвместна прес
конференция, че разширяването на НАТО не 
трябва да се обръща срещу Русия, понеже то не 
цели изолирането на тази страна.

Пред българските журналисти във Вашингтон 
министър-председателят заяви: ” Мисля, че всички 
тук можем да се гордеем, всички, които са 
допринесли за това, които са доживели да го видят. 
Това, което ще донесе иа всички участници в 
НАТО, е стабилност, известни права и в крайна 
сметка - застъпване иа същите ценности”.

Високопоставеният представител на ЕС за външната политика и 
сигурността Хавиер Солана назначи свой личен представител в Косово.

Номинирането на италианеца Фериандо Джеитили на поста е свързано 
с кризисната ситуация в Косово. Жентили до момента е бил директор на 
отдел "Балкани” към италианското Министерство иа въшинте работи и 
според думите на Солана е натрупал "богат опит” в региона благодарение 
на мисиите си в Прищина и Скопие.

Приемането на СЧГ в Партньорство за мир
Контактната група подчертаха, че 
целта на посещението им е да де
монстрират пълната си подкрепа на 
развитието на демократичните про
цеси в СЧГ. Те изразиха желанието 
на правителствата на страните си за 
по-бързото включване на СЧГ в ев- 
роатлантическите структури.

Сърбия и Черна гора иска да 
бъде партньор на Европейския 
съюз и най-добрият сигнал за инте
грацията би било приемането па 
държавната общност в Партньорс
тво за мир. Това стана ясно от изяв
лението на председателя на Парла
мента на Сърбия и изпълняващ 
длъжността президент на Републи
ката Предраг Маркович, след сре
щата му с политическите директо
ри в министерствата на външните 
работи на Германия и Италия Ми- 
хаел Шефер и Джанпиеро Масоло.

Българската армия ще 

изпълнява задълженията си
които обхващат периода от 2002 до 
2008 г. Българската армия ще под
готви за участие в пълния спектър 
от мисии на НАТО и за нуждите на 
колективната отбрана една механи
зирана бригада, два отделни бата
льона за бойна и логистична подк
репа, четири отделни роти, осем 

Българската армия е готова да лникът на Генералния щаб на Бъл- по-малки подразделения, опреде- 
изпълнява успешно съюзническите гарската армия ген. Никола Колев лен брой самолети, вертолети и ко
си задължения, въпреки че пред- по повод пълноправното членство раби. По думите иа ген. Колев 
стои още много работа и след прие- в НАТО. Ген. Колев посочи, че до проблемът е навременното осигу- 
мането на страната за пълноправен този момент са изпълнени 35 от ряване на планираните за модерни- 
член на Алианса. Това заяви нача- общо 82-те цели за партньорство, зация на армията финансови средс

тва.

интеграцията в ЕС
Председателят на парламента на 

Сърбия и Черна гора Зоран Шами 
се срещна с политическите дирек
тори на външните министерства па 
Италия и Германия Джанпиеро Ма
соло и Михаел Шефер, с които раз
говаря за актуалната ситуация в ст
раната и за изграждането на инсти
туциите на държавната общност. В 
разговорите участваха и послани
ците на Франция и Германия в Бел-

Представителите на страните от

Среща на Първанов с шефове на съдилища
град.

Възстановяване на доверието 

и борба срещу корупцията
реформата в съдебната система не 
трябва да се прави под външен 
натиск. Той подчерта, че понякога 
изразените от Брюксел мнения са 
подсказани от определени заинте
ресовани среди в България. Прези-

Ускоряването на съдебната ре- изрази готовност да съдейства в ре- шн™"про^ждане^Т^съдебСа 
форма в процеса на присъединя- шаването на проблемите пред съде- реформа с думите • ”По-доброза- 
ване към Европейския съюз - това бната система. В Конституцията конодателство отчитащо потре6' 
беше основната тема на срещата трябва да бъде подчертана незави- ностите на поактиката по-добро 
между президента Първанов и симостга и върховенството на съда финансиране постоянен диалог със 
ръководителите на софийските в правораздаването, обобщи пред стдебната мастТдействия на са- 
съдилища. Георги Първанов на- журналисти председателят на Вър мата съдебна Система по посока
рече срещата знакова , като израз ховния касационен съд Иван Гри- възстановяване поверието на гра- на уважение към президентската горов. н ч ьзстановяване доверието н г
институция към българския съд и Позицията на президента е, че циятаТсамата нея"3 СРеЩУ ?

Конференция по сигурността и развитието 
на Западните Балкани във Вашингтон
Всички страни в НАТО и в ЕС

Всички страни от региона на Западните Балкани трябва да се при
съединят към НАТО и да станат членове на Европейския съюз. Това е 
общото послание на всички изложения, представени по време на конфе
ренцията по сигурността и развитието на Западните Балкани, състояла се 
във Вашингтон.

В работата на форума участваха представители на Словения, Хър- 
взтия Австрия Сърбия и Черна гора, Босна и Херцеговина, Съвета на 
Европа, Световната банка, Пакта за стабилност, неправителствени орга
низации и университети.
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От заседанието на Скупщината на Сърбия и 
Черна гора______ Светозар Марович:

СЧГ е дипломатическият 

победител след събитията в Косово
Зоран Шами е роден през 1948 г. в гр.. 
ьалево. Дипломирал се е през 1971 в 
природно-математическия факултет в 
Белград, а 1978 става доктор на 
математическите науки и работи като 
професор във белградския Факултет по 
транспорта. От 1990 г. е бил член на ДС 
от 1992 член на ДСС. н

Президентът на Сърбия и Черна гора Све- защото, а на него се гради съвременната Све
тозар Марович оцени, че държавният съюз е товна демокрация и към него всички се ст- 
дипломатическият победител след последни- ремят. 
те събития в Косово. Той добави, че СЧГ е Президентът на СЧГ счита, че първите 
изправена пред още по-сериозната задача да крачки към създаване на това ново доверие 
помогне за създаването на, макар и минимал- трябва да бъдат направени от официален Бел- 
но, доверие между отделните национални об- град и Брюксел. Те, според него, трябва да 
щности в покрайнината. Според Марович, предприемат решителни действия за откри- 
след последната вълна от насилие, вярата в ването и наказването на отговорните за наси- 
мултиетническо Косово се е изпарила, но Ев- лието в Косово.

©раи
ш избран

ропа и светът не се отказват от този модел,©р®ц,садател Генерал Кърга връчи в Ниш ключове от квартири

91 квартири за офицери и подофицериЗа нов председател на Скупщината на държавната общност 
СЧГ е избран д-р Зоран Шами депутат от Демократичната 
партия на Сърбия (ДСС). За Шами гласуваха 47 депутати от 
Сърбия и 30 от Черна гора, 7 депутати от Сърбия бяха против, 
а 30 се въздържаха.

"Надявам се, че Скупщината ще бъде място за изразяване 
на различни политически гледища и че това ще допринесе за 
по-добра и качествена работа, но аз ще настоявам различните 
мнения да се изказват коректно, така да се уважава всеки от 
126-те депутати”, каза Шами.

Говорейки за предстоящите задачи на Скупщината, новият 
шеф на парламента изтъкна, че преди всичко трябва да бъдат 
сформирани скупщинските отбори, а след това да бъдат 
приети закони за имуществото, за войската, за знамето, герба 
и химната, както и група закони ”с които се приспособяваме и 
приближаваме до Европа”.

Началникът на Генералния р- 
щаб на Войската на Сърбия и 
Черна гора генерал-полковник ^ 
Бранко Кърга връчи ключове от &, 
квартири за професионални и ) 
пенсионирани офицери и подо- 9 
фицери в Ниш. След няколкого- К 
дишен застой това са първите Е 
квартири, разпределени според щ 
новия правилник. Кв
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артирите в 
квартал "Червен кръст” са даде
ни на 77 офицери в Нишкия гар- та и Генералният щаб на войска- Бранко Кърга и комендантът на 

и 14 в останалите гарни- Та вземат мерки за подобяване на Нишкия корпус ген. Стоян Мар- 
зони в корпуса. Трябва да се от-
низон

материалното и социално поло- кович посетиха няколко семейс- 
бележи, че само в гарнизон Ниш жение на войската. За 550 квар- тва, които получиха квартири и 
са подадени 2014 молби за закуп- ТИрИ за тази ГОдина са заплану- им честитиха, като им отправиха 
ване на квартирата, 621 молби за вани ]}3 милиарда динара, но най-добри пожелания, 
кредит и 918 за служебни квар- смятаме, че ще получим опреде- 
тири. Според думите на ген. Кър- лени парични средства и от Гръц- 
га до средата на следващата сед-

М.Т.Скупщината на Сърбия
кото правителство за още 150 

мица ще бъдат раздадени още 246 КВартири за професионалните 
квартири в няколко други гарни- войници - заяви генерал Кърга. *

операция за 
залавянето на 
Караджич

Финансова подкрепа 

за обвиняемите в Хага зона. Началникът на Генералния 
-Министерството на отбрана- щаб на Войската на СЧГ ген.

Този закон показва, чеСпоред приетия във втор
ник закон, обвиняемите от Сърбия е променила отноше- 
Международния съд в Хага нието си към Трибунала, 
ще имат право на финансова Много неща са се променили, 
помощ. Законът предвижда но за съжаление много наши 
на задържаните в Хага сръб- граждани вече са в Хага, заяви 

граждани да бъде предо- лиерът на радикалите Томи- 
ставена редовна финансова слав Николич. 
помощ. Държавата ще покри-

"телефонните разговори закон се обявиха Демократи-

Среща на Тадич и Камерхоф в Мердарс
Операцията на НАТО за 
залавянето на бившия лидер на 
босненските сърби Радован 

Министърът на отбраната на Сърбия и Черна гора Борис Тадич и Караджич е завършила с 
командващият силите на КФОР генерал-полковник Холгер неуспех.
Камерхоф се срещнаха в базата на Войската на СЧГ в Мердарс. На х°°°^™ина ДеШз Съливан™0 И 
разговорите присъстваха и началникът на Генералния щаб на заяви> ч0 целта на акцията е била 
Армията на СЧГ генерал Бранко Кърга, директорът на Агенцията залавянето на Караджич, но той 
за военна сигурност полковник Момир Стоянович и командващият не е бил открит в Пале. 
Прищинския корпус генерал-майор Младен Чиркович. Най-малко двама души са били

Министър Тадич и генерал Камерхоф договориха редица опс- Р™8"“ ^“"о^прадполага, че 
ративни мерки и размяна на информации, за да се запази сигурността св уКрИва караджич. 
на косовскитс сърби.

Договор за сътрудничество

ски

Против приемането на този
ва и
и другите разходи, свързани чната партия и коалицията 

защитата” на обвиняеми- СПО-НС, докато Г-17 плюс сесъс
въздържа.те.

отнасяло неприятелски към сръбските граждани, за готви предложение за политическо решение на сега- 
косто свидетелства големият брой убийства, пожари и шиата обстановка в Косово и Метохия. Това пред- 
постояри заплахи за насилствено изгонване от пок- ложеиие трябва да се основава на следните принципи: 
райнината. а) Косово и Метохия са неделима част от Сърбия и

Затова събитията от 17 до 19 март не са изненада, а от държавната общност Сърбия и Черна гора.
б) Сърбите в Косово и Метохия трябва да 

институционални гаранции за своето положение и

П,окументи
Резолюция на 

Скупщината на 

Сърбия за Космет

имат новиотговорността па международните омиротворителпи и 
гарантиращи сигурността сили с още по-голяма.

3. Паралелно с увеличаването и по-добрата органи- но-добра защита на своите права.
в) Сърбия трябва да осигури оцеляването, сигур

ността и завръщането на косметските сърби.
7. И според своите закони, и според международните 

конвенции нашата държава е длъжна да защитава 
културно-историческите паметници и верските обекти

зираност на международните омиротворителпи сили от 
международната общност настояваме решително да 
проведе разследване на злодеянията и да се накажат 

Имайки предвид необходимостта от ангажиране на виновните за организираното насилие, 
гтбгкия напоя на всички граждани и държавни Също така настояваме веднага да сс възстановят „.№М „
институши с отбраната иа най висшите държавни и къщите, черквите и манастирите, за да се възобнови и п покрайнината. Опожаряване на сръбските черкви и

"а "РИеМа Иа4П™о”низирапо масово насилие па торическата обстановка в Косово и Метохия.
1 ПогГмът над сръбското население в Косово и албанците над сърбите, с което с направено етническо Поради това е необходимо,освен пред™

Метохия от 17 до 19 март т. г. е бил в резултат на прочистване и е застрашена сигурността на целия ре- политическо решение, да се фор у Р ^ резолю-
нелодготвеността на ЮНМИК и КФОР да изпълняват гион, недвусмислено потвърждават, че е необходимо кн за защита, някои от които Д 1
своите задължения според Резолюция 1244 на Съвета отново да сс разгледа и промени цялостната политика Цията.12 • „аш„те граждани,
за сигурност на ООН. Това е пряка последица от па ООН в покрайнината. резол1 ц 1 .„„опиата общност,
прехвърлянето „а компетенциите от международната 5. При това трябва да се уважават принципите па ^"ГаЗразбнранеТсъоГт^ отговор,
администрация на временните органи в Косово. международното право, преди всичко принцип..за от коя ° ^ ™ Д®™» боРба срещу теро-

2. И след идването на цивилната и военната мисия ненарушаване на границите, както и Резолюция 1244. който изисква между .р Д
6. Правителството на Сърбия се задължава да под- ризма.през 1999 г., албанското население в покрайнината се с
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00 на ДС и Форумът на жените в ДимитровградДСС ще излъчи свой кандидат-президент!

Бечкович срещу Николич? Косово да се децентрализира
Възможно е академик Матия Бечкович да бъде кан

дидат на ДСС за президент на Сърбия, твърди вестник 
”Блиц”.

По повод насилието в Косово 
от 17 март т.г. общинската ор
ганизация па Демократичната 
партия и Форумът па жените при 
ДС издадоха съобщение, в което 
остро осъдиха насилието в Косо
во срещу неалбаиското населе
ние. В съобщението се казва, че 
“това представлява заплаха за 
общата сигурност и нарушаване 
па елементарните човешки права 
на малцинствата и всички оста
нали граждани.”

Във връзка със събитията в 
Косово 00 на ДС и Форумът па 
жените подкрепят идеята за де
централизацията па Косово и 
създаване на автономия за сръб
ското население, “което предс
тавлява политическа предпос
тавка за защита на всички етни
чески и верски малцинства. В 
тази насока е и искането за спе-

нанася огромна вреда па държа- помощ за пострадалото сръбско 
вата в международен план. “Не население в Косово. Всички заи- 
разбираме също така и осквер- итересувани гаждани могат да сс 
няваието на плочата с името на включат в акцията в помещения- 
Зорап Джипджич в Белград, та на Общинската организация 
който и живота си жертва да не на Демократичната партия в Ди- 
се случват такива и подобни не- митровград, ул. “Балканска” 51,

всеки ден от 9 до 17 часа. Достъп 
Общинската организация на до списъка със събраните помо- 

ДС и Форумът на жените орга- щи ще има всеки , който се заин- 
низират събиране па парична тересува от това.

Както посочва весникът, позовавайки се на източници 
от ДСС, Бечкович може да бъде сериозен съперник на 
кандидата на радикалите Томислав Николич.

Лидерите на ДСС и на Г-17 плюс Воислав Кощуница и 
Миролюб Лабус заявиха, че нямат намерение да се кан
дидатират на предстоящите президентски избори в Сър
бия, които се очаква

ща.

да се проведат в края на май или в
А.Т.началото на юни тази година.

Босилеград
Лабус преизбран за 
председател на Г 17 плюс

На първата избирателна Скупщина на Г17 плюс за председател 
партията отново беше избран Миролюб Лабус. Съобщавайки 
от партийната програма във връзка с Косово, Лабус 
рухнали илюзиите за решаване на проблемите в Косово и Метохия 
чрез военна сила, но и международната общност не трябва да има 
илюзии, че в Косово не съществува тероризъм, а албанците трябва 
да забравят илюзиите си за независимо Косово.

Все пак трябва да съществува военен гарант за прилагането на 
политически решения. От една страна, това е НАТО, а от друга, това

брДЕ НЯШаТа войска’ ™ да се гарантира сигурност на всички фо „а жените протестират 
граждани. Сътрудничеството с НАТО е единствената гаранция за „ срещу пасилиет0 в Сърбия, из-

разено чрез подпалването на 
джамиите в Ниш и Белград, а 
също така и срещу КФОР, което

на
част 

каза, че са

шно включване на Сърбия и 
Черна гора в парньорство за 
мир”.

Същевременно 00 на ДС и

защитата на сърбите в Косово и Метохия. Затова е важно да влезем в 
програмата Парньорство за мир и това сътрудничество е от 
национален интерес”, изтъкна Лабус.

Хуманитарната акция “Сърбийо, помогни” започна миналата седмица 
и в Босилеградска община. Тя се провежда от Общинската организация 
па Червения кръст, а помощите се събират за разселените и прогонени 
лица в Косово.

В ОО на ЧК казват, че събират дрехи, одеяла, дюшеци, легла, спално 
бельо, средства за хигиена, както и хранителни продукти, но само от 
производители.

Досега са се отзовали няколко лица, които са дарили дрехи, както и 
предприятието “Слога”, което ще дари около 90 чифта детски и дамски 
обувки.

От ОО на ЧК апелират за по-активно участие на гражданите в 
събирането на хуманитарна помощ, а също така замоляват гражданите да 
донасят чисти и здрави дрехи.

Заседание на Общинската скупщина в Димитровград

Завчера в Димитровград се проведе редовно заседание на 
Общинската скупщина, на което бяха обсъдени повече от 20 
точки от дневния ред.

Бюджетът на общината за лучат 1 938 000динара, а общинс- 
2004 г. и референдумът за връ- ката управа 20 872 000 динара. За 
щаие на старото име на града - заплати ще бъдат изразходвани 
Цариброд, са двете основни те- 10 670 000 динара. Средствата са 
ми, които бяха разгледани на за- предвидени въз основа на изпла- 
седанието.

За настоящата 2004 г. бюдже- палата година, увеличени със 
гът ще е в размер на 162 640 000 7%, колко се предвижда да бъде 
динара. От тази сума 60 870 000 инфлацията през 2004 г. За со- 
динара се отделят за финансира- циални помощи са предвидени 1 
не па утвърдени със Закона 350 000 динара, за селското сто- 
права, 100 000 000 динара се от- панство - 900 000 динара.

давна. Своевременно този иск от
правиха Слободан Василев, про
фесор от Белград (роден в Гоим 
дол), Богдан Николов, художник 
и журналист, и Стефан Николов, 
тогава журналист на “Братство”. 
Предложението ме бе прието. 
После такава инициатива подеха 
и ДСБЮ, и още някои сдружения. 
Въз основа на последната ини
циатива на Съюза на граждани - 
Цариброд и Общинската скупщи
на отборниците приеха решение 
да се насрочи референдум за 
връщане старото име на града - 
Цариброд. Референдумът ще се 
проведе заедно с изборите за 
президент на Сърбия, с което се 
спестяват определени средства, 
тъй като няма да се създават 
отделни комисии и органи за не
говото провеждане.

Що се отнася до проблема с 
финансовите средства на гражда
ните, свързани с промяната на 
документите, секретарят на об
щината поясни, че и без това пре
дстои подмяна на личните карти, 
така че допълнителни разходи 
само заради името на града няма 
да има. Ако на референдума 
гражданите решат да се върне 
старото име на града, след това 
остава правителството на Сър
бия да потвърди резултатите.

В дневния ред на заседанието 
на ОС в Димитровград бяха и от- 

промени. четите на всички организации и
Още в началото на заседа- ____ г м

общинската хазна, основното нието Таса Бошков, отборник от - ’ които ползват средст-
образование ще получи 4 665 000 Белеш, предложи точката за щинската хазна, ез мно-

1 а п , ^ г- го разисквания бяха приети вси-динара, средното образование 2 референдума да бъде отменена с планове г и**
609 000 динара, а Центърът за обоснованието, че преименува- пк 1М1ЛП4,„ лючение на отчета на Съюза накултура и локалното информи- нето на града ще отнеме много
ране - И 265 000 динара. За На- пари на хората. Неговото пред- * °Ради 0ПРеДелени не-Р‘ш _ к г г р м съгласия между някои от чле-
родната библиотека са предвиде- ложение обаче не бе прието. новете на у /вителния сьвет „
НИ 2 400 000 динара за детската Искове за промяна или по- ^ на фк ..Балкан_
защита - 12 338 000. Скупщината точно за връщане на старото име аки>, АТ
и Изпълнителният съвет ще по- на Димитровград има много от- '

С. Н.

От заседанието на ОС в Босилеград

Докога без двуезични документи?•гените заплати за декември ми-

На първата тазгодишна сесия 
на Общинската скупщина в Бо
силеград, състояла се през вто
рата половина на март, съветни
ците поставиха няколко въпроса, 
на които отговори председателят 
на скупщината Владимир Заха-

сията на български език, а при 
записването на лица от женски 
пол в гражданските регистри за 
раждане или сключени бракове 
служителите в общината задават 
въпроса дали искат фамилните 
им имена да бъдат записани на 
края с ”ов”, или с ”ова”. Петков 
смята, че това е недопустимо, по
неже съгласно закона фамилни
те имена се записват в съответс
твие с правописа на майчиния 
език. Той подчерта, че общината 
не трябва да забавя издаването 
на решение за поставяне на бюст 
на Васил Левски в центъра на 
Босилеград, за което е подел 
инициатива филиалът на КИЦ в 
Босилеград.

Отговаряйки на въпросите и 
констатациите на Петков, пред
седателят на ОС Захариев каза, 
че миналата година Скупщината 
се е обърнала с писма до РТС за 
връщането на ТВ журнала и че 
отново ще се настоява Държав
ната телевизия да възстанови то
ва предаване. Във връзка с пос
тавянето на бюста на Левски, За
хариев заяви, че не съществуват 
спънки от страна на общинското 
ръководство, а просто трябва да 
се проведе законната процедура 
за даване на разрешение, което е 
в компетенцията на Общинската 
дирекция за строителни площи и 
пътища.

риев.
Общинският съветник от коа

лицията ДОС от Босилеград 
Цане Андонов попита защо в об
щинското управление няма усло
вия за издаване на двуезични до
кументи, а с подобни въпроси се 
обърнаха и други съветници. 
Захариев заяви, че ОС не разпо
лага с формуляри за издаване на 
двуезични документи и ще бъдат 
проведени консултации по този 
въпрос в Министерството за 
местното управление. Той под
черта, че всичко, което е в съот
ветствие със законите и с Конс
титуцията на държавата, ще 
бъде прилагано от ОС.

Горан Петков, общински 
съветник от Коалицията ДОС от 
село Бистър изтъкна, че ОС тря
бва да предприеме по-конкретни 
мерки за осуетяването на асими
лацията на българското малцин
ство. Той

делят за финансиране на дейно- Бюджетът бе приет почти без 
стите в комуналната пътна и жи- разисквания и без каквито и да е 
лищна област.

От ползващите средства от

подкрепи това с дан
ните, че по каналите на държа
вната телевизия вече 5 години не 
се излъчва ТВ журнал на бъл
гарски език, от миналата година 
е закрито кореспондентството на 
Радио Ниш в Босилеград за еми- П.Л. Р-
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Кредити за малки и 

средни предприятия
Стоян Анджелкович: Лошото ръководство 
провала на ГИД_____ и политиката са виновни за

Ликвидацията може и да изпревари фалита
От някогашното димитровград

ско стопанство останаха само 
щожни останки. Някогашните 
ганти са на колене, дори и повалени 
ма земята и едва ли имат шанст от- 
нова да станат. Кой е виновен за 
това?

(От 1 стр.) гаранциите кои предприятия 
кои програми ще получат кредити, 
ще решава Кредитен съвет от пред
ставители на банката и на УНДП.

Франсис О Донъл подчерта, че 
е доволен от постигнатото през пос
ледните три години в южната 
на Сърбия както по 
икономическото развитие, така и 
от подобрените междунационални 
отношения. “И гарантният фонд 
води към бъдещето. Ще положим 
усилия да се увеличават средствата 
му, като се намират и други парт
ньори и донори. Кредити ще бъдат 
отпускани на селскостопански 
оперативи, семейни фирми и други 
предприятия, занимаващи се с про
изводство. а предимство ще имат

и за
Във вторник в Буяновац беше 

подписано споразумение за създа
ване на Регионален гарантен фонд 
за подпомагане развитието 
всичките 13 общини от Ябланишки 
И Пчински окръг. В присъствието 
на Калман Мизсел, помощник- ге
нерален секретар на Обединените 
нации и регионелен директор 
УНДП за Европа, и на представи

на общините, документа 
подписаха Франсис О’ Донъл, 
тоянен

фили започнаха да напускат ГИД, 
така че останахме и без кадри. Днес 
сме и без фабриката, която почти 
цялата е дадена под ипотека, отго
варя Андежкович.
* Къде са сега работниците, 
понеже ГИД вече няколко годи 
не работи, дори и пазачите ги 
няма?

- От януари 2000 година на ра
ботниците не са платени социално- 
здравните им и всички останали 
осигуровки. Оттогава насам уж ра
ботили, а на практика сме безра
ботни.

ии-иа
ги-

част
отношение на

на Едни казват, че нивината носят 
ръководствата на фирмите, други - 
общината, трети смятат, че 
политиката на Милошевич, чет
върти обвиняват НАТО 
ите, пети са убедени, че за всичко са 
виновни работниците.

телите
това епос-

координатор на ОН и пос
тоянен представител на УНДП в 
Сърбия и Черна гора, и Милан 
Веселинович, изпълнителен дирек
тор на Еским банка. Фондът е фор-

и санкци-
ко-

Кой е виновен за провала -
на гумарата . чаваш заплата”. А това не се реги- Фалит ИЛИ ликвидация?

ГИД беше най-голямото предп- стрираше в официалните заплати, 
риятие в Димитровград, опората на Сегашният директрор организира * Какво предприема синдиактът 
цялата общинска икономика своео- валярците и смениха Михаил еъв връзка с това? 
бразен двигател на всичко в общи- Иванов от директорския пост. Но 
ната. Той осигуряваше около 1100 не е виновен само Иван Марков, но 
работни места за града. Днес там се и тези около него, цялото ръково- 
водят на работа 830 души, но на Дство> което го поддържаше, вклго- 
практика никой вече не работи ня- чително и Управителният съвет, 
колко години. От известно време е На всичко отгоре се намеси и поли- 
започнала фалитна процедура в тиката, убеден е синдикалистът 
Търговския съд в Ниш.

Един от възможните отговори
за положението в предприятието 0ще се гьрси синдик

Миналия петък представители на синдиката в ГИД се срещнаха с 
председателя на Общинската скупщина д-р Боян Давитков. На 
срещата бе обсъден въпросът за фалитния управител на ГИД. Както

- Колата на ГИД тръгна по на- е известно, такъв все още не е намерен. От седемте предложени лица 
долнището, когато нашите ръково- никой не се е съгалсил да поеме този пост. С един кандидат дори 
дители във фирмата решиха да се проведен разговор в Търговския съд в Ниш, но дали и той ще поеме 
отделят от “Тигър” и сами да си “ди- този пост, все още не е известно, тъй като той не отговаря на 
ректоруват”. Това според мен е всичките условия. Председателят не пожела да съобщи неговото 
преломният момент за фирмата. Но име. От Скупщината и Управителния съвет на ГИД пак е поискано да 
отделянето на фирмата не беше цел посочи кандидат за фалитен управител.
само на директорите, но и на об- След срещата с председателя на общината в двора на ГИД се 
щинското ръководство. Оттогава проведе събрание на работниците, на което Стоян Анджелкович, 
насам, а отколкото си спомням това председател на синдиката в ГИД, информира присъстващите за това, 
беше през 90-та година, започнахме което е говорено на срещата с председателя. И.д. директорът Иван 
да работим почти постоянно на Марков пък говори на работниците за възможностите за плащане на 
загуба. Започна да се усеща недо- трудовия стаж. И Иван Марков, и Стоян Анджелкович изтъкнаха, че 
стиг на суровини, а поради ембар- най-доброто решение за ГИД е час по-скоро там да бъде назначен 
гото готовата продукция си остава- синдик. Анджелкович призова Скупщината на ГИД в по-скоро време 
ше в складовете. Спомням си за то- да проведе заседание, на което да се обсъди въпросът има ли 
новете продукция които не можеха изобщо в Димитровградска община човек, който би могъл да бъде 
да бъдат изпратени в Русия - казва синдик.
Анджелкович.

Тогава е започнало да се случва *Кой все пак е най-г0лямият 
и нещо, което няма голяма връзка с виновник за „гибелта' на ГИД? 
икономиката. Политиката започна
ла да се намесва в работата на фир
мата, като на атака били изложени 
ръководителите, които не били по 
волята и по политическия терк на 
управляващите?!

- За да бъдат “добри” нашите но
ви ръководители започнаха да раз
дават пари, минимални суми разби
ра се, почти всяка седмица по сис
темата “работил, не работил - полу-

- Решихме, че най-доброто реше
не е да се започне фалитна проце
дура. Всъщност това трябваше да 
се направи много по-рано, докато 
загубите не бяха толкова големи. 
Но тогава не се съгласиха нито ди
ректорът, нито общината. Дори и 
сега, когато процедурата е започна-водач.

дава председателят на синдикал
ната организация в ГИД Стоян 
Анджелкович.

е

миран благодарение на съвместни- съществуващите вече предприя- 
те усилия на Правителството на тия“, каза той.
Сърбия- Координационното тяло Дали собствениците на малките 
за Южна Сърбия, банката и УНДП, и средни предприятия ще бъдат заи- 
и целта му е да подпомага с кредити нтересувани от кредитите до голя- 
малките и средни частни предприя- ма степен зависи и от това срещу 
тия в двата окръга, които, за раз- каква лихва те ще бъдат отпускани, 
лика от големите, трудно получа- Веселинович каза, че Еским банка 
ват такива. Основният замисъл, има офиси във Враня и в Лесковац, 
както подчерта О’ Донъл, е тази като подчерта, че кредитите щс се 
част на Сърбия, която икономичес- издължават в срок от 3 до 5 години 
ки е и най-изостанала, да се развива и лихвите са приемливи- около 1% 
по-ускорено и да се доближи до на месец.
европейските стандарти. “В Южна Сърбия живеят хора от

Според подписаното споразуме- различни националности. И Евро- 
ние, в създаването на фонда УНДП пейският съюз е съставен от раз- 
ще участва с 250 000 щатски долара, лични държави и народи. Затова 
а въз основа на тази гаранция Ес- той е силен и мощен. Вярвам в 
ким банка тази година ще отпусне бъдещето на този край и съм убе- 
500 000 щатски долара кредити на ден, че бъдещето на СЧГ е в Евро- 
малките и средните предприятия, пейския съюз “.подчерта О’Донъл. 
Мотивите за кредитите, както и

ла се твърди, че уж не може да се 
намери синдик (фалитен управи- 

- Лошото ръководене на фирма- тел). Според мен не може, защото 
сегашният директор Иван Марков 
иска самият той да е синдик. Но ве

та през последните четири-пет го
дини с голяма намеса на политика
та! По това време производството не е късно за фалит, а просто тря- 
беше толкова скъпо и нерентабил- бва да се пристъпи към ликвида. За

щото няма откъде да се намерят 
пари за загубите, които са над 10

В.Б.

Димитровград: С ремонта на жп линията 
идват и проблеми_____________________

но, защото директорът взимаше 
кредити, които не можеше да вър
не. Тогава започна да дава части от милиона евро, а цялата фабрика е 
фабриката под ипотека. Същевре- под ипотека, 
менио специалисти от всички про-■ се движат тежките камиони, на

товарени с тонове пръст от га- 
* рата. Минавайки по улицата, коя

то в никакъв случай не е прис
пособена за поемане на такова 
натоварване, камионите, освен 
че дигат облаци прах, разбиват 
улицата, така че вече са се 
появили огромни пукнатини и 
дупки. Много от жителите се оп
лакват, че и къщите им са се на- 
пукнали, особено тези, които са 
строени преди доста години без 
цимент и без съвременни строи
телни материали.

Жителите на улицата вече са 
отправили оплакване до ОС, от 
която изискват поне да бъде ог-

ил А.Т.й,
Според анализите на специалиста Горан Игнятович

такива фирми имат печалба, а оста
налите 5 работят “на нулата”, т.е. 
нито губят, нито печелят; 10 тър
говски фирми работят “на нулата \ 

л г 2 такива фирми отчитат печалба, а
обществени предприятия с общо осганали* ь13 отчитат финансови 
234 работници. Частните фирми в г
Димитровградско са 40. Експертът 
между другото заключва, че раз
мерът на обществения продукт в 
общината постоянно намалява.

Що се отнася до икономическата 
мощ на фирмите, анализите показ
ват следното: общият оборот на 
финасовите средства в общината е 
1 597 377 000 дианра. Оборотът на 
средствата в частните фирми е 1310 
543 000 динара, в обществените -139 
454 000 дианра, в явното предп
риятие - 55 631 000 динара и в тър
говските фирми, които са анализи
рани отделно - 91 794 000 динара.

Когато става дума за резулта
тите на местните фирми, анализите 
на Игнятович показват, че: нито 
една обществена фирма в община
та не е отчела положителни финан
сови резултати, респективно, вси
чките 6 обществени фирми работят 
на загуба; па загуба работи и 
единственото явно предприятие; 5 
частни фирми работят на загуба, 6
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ш*аТ«а { Експертът, ангажиран от гер
манската организация ГТЗ Горан 
Игнятович от няколко месеца ана
лизира икономическата обстановка 
в Димитровградска община. Резул
татите от досегашното си изслед
ване той представи по време на г. 
нар. “работилница”, на която при
състваха представители на местно
то самоуправление, местните фир
ми, ведомства, медии и неправи-

загуби.
Когато става дума за квалифика

ционната структура на безработ
ните, неквалифицираните, иолук- 
валнфицнраните и квалифицира
ните безработни хора са най-много 
-58,98%, след тях са безработните 
със средно образование - 31,24% и 
безработните с полувнсше и виеше 
образование - 12,85%.

От разговора с Горан Игнятович 
научихме обаче, че Европейската 
агенция за реконструкция (ЕАР), 
която финансира Програмата за 
подпомагане на развитието на 18 
общини в Източна Сърбия, сред 
които е и Димитровградската, 
пак няма да отделя средства за 

икономическата сфера.

Тежките камиони едвам се 
разминават в "Борачка“ улица

С реконструкцията на жп га
рата жителите на някои димит
ровградски улици заживяха в ис
тински кошмар. Това особено се 
отнася за улица “Борачка”, из
вестна сред димитровградчани 
като “дечйи додатак”, и за учас- раничена скоростта на камиони- 
тъка от улица “Христо Смирнен- те и улицата да бъде поливана за- 
ски” (до гарата). По този участьк РаДи прахта. А. Т.

телствени организации.
Според анализите, стопанските 

отрасли, които участват в създава
нето на обществения продукт в 
общината са индустрията (14,53%), 

селското стопанствослед това 
(56,83%), търговията (12,58%) и 
транспортът (7,71%). Обществени
ят продукт в общината се създава 
предимно от частните фирми - 
78,57%, след това от обществените 
фирми - 23, 70% и от държавните 
фирми - 8,47%.

Игнятович изтъква, че през из
миналите две години в Димитров
градска община са приватизирани 5

Барикада
Положението не „Борачка" улица, където минават тежките камиони 
с изкопаната пръст от гарата, започва да се изостря. На един от 
жителите в сградата на ъгъла между улиците „Борачка" и „Христо 
Смирненски" му „писнало " от прахта и непоносимото 
и непригодено към условията движение на камионите и той 
поставил импровизирана барикада на улицата.
Епилогът на всичко това а - Йован Иванов прекарал повече от пет 
часа в ареста. Барикадата в махната, а камионите пак се движат по 
улицата, дори е по-висока скорост

проекти 11 
Приоритетни са проектите, иасо- 

към подобряването на ин
фраструктурата и организацията на 
местното самоуправление, каза 
пред “Братство” Горан Игнятович.

Б. Димитров

мени
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Учредително събрание на кооперацията на 
пенсионерите в Босилеград_____________

Д-р Мариола Вучкович, завеждаща ХЕС в димитровградския Здравен 
дом, предупреждава

Кооперацията скоро ще бъде открита
На учредителното събрание на Скупщината на пенсионерската коопе

рация в Босилеград бяха избрани управляващи органи и бяха поставени 
основните задачи, с които тя ще се занимава. Председател на Скупщината 
е Панайот Дойчинов, па Управителния съвет Радомир Йоич, на Над
зорния съвет- Борис Николов, а Гоне Григоров, председател па пен
сионерите в общината, временно ще ръководи кооперацията.

Кооперацията па пенсионерите скоро ще бъде зарегистрирана и от
ворена в Босилеград, а 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 па лечебни билки и горски плодове, с 
туристически ангажименти и пр.

Сега тя има иад 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-рапо от една година от постъпването в кооперацията.

* В някои села водата не е годна за употреба д.р Вучкович. 
“По-голямата част от водопроводите в селата на Освен качеството на водата в селските водопро- 

Димитровградска община са в катастрофално състоя- води, тя коментира и хигиенната обстановка на тери- 
ние. Водата в тях бактериологически е негодна”, из- торията на общината. “Положението е катастрофал- 
тъкна димитровградската лекарка д-р Мариола но. Ние, възрастните димитровградчани, като че ли 
Вучкович, завеждаща хигиенично-епидемиологичната пренебрегнахме този град в хигиенно отношение. Ко- 
служба към тукашния Здравен дом на състоялото се гато става дума за селата, в някои от тях обстановката 
неотдавна заседание, свикано от местния комитет за е ужасна”, подчерта Вучкович и посочи, че един от 
изготвяне на Локален екологичен акционен план най-драстичните проблеми във връзка с чистотата са 
(ЛЕАП). площите край река Нишава в селата Желюша и Гоин

Лекарката сподели, че само три села в общината - дол, където местното население хвърля боклука. Ле- 
Желюша, Градине и Лукавица имат уреди за добавяне карката апелира час по-скоро да се поставят кон
на хлор към водопроводите - т. нар. хлоратори, и е тейнери за смет не само в тези, но и в други села в 
нужно да се купят такива уреди. “Общината трябва да общината, 
прояви по-голямо разбиране към този проблем. Във 
всеки случай не става дума за големи средства”, каза

В.Стоименов

Сътрудничество между УНДП и пчеларите 
от Босилеградска община

Б. Димитров

Комуналното предприятие „Услуга” в Босилеград

Ц1 не лижат пръсти черноборсзджиите зация предприятието ремонтира ма-
■ хленските пътища в Гложие, Горна 
Я Любата, Мусул, Долна Ръжана и 
'В Горна Лисина”, казва Предраг 
Я Трайков, директор на предприя-

1Н тието, и оповести, че и през тази 
|Я година са запланували сравнително 
Н интензивна комунална дейност.
Н - Тази година планираме да про- 
Н караме канализационна мрежа в 
[Н Райчиловци с дължина около 1 500 
|Я метра, включване на водопровод- 
гЯ ната мрежа към село Райчиловци, 

да изместим канализацията, минава- 
ЦВ ща близо до резервоарите за вода в 
Оу полето в Босилеград и да ремон- 
ШЗ тираме някои махленски пътища.

Реализацията на тези планове за- 
:'Я виси от подсигуряването на фина-
■ нсови средства от ОС и от общин-

По инициатива на УНДП мина- от екологично чиста среда, заяви за 
седмица в Босилеград се про- “Братство” г-н Маркович. - Докол- 

веде втората поредна среща за сфо- кото кооперацията гарантира плас- 
рмирането па селскостопански коо- мент на пазара, аз съм уверен, че 
перации в нашата община. Този път броят на пчеларите непрекъснато 
става дума за необходимостта от ще се увеличава, 
формиране на пчеларска коопера
ция.

шлата шшшшт
Щг

Пчеларите изтъкнаха, че е необ
ходимо да се създаде пчеларска ко- 

Предраг Маркович, съветник за операция, понеже изкупваните па 
кооперации мед и на другите пчеларски продук- 

към УНДП, изнесе пред присъст- ти в нашата община имат много 
ващите пчерали от общината лек- по-гоялма печалба от самите произ- 
ции за условията и начините за водители. Според неофициални из- 
сформиране на една кооперация, числения на пчеларите, годишната 
която

-етглррв
селскостопанските

предимно ще се занимава с печалба на изкупваните възлиза на 
изкупване и пласмент на пчеларски около 10 милиона динара. Присъст- 
продукти. ващите подчертаха, че намерение-

- Съществуват всички необходи- то им е новосформираната коопе- 
предпоставки за сформирането рация да организира изкупване и на 

на една такава кооперация, понеже добитък, на селскостопански про- 
над 150 души в общината се зани- дукти, горски плодове и др. 
мават с пчеларство, а медът от Бо- 1 тръби липсват 700 000 динарами

П.Л.Р.силеградско е висококачествен и е
Комуналното предприятие “Услуга”, чиито осно- ската Дирекция за строителни площи и пътища, които 

вател е ОС, през 2003 година е работило успешно, трябва да финансират посочените проекти. 
Приходите са на стойност 7 941 623,18 динара, а раз- Преди три години беше ремонтирана част от град- 
ходите са изчислени на 7 849 566 динара. скня водопровод, като бяха отстранени 1 700 метра

Освен с основните дейности - редовно снабдяване с азбестови търби и поставени нови пластмасови. - 
питейна вода и поддържане на хигиената в Босилеград Надяваме се, че УНДП и ОС ще подсигурят около 700 
и Райчиловци, през изминалата година “Услуга” е била 000 динара за продължаване на реконструкцията на 
ангажирана и с доизграждането на канализационната водопровода, а “Услуга ще участва в реализацията на 
мрежа в село Райчиловци и с реконструкцията на проекта с работа и с около 300 000 динара, 
махленските пътища в някои села в общината.

“През 2003 година "Услуга” е прокарала около 1 ----- -------------------------------
500 метра канализационна мрежа в местната общност ОО ня Чрппрниа гт
Райчиловци, както и в кварталите Породин, Ясиковец ервеиии кр ЬС1
и Изворщица в Босилеград. Със собствена механи- ЪОСИЛбГрВД

На димитровградския пазар

Цената на арпаджика хвърчи в небето
На димитровградския пазар арпаджикът тази ранна пролет стана 

истински проблем за купувачите. Миналия петък един килограм 
арпаджик се продаваше за невероятните 300 динара!

Поради високата цена на арпаджика много димитровградчани 
заявяват, че тази година и няма да го садят. “Не си струва, наесен ще 
си купим кромид”, казват те.

П.Л.Р.

В
Б.Д.

Екип за помощ 
при бедствия

Как да възстановим селата 
в Югоизточна Сърбия?

леждат все по-малко добцтък, в резултат на което през последните 
години едва задоволяват личните си нужди и нуждите на своите деца

_ в града. По-голяма част от населението в града пък няма постоянен
източник на доходи. От сенчестата икономика години наред се 
препитват стотици семейства. Големите някога димитровградски 
кооперации сега споделят съдбата на повечето кооперации в Сър- 

Ц бия. Преработвателните капацитети днес в Димитровградско 
ш иимални, мандрите в селата изчезнаха, значителните животновъдни 

обекти в Боровско и Бачевско поле, както и в с. Изатовци, бавно 
изчезват, а старите кошари, които някога бяха навсякъде в общи
ната, постепенно изчезват...

Всичко това е последица от грешките, които са направени през 
изминалите няколко десетилетия и на местно, и на републиканско 
ниво. Факт е, че това, което е унищожавано през последните някол
ко десетилетия, не може да бъде възстановено за една, две или десет 
години. Сигурно е, че нашите села никога вече няма да бъдат тол
кова оживени и духовно богати, каквито бяха някога. Но това не 
означава, че не трябва да се опитаме да възвърнем силата им, тради
цията... Димитровградска община разполага със значителни приро
дни ресурси по отношение на биологическа разновидност и богата 
традиция в областта на животновъдството, с което някога беше 
известна. В това отношение бъдещето на общината 
ването и развитието екологичното селско стопанство производство. 
Производството на екологично чисти селскостопански продукти не 
застрашава жизнената среда и, което е и най-важното, не съдържа 
опасни химически материали, които се употребяват масово в интен- 

_ „ зивното селскостопанско производство. Екологичното селскогто-
райони в Сърбия остават без хора, изчезват тРадиц“и ’ ^ ' папско производство е изключително конкурентноспособно както
мните селскостопански площи остават необработени. д на ВЪТрешния> така и на чуждите пазари. Ако се има поепвип че
положението и в Димитровградска община. Статистическите данни нашет0 планинско селско стопанство притежава много от тти- 
за намаляването на броя на жителите в селските среди в общината и бутите на екстензивното селско стопанство, което между другото 
намаляването на селскостопанското производство са °б ‘ предполага и минималната употреба на химическите вещества
телни. Някои села през зимата абсолютно се обезлюдяват, а дру тогава можем да заключим, че става дума за потенциал който може 
има по един или по няколко по-сериозни селскостопанска произ- се ъ в КОМпаративно предимство на този край 
водители, които се сблъскват с много проблеми - липсата на инф- -йродъАава Р
пасгруктурни обекти, на пласмент на селскостопански продукция и 

Гтзоческите домакинства в селата постепенно намаляват об
работваемите площи. Тези домакинства от година на година отг-

Международният Червен кръст посред
ством Червения кръст на Сърбия органи
зира в края на миналия месец в Митрово 
поле край Александровац едноседмичен 
курс за помощ при бедствия, в който е учас
твал и дванадесетчленен екип на тукашния 
ЧК. В него са били включени лекар от 
Здравния дом, служители в Центъра за 
социални грижи, в общинското управление, 
ученици от гимназията, безработни лица и 
преставители на различни предприятия и 
ведомства.

Ръководител на новосформирания екип 
от общината е Винко Николов, служител в 
тукашния ЧК, а в неговия състав са вклю
чени екипи за първа помощ и за грижа за 
застрашени хора. Той поясни, че обучение
то на екипите за действия при евентуални 
войни, пожари, наводнения и други природ- 

бедствия е било организирано чрез лек
ции и практични упражнения, а след обу
чението е била организирана проверка на 
усвоените знания.

Ако се окаже необходимо, освен на терИ' 
торията на своята община, екипите ще мо* 
гат да действат и в други общини в Репу6' 
ликата, както и в други държави. Екипът в 
общината ще бъде оборудван с палатки- 
одеяла, медикаменти и други необходиМ> 
материали за работа, подчерта той, като 
оповести, че екипи за помощ при бедств»^ 
ще бъдат формирани във всички общини 
Сърбия.

са ми-

1гшамяУ 1
ЙаПШЦАТЛ ПШ11ПИ е в съживя-

НИВ Смиловци много площи са необработени

Селата в Източна и в Югоизточна Сърбия, както и в много други

Сергей Иванов 
Бобан Димитров

т.н.
П.Л.Р-
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Култура - Просвета.
ПЗГаприл 2Ш 1

В димитровградските училища Успех на босилеградските гимназисти

Радмила и Анита ще участват 

на републиканско състезание
г„радм"ла Костадинова и Анита Стоилкова, ученички в четвърти клас на босилеградската 
гимназия, на 24 април ще участват на републиканското състезание по руски език. Градът - 
домакин на състезанието все още не е определен

ла. Планирам да продължа обра- 
зованеито си в някой от природо- 
математическите факултети. За 
себе си казва, че обича комп
ютрите и спорта, а също така е 
редовен член и на първия състав 
на фолклорния ансамбъл при Це
нтъра за култура в Босилеград.

И Анита повече обича матема
тиката и естествените науки. 
Планира да се запише във факул
тета по архитектура в Ниш. Осо
бено се интерсува от информати- 
ката и от работата с компютър, 
обича да спортува, а заедно с Рад
мила вече е изявен фолклорист.

Пожелаваме им успех на пред
стоящото републиканско пър
венство.

Тежкото икономическо положение засяга и образованието 
Наистина заплатите на просветните работници са от 
бюджета, но материалните разходи са от общината. И 
естествено, колкото по-малко има общината, по-малко са и 
средствата за поддържането на училищата

В основното училище в Димит
ровград изтъкват, че според новите 
законови разпоредби училището 
няма право на собствени приходи и 
то не разполага с никакви собстве
ни средства. За материалните раз
ходи се грижи общината, която 
миналата година отпусна около 3 
милиона динара. Тези средства са 
изразходвани за отопление и кому
нални разходи, ток, канцеларски 
материали и пр. Само за отопление 
и за билети на пътуващите 131 уче
ници са изразходвани 1,2 милиона 
динара.

Докато преди години училището 
отделяше определени средства за

набавка на учебници за най-бедните 
ученици, сега за това то не може да 
даде и динар. Всички тези ученици 
сега са към Центъра за социални 
грижи. Що се отнася до ученичес
ката кухня, там днес безплатно се 
хранят 27 ученици. Средствата за 

(по 300 динара месечно за все
ки) обаче се осигуряват от хлебопе
карите, които снабдяват ученичес
ката кухня. Кой ще ползва безплат
но ученическата кухня се определя 
“без ключ", както казва изпълня
ващата длъжността директор Ката- 
рина Симеонова. Дали бройката от 
27 ученици е най-реалната или още 
някой заслужава да се храни безп
латно, е отделен въпрос, но няма 
средства за повече деца.

От друга страна, съществуване
то на ученическа кооперация пред
полага, че тя трябва да има опре
делени приходи. Но не е така. Ма
кар че в Закона пише, че училище
то може да има и други приходи, 
отделна разпоредба на министерст
вото анулира тази възможност. 
Така се стига дотам, че примерно за 
елементарна поправка на един 
компютър трябва да се искат пари 
от общината, а тя пък да органи
зира “конкурс” и да избере най-ев
тиния “майстор”. Всичко това само 
допълнително усложнява нещата. 
Дори и събиране на средства за изп
ращане на ученици на състезания. 
Но и за това почти винаги се на
мират пари, като пътните разноски 
най-често се поемат от превозвачи
те, с които училището сътрудничи.

П.Л.Р.
тях

Днес в
димитровградското
кино

Анита СтоилковаРадмила Костадинова

мила и Анита ще продължат тра
дицията.

След отличните йм постиже-

Радмила спечели първото „Обирът на
Третия
райх"

място на окръжното състезание, 
което се състоя на 29 март във 
Враня, а на същото Анита се кла- ния на окръжното състезание, 
сира на второ място. Победител- пРед Радмила и Анита има още 
ките казват, че са изключително 
доволни от постиженията си, 
които още повече ще ги стиму
лират в предстоящите им подго-

Не е по-различно положението и 
в гимназията „Кирил и Методий". 
И за нея парите за материалните 
разходи се отпускат от 
общинската хазна въз основа на 
предварително планиране. Но 
едва ли някой може с абсолютна 
точност да предвиди колко 
дълга и тежка ще бъде зимата и 
точно колко дърва и въглища ще 
са необходими за отопление. А 
когато средствата бъдат 
„надхвърлени", тогава са 
необходими нови молби до 
общината за допълнителни 
средства, убеждавания, че 
средствата са правилно 
използвани и т.н. и т.н. В крайна 
сметка все пак пари се намират, 
но факт е, че общото безпаричие 
сериозно се отразява и върху 
ученическия стандарт.

по-големи 
Те вече са започнали още по-ин-

предизвикателства.

След като беше гледан от над I 
300 хиляди зрители в други » 
места на Сърбия, най-новия ; 
игрален филм на известния | 
сръбски режисьор Бранко *. 
Шотра „Обирът на Третия 
райх" днес ще могат да видят «■ 
и почитатели на седмото 
изкуство в Димитровград. 
Прожекцията започва в 20 
часа, а цената на билета е 100 |
динара. Утре филмът ще бъде ' 
прожектиран два пъти - от 19 
и 21 часа, а в неделя още 
веднъж - от 18 часа.

тензивна подготовка за републи
канското състезание. И двете се
надяват, че въпреки сериозната 

Успехът на двете ученички не конкуренция, те ще оправдаят 
е случаен. Под ръководството на очакванията както на преподава- 
преподавателя им по руски език 
Станислав Тодоров победител
ките са се подготвяли сериозно 
още от миналата година. Тодо
ров години наред печели със свои 
ученици най-престижни отличия 
от окръжни, републикански и 
съюзни състезания, а негови уче
ници са участвали и на световни 
олимпиади по руски език. Всички 
в училището се надяват, че Рад-

товки.

телите, така и на съучениците си 
в гимназията и ще отбележат 
добри резултати. Радмила Коста
динова и Анита Стоилкова са 
пълни отличнички. Редовно уча
стват на състезания по различни 
предмети и постигат значителни 
резултати.

- По-голям интерес проявявам 
към естествените науки, особено 
към математиката, казва Радми-

1;
*■»

Б.Д.

А.Т.

Догодина в Босилеградска община Бисерите на „Братство“ бр. 1073 
от 1 октомври 1982 г.__________

* Записването на децата ще продължи до края на 
април

През учебната 2004/2005 година в първи клас в Бо
силеградска община ще се запишат около 80 ученици, 
над петнадесетина но-малко в сравнение с миналата го
дина. Ще бъдат записани всички деца, които до сеп
тември тази година ще навършат' 6 и половина и 7 и 
половина години.

В училището в Босилеград научихме, че родителите 
най-нанред трябва да заведат децата си на преглед при 
педиатъра в тукашния Здравен дом, а след това при 
училищния психолог и педагог. Всеко дете поотделно 
ще решава определени тестове, а психологът и педа
гогът ще провеждат и разговори с децата, въз основа на 
които ще се утвърждава дали и до каква степен 
бъдещите първолаци са подготвени за училище.

Ръководството на училището е осведомило родите
лите и е определило датата и времето за провеждане на 

разговорите. Проверката на физичес
ките и психическите способности на бъдещите ученици 
ще продължи до края на април.

Босилеград:

Симфоничният 

оркестър от Ниш 

в Босилеград
През миналата седмица в Босилеград в ор

ганизация иа Републиканската културна об
щност, а според програмата на Републиканс
ката самоуправителна общпсот на интересите 
по средно насочено образование и възпитание, 
гостува Сннфоничният оркестър от Ниш. В го
лямата зала на Културния дом пред учениците 
от Средношколския образователен център те 
се представиха с подбрана програма. Между 
другото на учениците от Босилеград, на конто 
това е пръв път да се срещнат е такава музика, 
те се представиха със симфонични произведе
ния от Брамс, Моцарт Шуберт и Крешимир 
Барапович. Без съмнение, че програмата ще 
даде по-широк кръгозор на знания на учени
ците от областта иа музикалното изкуство. 
Освен това, учениците се запознаха и с много 
музикални инструменти, конто в процеса на 
обучението не са имали възможност да видят.

М. Я.

тестовете и на

П.Л.Р.

Броят на учениците в Босилеградската община драстично 
намалява. Само преди тридесетина години, по-точно през 
учебната 1970/71 година, в основното училище о имало 2 063 
ученици, а през настоящата учебна година се учат по-малко от 
800 деца. %
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За културните прояви в Димитровград По случай 45-ГОДИШНИНата СИ нТбОО^инара и
Издателство "Братство" обявява три поощрителни награди.

Предложените творби ще оценява компетентно 
жури.
Творбите се изпращат в три екземпляра означени с 
шифър . Личните данни за разчитане на шифъра се 
изпраща в отделен запечатан плик, заедно с 
творбата. . ".у :
Всички творби трябва да бъдат написани на 
български език.
Срокът за изпращане на творбите е 20 май 2004 
година. Наградите ще бъдат връчени на тържеството 
по повод 45-годишнината на Издателство 
"Братство".

,,, „ Награденият и предложените за поощрение кратки
стихотворения. Ще бъдат присъдени една награда за разкази ще бъдат публикувани на страниците 
стихотворение в размер на 3000 динара и три "Братство", а другите в списание "Мост“,
поощрения;
2. Кратките разкази не трябва да надвишават три 
машинописни страници с междуредие "тройка". Ще 
бъдат присъдени една награда в размер 5000 
динара и три поощрителни награди;
3. Авторите на проза могат да изпратят творби, 
чийто обем не надвишава 10 машинописни страници.
Ще бъдат присъдени една награда в размер на 6000 
динара и три поощрителни награди;
4. Темите за есетата са: "Стойне Янков" (поет) и

Все по-малко 

посетители
за поезия, кратък разказ, 

проза и есеПрез последните няколко 
месеца в Димитровград се за
белязва, че културните и дру
ги прояви в града се посеща
ват от все по-малко хора. 
Така например на представя
нето на книгата “Бонтонира- 
не” на
Натали Пейчич

местния баскетболен клуб. С 
прочутия лекар беше и съпруга
та му Ванча, която е известна 
българска актриса.

Малко посетитители идват и в 
Градската галерия. На последно
то заседание на Художествения 
съвет на галерията неговите чле
нове между другото обсъдиха и 
този въпрос. Някои от членовете 
на Съвета дори заявиха, че се 
срамуват по време на открива
нето на изложбите в галерията да 
виждат по 5 или 10 човека, и това 
едни и същи. С въпроса как 
посетителите да се мотивират да На 6 април В Димитровград
посещават изложбите Съветът------------------------------------------------------------
ще се занимава и на следващите 
си заседания.

Условия:
1. Поетите могат да изпратят по едно или повече

на в.

Творбите се изпращат на следния адрес: 
Издателство "Братство" Ниш,
Кей 29 декември № 8
"За литературния конкурс"

пиротската авторка 
в малката

зала на местния Център за 
култура присъства срамно ма
лък брой посетители - само 
10-ина. Въпреки че на прове
дения в началото на годината 
Панаир на книгата в Пирот тя 
получи значителното призна
ние

За Издателство "Братство” 
Велимир Костов, директор

Изложба на килими и фотографии- издателско откритие на

1)4-'

' Щш
Я В димитровградската Градска галерия на 6 април април.
| т.г. ще бъде открита изложба на чипровски и пиротски Сергей Иванов от Канцеларията на РЕК в Пирот ни 

килими, както и ма фотографии, на които са заснети инофримира, че на откриването на изложбата ще
присъстват представители на РЕК от Белград и 

Изложбата ще организират съвместно Градската София, както и Юлка Тодорова, килимарка от 
галерия, местният Комитет за изготвяне на ЛЕАП и бълграския град Чипровци, авторът на фотографиите 
представителите на организацията Регионален център Миле Антов от Пирот и други гости, 
за жизнена среда в Централна и Източна Европа
(РЕК) в страната. Те поканиха и димитровградчаните, ще бъдат представени и резултатите от реализацията 
които вкъщи имат чипровски или пиротски килими, да на проекти в областта на килимарството в България и 
ги представят на изложбата. Те могат да донесат Сърбия, а ще стане дума и за изкуствените багрила, 
килимите в Градската галерия най-късно в петък, 2

гъ Ш килими.

$ ■ №ч3 Иванов съобщи, че на откриването на изложбата1
Ш

Б. Димитров:Ч,

АнтологияI :'<Ял ,"7. ”73 *
"V,ШШШШЩк
Л~'ВгаяМ

Центърът за култура в Димитровград

годината - това сякаш не беше 
достатъчна мотивация за ди- от главните заключения във

Няма съмнение обаче, че едно Следвайки примера на големите аукционерни 
къщи, Раят и Адът съдържат в складовете си 
купища предмети, които едва ли биха изненадали 
някого, щото са същите предмети, изпълващи 
обикновените къщи в света. Но не е достатъчно 
да споменем само предмети - складовете са из
пълнени също с градове, села, градини, планини, 
долини, слънца, луни, ветрове, морета, звезди, 
отражения, температури, вкусове, миризми, зву
ци, понеже вечността ви дава всякакви видове 
усещания и гледки.

Ако за вас вятърът реве като тигър или ангел
ският гълъб, когато ви погледне, има очи на 
хиена; ако елегантният мъж, пресичащ улицата, 
е облечен в дрипи; ако подарената прекрасна 
роза е като избелял парцал, по-безинтересен от 
обикновено врабче; ако лицето на съпругата е 
ядовита плоска дъска; очите ви, а не Бог, са ги 
направили да изглеждат такива.

Когато умрете, ангелите и дяволите, които са 
еднакво настойчиви, щом знаят, че сте потънали 
в сън, частично в този свят и частично в друг, ще 
пристигнат до леглото ви и галейки ви по 
главата, ще ви предложат да изберете измежду 
нещата, които сте предпочитали в живота си - 
кои да отидат в Рая и кои в Ада. Първо, ще ви 
научат на елементарните уроци чрез нещо от 
сорта на книга с мостри. Ако ви покажат слън
цето, луната, или звездите, вие ще ги видите във

Сипвана Окампо (р. 1903, Буенос Айрес -п. 1993, 
Буенос Айрес), практически е непозната извън 
Аржентина.
През 1934 г. Сипвана Окампо се омъжва за 
Касарес и участва в съвместни литературни 
проекти с Борхес и Касарес. През 1937 г. излиза 
от печат първият й сборник разкази, последван 
от множество книги до края на живота й- 
поезЛя и проза. Окампо е носител на няколко 
престижни аржентински литературни награди и 
се радва на откритото признание на писатели 
като Борхес, Итало Калвино и Алберто Мангуел. 
Въпреки благоприятните услови, Окампо не 
успява да стане известна извън страната си. 
Донякъде причината е в историята на 
латиноамериканския литературен бум: той идва 
едва в началото на 60-те години с нашумелите 
Маркес, Кортасар, Карпентиер, Астуриас и 
Льоса. Благодарение на тях Борхес бива 
„открит“ със значително закъснение от света.

митровградчани по-масово да връзка с въпроса защо хората все 
посетят представянето. по-малко се интересуват от кул-

На премиерата на новата пое- тУРата Ще бъде свързано с кри
тичната икономическа обстанов-тановка на димитровградския 

театър “В старо село накрай све- ка в общината. Хората едва ли 
та” в голямата зала на местния 
ЦК имаше свободни места, което освен за това как Да подобрят 
преди години, когато театърът 
изнасяше премиери, беше немис
лимо. На театралното представ
ление “Антигона”, което изнесо
ха в Димитровград преди някол-

могат да мислят за нещо друго.

материалното си положение или,
казано по-друг начин, да - оце
леят!

Този проблем не е толкова из
разен в другите среди. Пишещи
ят тези редове неотдавна присъс-ко седмици артистите от пирот- 

ския Народен театър, присъст- тва на Две кУлтУРни прояви в 
само 30-ина зрители, докато съседния Пирот - на откриване

то на изложбата на димитровг- 
да радския художник м-р Мичо 

бъл- Митич в пиротската галерия “Че- 
домир Кръсти ч” и на промоцията

ваха
миналия петък само 10-ина ди-

вътрешността на цветна кристална топка, но ще 
мислите, че кристалната топка е светът. Ако ви 
покажат кон, той ще е миниатюрен, но вие ще 
мислите, че е истински кон. Ангелите и дяволите 
ще объркат духа ви с образи на цветя, съвър
шени плодове и сладкиши: те ще ви накарат да 
мислите, че сте все още дете и ще ви сложат да 
седнете на стол от сплетените им ръце, известен 
като кралски трон или златен трон. Сплетените 
ръце ще ви отнесат до самия център на живота 
ви, където витаят предпочитанията ви, и ще ги 
извадят всичките пред погледа ви. Внимавайте! 
Изберете ли повече неща да заминат в складо
вете на Ада, отколкото неща за Рая, вие навярно 
ще попаднете в Рая. Ако изберете повече неща 
да отидат в складовете на Рая и по-малко - в тези 
на Ада, рискувате да отидете в Ада, защото оби
чта ви към прекрасни предмети е знак на 
най-обикновена личност.

Законите на Рая и Ада са гъвкави. Дали ще 
попаднете на едното или на другото място често 
зависи

митровградчани пожелаха
чуят и видят известния 
гарски ортопед, бивш български 
национал по волейбол и изтък на новия роман на писателката 

по потекло от нашия край 
Наташа Йоцева-Панич в Народ
ната библиотека в Пирот. И 
двете прояви бяха посетени мно
го добре.

пат спортен деец в български и 
международни спортни органи
зации д-р Димитър Шойлев. 
Майката на този велик човек по 
потекло е от Димитровград, а не
говият брат е основал преди 
около 60 години с група приятели

Б. Димитров

18 Христо ФотевДнес в Димитровград

Скупщина на КИЦ „Цариброд” На Серафим Северняк 
« Реката свети, после потъмнява.
|§з Реката има ласкава ръка. 
с? И отминава, и не отминава - 
2 навсякъде и винаги река.

го От пролетта навярно, много бистри 
«а изгряха в нея древните звезди 
§3- и рибите - детските й мисли -

блестяха златни в златните води...
И всичко беше ново, по-огромно.

1яЗ Аз дълго гледах тъмната вода 
53 и можех вече ясно да си спомня 

какво съм бил, преди да се родя.

Днес в Димитровград ще се проведе заседание на Скупщината на 
Културно-информациония център “Цариброд”, на което ще бъде 
обсъден отчетът за работата на Управителния съвет на КИЦ и на 
Надзорната комисия.

На заседанието ще бъдат избрани нови членове на Управителния 
съвет, както и членове на нов Надзорен съвет.

Заседанеито на скупщината се провежда по искане на някои от 
членовете на Управителния съвет, понеже от доста време скупщина
та не е провеждала заседния. А. Т.

от изключително дребен детайл. Аз зная 
хора, попаднали в Ада просто заради избора на 
счупен ключ или разкривена клетка за птичета, и 
също други, които чрез избора на вестник или 
чаша прясно мляко са в Рая.

Силвина Окампо
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Цветница
Било ли е, не е ли било?Тържественото влизаш 

Исус Христос в Йеруем Вурелските цоцоглавци (3)
От древни времена до днешни дни са известни сблъсъци, стъл

кновения, антагонизъм, недоверие и нетърпимост между хора и пле
мена, различни по народност, вероизповедание, обичаи, традиции, ман
талитет. Почти винаги в такива случаи взаимната нетърпимост се 
изразява и с различни обидни и омаловажаващи прозвища, с при
писване на сатапизиращи отличителни черти, включително и тези на 
страшилищата, които е създало народното поверие, понеже в мина
лото, когато владеело общо невежество и суеверие, те са имали най- 
голям ефект. В Царибродско например имаше такъв случай по време 
на хитлеристката кампания за унищожаване на евреите през 1942-43 
год. За пнротските евреи тогагава се разпространяваха слухове, че 
били вампири - нападали хора и им пиели кръвта, че крадели деца, 
убивали ги и ги изяждали, значи, били караконджули. Сега е ясно кой и 
защо е пускал тези слухове и какви чувства са предизвиквали те към 
този народ сред простолюдието.

По-новата история на Бурела, особено на тази част, която сега е в 
България, показва, че тукашното коренно българско население е било 
изправено пред тежки изкушения, някои от които имали характер 
почти на катаклизъм. Освен старите турски владетели, в края на XVIII 
и началото на XIX век тук нахлуват кърджалиите с цялата си жес
токост, а малко по-късно, през 1865 год., в бурелските селища се нас
таняват черкези. В недалечната Стара планина и тукашното Драго- 
манско дере постоянно имало хайдути.

От достъпните сведения, а те са твърде оскъдни, може да се съди, че 
бурелското население не е имало особени проблеми стурците поради 
простата причина, че те са живеели в по-големите селища Трън, Брез
ник, Цариброд, Пирот, София, откъдето изпращали свои служители за 
събиране на данъците. Само две села от тази част на Бурела имат 
турски имена: с. Табан и с. Манаф чифлик, днес с. Начево. Затова 
по-чести и по-големн стълкновения между тях и коренното правос
лавно население не е имало.

Чудото на възкресението на Лазар се случило в 
събота, осем дни преди Христовото Възкресение.

На следващия ден след възкресението на Лазар, в неделя 
Господ Исус Христос със своите ученици тръгнал към Йерусалим’ 
понеже наближавал еврейският празник Пасха. Много хора дошли’ 
да отпразнуват тържествено празника и да се помолят на Бога в 
Йерусалимския храм. Между хората се разчуло, че пристига и 
Го посрещнат™' "СКалИ да Го В|,дят 11 тръгнали от Йерусалим да

Заедно с учениците си, Исус Христос влязъл в Йерусалим 
яхнал магаре, а хората билн излезли на улиците и въодушевлепо го 
поздравявали. Всички билн изпълнени с радост и възхищение и се 
надпреварвали кой по-добре ще го посрещне. Хвалили Хр 
всички чудеса, които са видели и започнали да пеят: “Осанна!
Благословен, който идва в името Господне.”

Особено се зарадвали децата. И когато родителите 
отишли, децата още останали с Него и Го поздравявали.

Въпреки народната радост и тържественото посрещане, на
™-,Т!^ЛРИСТ0«В0 Се отРазявала тъга и жалост, понеже знаел, че Христос на трон (икона от Преображенския 
тази песен ще бъде заменена от виковете “Разпий Го, разпни.” манастир близо до В. Търново 1839 г )

Някои не^ разбирали тържественото влизане на Христос 
Спасителя в Йерусалим и питали: “Кой е този?” А хората отговаряли: “Това е Исус, пророкът от Назарет.” Той 
не бил еврейски пророк, а Христос, дългоочакваният Бог в човешко тяло. Придружаван от народа, Господ 
тръгнал към храма. Оттам изгонил всички търговци. В Храма имало много болни, слепи и сакати. Спасителят 
излекувал всичките тези тъжни и безпомощни хора, понеже Той е Бог, Извор на живота и здравето.

Когато децата видели какви чудеса е сторил Христос, започнали да пеят: “Осанна, Сине Давидов.”
Светата Църква е определила това събитие да се празнува в неделя пред Възкресение Христово Този 

празник народът нарича Цветница.

иста за

им си

Отец Йоан - Зайко Станойков

днес на всяка крачка ще чуете: “Иди го раз
бери!” Това е най-честият отговор на въп
роси, подобни на следните: “Защо пак се

Че наистина бе извънреден патологсе уверихме, 
когато при автомобилна злополука един сътруд
ник на “Братство” бе тежко наранен. Задушваше 

променят названията на улиците?” “Защо отново се, а лекарите не успяваха да отркият причината за 
скорострелно се сменят 
всевъзможни учреждения?”, “Защо политически- уми реши проблема. При злополуката били пов- 
те партии правят коалиции, които надминават и редени торакалните органи на нашенеца. Натру- 
най-силното въображение?”... Към това тривиал- пала се телесна течност в гръдната кухина, която 
но “Иди го разбери” и ние искаме да дадем скромен пречела на дишането. Другите лекари вършели

Изглед ат/

ръководителите на това опасно състояние. Д-р Дойчинов без да се дво-

принос...
Нашето първо „Иди го разбери!”
Преди известно време в един регионален ежед- ексудатът се разливал върху голяма повърхност и 

невник трябваше да бъде обнародвана статията бил трудно забележим. Д-р Дойчинов с вродената 
“Паметници за незабрава, потънали в забвение!” си проницателност и големи знания спаси пациен- 
Ставаше дума за два сакрални паметника - единият та. 
на д-р Сава Петрович, великан на нишката научна 
мисъл, за който през последните 115 години (по- при него в Института по патология с молба да им 
чинал 1889 г.) никой не се грижи; другият паметник демонстрира функционирането на електронен 
е общата братска костница на падналите българс- микроскоп. С най-голямо разбиране той прие гос- 
ки и сръбски воини през 1885 година на Нешково - тите и на достъпен език ги запозна с най-новите 
и за него през последните 120 години никой не се постижения в областта на електронната микрос- 
грижи... Иди го разбери защо!

Но по повод на тоя случай има още едно “Иди го
разбери!” В провинциалния ежедневник бе отпеча- зивчив, мъдър, човеколюбив. Той има големи 
тана само едната половина оттекста.тази за памет- луги за развитието на медицината в Ниш. Защо 
ника на д-р Сава Петрович. Втората част, жа- тогава нишките медици не се простиха мито с дума 
лейката за паметника на Нешково, завърши в реда- с видния си колега?... Иди го разбери!

И нашето трето: Иди го разбери!
През втората половина на февруари се навър

шиха тридесет години от смъртта на видния сръб
ски учен академик Синиша Стапкович. Той е осно
воположник на екологическите науки в Сърбия

прегледи на пациента в лежащо положение, а д-р 
Дойчинов в седящо. В хоризонтално положение

Турските отцепници от централната власт, известни като кърд
жалии, станали пълни господари па Бурела към 1806 год. Оглавявани 
от прочутия главорез Карафеиз със синовете си, те нахлули тук като 
неочаквана стихия. Сдружени в тайфн, неподчннени на никого, освен 
на своя главатар, тези крадци и разбойници обирали и опожарявали 
беззащитните селища, избивайки и изнасилвайки мирното население. 
В един поменик па Завалския манастир край Брезник е запазен след
ния запис: “Да се знае, кога дойде Карафеиз у Брезника да е ага. та 
изеде сво зайре по света - теше да помре свет за леб, та исече све корие 
и що имаше дърво по вилаета и по сва Софийска каза и по Знеполска 
каза. По сва села оп е зулум направил и не остави ни мома ни невеста 
необезчестена.”

Кърджалиите били облечени в потури, със салтамарки, обшити с 
широки гайтапн. През кръста били опасани с широки зелени пояси, с 
натъкнати ножове, пищови, сатъри, куки и буздуганн, а на главите си 
носели широки чалми или високи калпаци със звънчета на върха. 
Очите им били кръвясали, а мустаците засукани. Със своите злодеяния 
и безчинства и със своя общ изглед и поведение те представлявали 
действителни страшилища за местното население.

Чаркезите, народ от Северен Кавказ, които на своя 
ричалн Адиге, в нашите краища, включително и в Бурела, се заселват 
главно през 1865 год. В Цариброд например до Освободителната война 
1877 год., когато се изтеглили заедно с турцнте, от общо 140-150 къщи, 
45-50 били черкезки, по което този кварт и днес се нарича Черкезка 
махала. С кражби и обири на добитък и други имения 
население и те тежели на хората, поради което се стигало до стълк- 

кървави схватки, след които, плашейки се от отмъщения, 
хората напускали родните си села и се заселвали в други, по-далечни. В 
Царибродско се знае за такива случаи. Така например родоначалникът 
на известната махала Гагипцп в Горна Лукавнца Кола Гоцин избягал 
със семейството си някъде около 1870 год, и се заселил в Горна Лука- 
нпца, след като в родното си бурелско село Несла, заедно с племенника 
си Стамен, убили черкезин.

Бурелчапи значи имали много причини да изразяват своите мъки и 
страдания най-папред от кърджалиите, а след това и от черкезите с 
различни прозвища, с конто ги сатанизирали и представлявали като 
страшилища и чудовища. А понятието цоцоглавъц - така, както то е 
представено в пародиите приказки (хора, конто ядат умрели хора, 
които убиват и ядат хора, конто са крадци, обнрждии, разбойници), 
напълно отразява злодеянията, които кърджалиите и черкезите вър- 

над мирното православно население. Особено когато думите 
цоцоглавъц и изиджам тълкуваме в тяхното по-широко и преносно 
значение, за което стана дума но-рано.

И след всичко казано за буреелките цоцоглавци (човекоядци, людо- 
яди, канибали, по и крадци, обирджпи и разбойници), въпросът от 
надзаглавието на това съчинение: “Било ли е. не е ли било? , си остава 
без категоричен отговор. Но сведенията, обясненията и тълкуванията, 
които дадохме, хвърлят малко светлина върху тъмното минало на 
нашите краища и мъките и страданията на тяхното население, кои го 
изразявало по свой народен начин и ги пренасяло от поколение 
поколение. - Продължава -

Веднаж група преподаватели по биология отиде

копия.
Такъв беше професор Дойчинов - любезен, от-

зас-

кционния кош!... Иди го разбери защо!

език се на-г (Югославия), оракул на събитията, които сполетя
ват жизнената среда сега, автор на прочутите в 
целия свят съчинения за Охридското езеро и не
говото “население”, учител на десетки академичес
ки образовани поколения, пръв външен член-ко
респондент па Българската академия на науките...

Попитахме видни колеги от Белград: “Защо ни
що не се писа за академик Стапкович по повод 

неговата коичииа?" От-

§00 на местното

Имаме и второ „Иди го разбери!”
Неотдавна почина една от най-известните 

личности на българския етнически корпус в СЧГ - 
професор д-р Дойчин Дойчинов, зачитан с най-го- 
лям респект в кръговете на медиците от страната и
в чужбина. Особено между патолозите, чиито зна- тридесстгодишиипата от

- “ *— ф»—меината медицина. Но освен коректния, обаче ос- 111 “*н ' 
тавящ впечатление иа “служебен” отклик в “Брате ^отвените обстоятелства се изменили, дошли 
тво”, обществеността не узна нищо повече за този ДРУГИ времена... Стапкович бил бележит член 
велик босилеградски хуманист. Нямаше репортаж КПЮ, а според непроверени сведения и член на ма 
и от погребението му в неговия град, пито дума за соните. Отгоре па това той прочел прочутото про 
траурното събрание по повод на кончината му, със- възгласяване на детропацията на династията 
гояло се в Белград, и т.н. Иди го разбери защо! Караджорждсвичи и превръщането на гославия

С професор Дойчинов сме се срещали само ия- в Република.. И кой знае какво още... юва, че ю 
колко пъти. Достатъчно да проумея що за човек е с ^ил голям Учсп> чс книгите му иа иологи гееки 
той. Преди няколко години съдбата ни събра да тсми са били превеждани па чужди езици, чс е бил 
прекараме няколко дни заедно. Разказа пи, чс една основател па Биологическия институт в Белград, 
мечта от детство ще му остане неосъществена. Ис- че с ^ил ,,лен ,,а редиця чужди научни институции, 
кал да бъде художник, дори бил приет в Софийс- които с почит се отнасяли към него...?!/ 
ката художествена академия. По настояване на ро- ^ди го разбери какво става с том свя т 
дителите си обаче записал медицина и я изучил с 
блестящ успех.

НОПСНИИ II

на

шели

Венко Димитров
С. Кр.
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Сенн
хрем

За лекуването на сенната хрема се използват различни 
- антихистаминови препарати, както и средства, които 

намаляват ©тичането на лигавицата. Те повишават 
кръвното налягане и затова трябва да се употребяват 
предпазливо. Съществуват и специални спрейове за 
носа на базата на стероиди. Прилага се и имунотерапия, 
с помощта на която се намалява прекалената 
чувствителност на имунната система. Чрез даване 
по-големи дози разтвор от специфичния алерген се 
понижава чувствителността на организма към него и се 
стига до излекуване от алергичната реакция. Не трябва 
да се забравя, че превенцията е най-добрият начин на 
борба срещу алергиите.
ШШШМгМжс '

при децата, но изчезват след като детето навлезе в пубертета. 
По-късно те се явяват през двадесетте, тридесетте и четири
десетте години на живота. Поради дългия период на цъф
тежа на тревите (от май до септември), както и поради го
лямото количество полен, сенната хрема е значителен при
чинител на заболявания у децата в предучилищна и учи
лищна възраст. Засегнатите деца често нервничат, не успя
ват да се освободят от напрежението и не са в състояние да 
следят уроците.

През последните години в света се увеличава броят на 
хората, които страдат от алергии. Това явление се забелязва 
особено в развитите страни, в които е променен начинът на 
живот, поради което човекът е подложен на многобройни 
нови влияния, променящи активността на имунната система. 
В селските среди обаче честотата на алергичните реакции е 
по-малка, защото хората много по-често се срещат с 
веществата в природата, предизвикващи алергия, така че 
тяхната имунна система свиква с тях и не реагира бурно.

Алергичните реакции най-често са безопасни. Най-тежка
та от тях е анафилактичният шок, който понякога може да 
има фатален изход. Тази бурна алергична реакция е резултат 
от масовото освобождаване на различни медиатори и засяга 
почти всички органи и системи. Анафилактичният шок 
настъпва в твърде кратък срок след контакта с алергена, 
понякога за няколко секунди. Тъй като появяването на шока 
не може да се предвиди, лекарят винаги трябва да знае как да 
го разпознае и веднага да приложи антишокова терапия, 
която е съставна част от подръчната аптека във всяко 
здравно заведение.

а
Пазете се от пролетните алергии

Ако след внасянето им в организма тези вещества се възп
риемат от него като “чужди”, имунната система се активи
зира и създава специфични протеини, наречени антитела, с 
помощта на които се противопоставя на алергените. Някои 
хора са прекалено чувствителни към тези материи и техният 
отбранителен механизъм произвежда прекалено 
антитела. Освен наследствения компонент, голямо значение 
за това имат факторите на средата, особено замърсяването 
на жизнената среда, както и ранните контакти с алергена, 
разните инфекции и др. Когато такива хора имат контакт с 
алергена, техният организъм създава специфични антитела 
1§Е, т. нар. анафилактични тела, които се връзват за целевите 
клетки, каквито са базофилните левкоцити, мастоцитите, 
кръвните плочки, лимфоцитите. Когато организмът се 
срещне отново със същия алерген, той мобилизира ан
тителата 1§Е, които активизират целевите клетки. При това 
се освобождава голям брой химически вещества (медиато
ри), които са “виновни” за избухването на алергичната реак
ция. ■

много на все
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и ш Най-големият причинител на алергичната (сенната) 
хрема е медиаторът хистамин. Освободените медиатори в 
лигавицата на носа увелучават пропускателната мощ на 
капилярите, засилват секрецията, предизвикват натрупване 
на левкоцити и лимфоцити, както и отичаме на лигавицата.

Симптомите на алергичната реакция се явяват в зави
симост от системата на органите, в която настъпва реак
цията. Ако става дума за дихателната система, клиничните 
симптоми се явяват в срок от няколко минути до няколко 
часа след контакта на чувствителния човек с полена. 
Най-честите симптоми са: кихане, местен сърбеж, секреция 
от носа и запушване на носните пътища, както и свиване на 
бронхите и затруднено дишане. Сливането на секрет от носа 
в гърлото предизвиква възпаление на гърлото, бронхит, 
кашлица и храчене. Може да се явят и признаци на коню- 
ктивит, изтичане на сълзи, отичаме на клепачите, както и 
възпаление на синусите и средното ухо.

Рядко се явява копривиа треска, която е предизвикана от 
полен на трева. Тогава на места по кожата се появяват чер
вени петна и отоци, а на тези места се чувства силен сърбеж. 
Болните от сепна хрема често заболяват и от бронхиална 
астма, а това се случва след продължително кихане през 
няколко сезона. Когато мине сезонът на полена, изчезват и 
симптомите на сенната хрема, доколкото човекът не е чувст
вителен към друг алерген.

Симптомите на алергичната реакция се явяват най-често

Всяка пролет създава проблеми на милиони хора 
в света, които страдат от алергия. Мнозина от тях 
и не знаят какво е алергия и как да се борят 
срещу нея.

Днес се знае, че алергията е бурна реакция на имунната 
система на човека срещу някои внесени вещества, неприем
ливи за организма. Веществата, които предизвикват алер
гични реакции, могат да бъдат от полен, прах, трева, цветя, 
животински косми, различни хранителни продукти от жи
вотински произход, парфюми, дезодоранти, козметични 
средства и лакове. Тези вещества се наричат алергени.

Най-честа е прекалената чувствителност към тревата, 
чмйто дребен полей се разнася от вятъра на големи разстоя
ния, а една билка може да създаде през сезона и до милион 
поленови зрънца. Поленът на един вид трева може да 
съдържа и по няколко алергена (атЬгогш - 5, а рН1еит - 26 
алергена). Тревите цъфтят през пролетта, но цъфтежът им 
може да продължи чак до октомври. Полеиовите зрънца се 
задържат предимно върху лигавицата на носа, малък брой от 
тях прониква в гърлото, а само най-дребните попадат в 
бронхите. Проф. д-р Сретен Павлович

у Съставил: Драган Петров
Отвесно: 1. Волята на избирателите. 2. Името 
на певеца Монтан. 3. Сграда за добитък. 4. 
Марка фотоапарати. 6. Част от каруца. 7. Кух- 

Водоравно: 1. Област в Димитровградско. 5. Вид ненски прибор. 8. Авторът на „Илиада". 9. 
парично възнаграждение. 12. Преследване на Част от дреха. 10. Марка ски. 11. Война (сръб.). 
дивеч. 13. Шивашки термин. 15. Опашата звез- 12. Марка руски автомобили. 14. Първо из- 
да. 16. Кон (поет.). 17. Град в България. 19. лизане на сцена. 17. Фабрика за лекарства от 
Същестуване на живи организми. 20. Музи- Земун. 18. Град в Сърбия. 20. Човек, който 
кален инструмент. 22. Митичен основател на участва в борба. 21. Градинско цвете. 24. Име- 
Рим. 23. Коралов остров. 25. Известен турски то на актьора Круз 26. Изолиран електри- 
танц. 27. Хълм, тепе. 29. Вид дърво с черупчести чески проводник. 28. Машина за влачене на 
плодове. 31. Горно помещение на жилище. 33. вълна. 30. Вещество в твърдите части на на- 
Модел руски въртолети. 34. Големи имоти. 36. секомите. 32. Привичка. 34. Безсмислено 
Отбрано късче месо, печено на скара. 38. Ма- упорство. 35. Малкото на коза. 37. Малкото на 
лък струнен музикален инструмент. 40. Щат в патица. 39. Името на актрисата Гарднер. 41. 
САЩ. 44. Италиански футболен клуб. 46. Женс- Марка холандски камиони. 43. Седмата нота. 
ка дреха, народна носия. 47. Холандски шах- 45. Част от машина, 
матист. 48. Карта за игра. 49. Удоволствие.

О ента
трябва да се отглежда в низините. 

Важна биологическа особеност
Произход на растението
Като културни растения са раз

пространени три вида мента - ела- на сладката мента е стерилността 
дка (МешЬа рфегка 811165.), полска й. Тя се размножава само по веге- 
мента (МепГЬа агуеп515 Ь.) и зелена тативен път чрез коренища. Кога- 
мента (Меп(На 5рка(а Ь.). И трите то няма посадъчен материал и ко- 
вида се отглеждат в Англия, гато се разсажда механизирано, 
Япония, Русия, Бразилия, Бъл- коренищата й може да се нарязват 
гария, Франция, Унгария, Сърбия и на резници, с което се увеличава 
др. В България ментата се размножителният коефициент, 
отглежда най-много в Пловдивс- Коренищата издържат на ниски 
ки, Старозагорски и Врачански ок- температури до 10°С. Засадената

през есента мента на дълбочина 
Ботаническа характеристика до 8-10 см не измръзва. Пониква- 
Сладката мента е многогоди- нето протича нормално при средна 

шно тревисто растение от сем. Ус- дневна температура 10°С. 
тноцветни. Кореновата система се Продължителността на фазите 
състои от подземно коренище, от на развитие на ментата (пониква- 
чиито възли израстват множество не, разклоняване, бутонизация и 
много тънки коренчета, които до- цъфтеж) е в зависимост от усло- 
стигат дълбочина 40 см. вията на отглеждането. От поник-

Надземната част се състои от ването до началото на цъфтежа 
едногодишни, четириръбести пра- растенията изискват определена 
востоящи и силно разклонени сборна температура 1500 - 1600°С, 
стъбла, които достигат височина които в наши условия се набира за 
до 1 м. Стъблата и разклоненията 90-100 дни, а при ранозрелите сор- 
им са тъмнозелени до виолетово- тове - за 80-90 дни, което позво- 
червеникави, голи или с редки ко- лява да се получат две реколти 
смици по ръбовете. Разделени са през един вегетационен период, 
на междувъзлия и възли, по които т.е. за една година! 
са наредени срещуположно листа- Ментата има голяма приспосо- 
та и завършват със съцветия. бителна способност. Вирее добре 

Листата са с къси дръжки, про- и дава високи добиви както в мъг- 
дълговато яицевидни и на върха ливата Англия, така и в слънче- 
заострени. По периферията са на- вите страни на Средиземномори- 
зъбени. Отгоре са голи, тъмнозе
лени, а отдолу - по-светли, пок- Ментата е растение на дългия 
рити с малки власинки. ден, което означава, че не понася

цветовете са дребни, разполо- засенчване и не бива да се отг- 
жени в класовидни конусовидни лежда в овощни градини като под- 
съцветия по върховете на стъбла- култура. За високи добиви трябва 

® са сини А° розовосини. Цъф- да се отглежда на поливни площи- 
втоРата половина на юли до През периода на вегетацията изи-

РПпопооВ™Т‘ „ - еква около 570 м^на декар. Поли
но™^»?? Са 4’ ЯИЧ®ВИДНИ1 ед- ването е най-необходимо през носеменни, гладки, дребни, черве-
мнпг^лпдлш,?4613. Семената са Ментата изисква рохкави, во- 

НИСКа кълняемост, допропустливи, богати с хранител-
мГ°™еСКИ особенос™ ни вещества почви.Ментата е растение от ливад- ,

но-растителна формация, затова (Продължава)

ръг.
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Пресконференция на 
д-р Димитър Шойлев и 
Ванча Дойчева в 
Димитровград

На атлетическото първенство на България
Ивана Владимирова четвърта

Най-добрата димитровградска лекоатлетка Ивана Владимирова 
миналия уикенд се състезава на държавното първенство на България за 
своя отбор “Класа в дисциплината хвърляне на копие. Ивана спечели 
четвърто място, като хвърли копието на 30 м. Това е далеч по-малко от 
личния й рекорд, който е 33,92 м.

Лошото време е единствената причина за по-слабия резултат на 
Владимирова па стадиона на Спортната академия, където се проведе 
състезанието.

Приятна ср популярна 

брачна дв Д.с.

По повод убийството на БулатовичМиналата седмица 
ОС в Димитровград, на Центъра 
за култура и на БК “Димитровг
рад бяха известният български 
ортопед и трамватолог д-р Дими
тър Шойлев и съпругата му - 
вестната бългаска актриса Ванча 
Дойчева.

Ръководството на БК “Димит
ровград” организира в малката 
зала на Центъра за културата 
пресконференция, на която гос
тите от България говориха за 
своя живот. Освен журналисти, 
на пресконференцията присъст
ваха и 10-ина граждани.

Д-р Димитър Петров Шойлев 
е роден през 1935 година в Со
фия. Тъй като майка му е цари- 
бродчанка (от фамилията Тукун- 
ци), по време на Втората светов
на война той три години е живял в 
Цариброд - от 1941 до 1944 го
дина. В Димитровград през този

гости на период е живял и братът на д-р СИКОТ.
Шойлев, покойният Александър Д-р Димитър Шойлев има и зна- 
Шоилев, който с група свои прия- чителна спортна кариера. Цели 18 
тели е сформирал преди около 60 годи“и'от 1950 г. до 1968 г. - е играл 
години местния баскетболен волеПбол “ най-значителните бъл-
факбултГеИтМд7шИМеДИЦШ,СКНЯ
факултет д-р Шойлев е завър- •‘Варшавянка". Пет години е бил 
шил в София. От 1962 г. до 1971 г. член на българския национален от- 
той специализира ортопедия и борп0 волейбол.

Варшава. 0т 1996 г- е члеп на Медицикс- 
Там успешно защитава докторе- к™ унфа™ 33 доп""г К0ПТР0Л 
ката си дисертация. През 1976 го- 'съпругата на д-р Шойлев, 62-го- 
дина д-р Шойлев открива в дишната Ванча Дойчева, в актива 
България първата на Балканите си е записала над 250 роли в теа

търа. Работи в Народния театър 
“Иван Вазов”. Изпълнявала е роли

_ ____ в редица телевизионни сериали и
р ди успешно до днес. филми. Била е председател на Съю- 

Публикувал е 25 научни труда, за на българските артисти. Лауреат 
няколко учебника и монографии, е на много признания - “Заслужил 
Участвал е в много научни народен артист”, “Димитровска

награда” и др.
Срещата на известната брачна 

двойка от България с димитровг- 
радчани продължи около 2 часа.

Съболезнователна
телеграмаиз-

По повод жестокото убийство на генералния секретар на ФС на 
СЧГ Бранко Булатович, Спортният съюз на Димитровград и ФК 
„Балкански" изпратиха съболезнователна телеграма до 
Футболния съюз на СЧГ, в която се казва:
„Дълбоко съжаляваме за убийството на стожера на съюза. Това е 
голяма загуба както за Съюза на СЧГ, така и за УЕФА."

травматология във

ДС.

специализирана клиника по 
ортопедия и травматология, коя-

Възпоменание
На 7 април тази година се навършват ШЕСТ 

ГОДИНИ от смъртта на нашия баща, свъкър, тъст 
и дядо
СТАВРЕ БОЖИЛОВ 
/1922-1998/ 
от с. Дукат

Във вечната ти тишина те придружават нашите 
спомени и незабравата. Благодарим ти за хляба и 
дълбоко се кланяме пред светлата ти памет.

Децата ши: син Васко и дъщери Лиляна и Верка със 
семействата си

конгреси и конференции в света. 
През 1992 г. е избран на почетен 
член на Световната асоциация по
ортопедия и травматология Д. Ставров

Състезание за националната футболна купа в 
Пиротски окръг _______________ На 4 април

Започва
пролетната 
частна 
първенството

ПФД

Тъжен помен
На 06 април 2004 година се навършват ШЕСТ 

ГОДИНИ от смъртта на нашата мила майка, баба, 
свекърва и тъща
КРИНКА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА 
(21.07.1930 - 06.04.1998) 
дългогодишен преподавател по биология в 
основното училище в Босилеград

Вечно ще пазим от забрава безкрайната ти обич 
и добрините ти, с които ни даряваше! Винаги ще се 
гордеем с теб и с твоите дела!

С голяма обич и тъга се прекланяме пред светлата ти памет!
Опечалени: твоите деиа Любинка и Петър със семействата си

„Велико Село” - 

„Желюша” 4:2 (1:2)
Велико село, 17 март 2004 г. Иг- След като отстрани от състеза- 

рището на ФК “Велико село”, зри- нието за националната купа “Бал- 
тели - около 100. Главен рефер - кански”, отборът на “Велико село” 
Саша ЧиричотПирот(8,5). Жълти стана причина и за отпадането на 
картони: Ранчич от “Велико село”, “Желюша".
Стойчев, Ставров и Джорджев от Желюшани откриха резултата и 
“Желюша”. Голмайстори - Ранчич след по-добра игра решиха първото 
в 40, 52 и 90 и Тошич в 72 минута за полувреме в своя полза. В про- 
“Велико село”, а М. Йованович в 19 дължението на мача обаче дома- 
и Е. Иванов в 22 за “Желюша”. кипите заиграха по-добре и благо- 

ФК Велико селоКитанов 6.5, дарение на голмайстора Милан 
Манчич 7, Станулович 7, Бранко- Ранчич, който регистрира хет-трик, 
вич 7, Д. Иванов 6$ (М. Джордже- спечелиха важна победа. Ранчич 
вич -), С. Йованович 7, М. Джорд- игра извънредно, шутираше отраз- 
жевич 7, Тошич 5, Ранчич 8, Тодо- лични позиции и три пъти улучи 
рович -, (Й. Митич 6) и Йотич 7,5. целта. В списъка на стрелците се 

ФК ,/КелюишСтойчев 6, Ан- вписа и ветеранът Тошич. 
донов 6.5, Стеванов 7, Момчилов 6, Играчите от Велико село заслу- 
Стефанов 6, Ставров 6 (Ангелаков жено се класираха за финала на на- 
6), М. Йованович 6.5, Тричков 6 ционалната купа на територията па 
(Георгиев 6), Д. Иванов 6, Джорд- Пиротски окръг, където ще се сре- 
жев 6,5 и Е. Иванов 7,5. щнат с “Единство” от Бела паланка.

Играч на срещата: М. Ранчич.

В
На 4 април (неделя) ста

ртира пролетната част на 
първенството в Пчинска 
футболна дивизия. В първия 
пролетен кръг босилеградс- 
ка “Младост” ще играе сре
щу “Джерекарце” в Търгови-

Изминаха ТРИ ГОДИНИ от смъртта на нашата обичана н 
незабравима съпруга, майка и баба
БИРМА ВАЦЕВА 
(1934 - 2001) 
от Димитровград

По този тъжен повод ще посетим нейния вечен 
дом в събота па 3 април 2004 г.

Ти ни даряваше с любов, нежност и добрини, а 
пие винаги ще те обичаме и ще пазим спомена за теб 
дълбоко в сърцата си. Почивай в мир!

От съпруга Васил, дъщерите Весна и 
Розалинка и техните семейства

ще.
Първата част на първенс

твото босилеградчаии завър
шиха на второ място,заедно 
с “Трешневка”. Есенен шам
пион на ПФД е “Челик” от 
Бело поле, който има 8 точки 
повече от “Младост” и “Тре
шневка”. П.Л.Р.

Регионално първенство по спортна стрелба за 
младши категории______________________ Враня

Навършва се ЕДНА ГОДИНА от смъртта 
нашия скъп и непрежалнм 
ИВАН ГЕОРГИЕВ - СОДАДЖИЯТА 
от Димитровград

Панихидата ще бъде отслужена на 3 април 
(събота) от 11 часа на димитровградските гробища. 
Каним роднини, съседи и приятели да ни придружат. 

Ние винаги ще те помпим и обичаме. Почивай в

Ученическо 
състезание 
по баскетбол

Петима димитровградчани 
за републиканското

На 27 март в помещенията за кото се класира Александър Пег- 
стрелба в СЦ “Парк” се проведоха ров със 165 точки. От останалите 
състезанията в рамките на отбор- Милан Рангелов спечели 152 точки,
ното регионално първенство по ст- Ненад Петров 148, Марко Тошич проведе окръжно състезание 
релба с въздушна пушка за младши 145, Александър Виденов 154 баскетбол за ученици от основните 
категории. точки. училища от Пчински окръг. Освен

За разлика от досегашните пър- При девойките (нормативът е отбора па иранското основно учи- 
венства, когато всички състезатели 295 точки) Ива Симеонова спечели лище, на турнира участваха и от- 
стреляха на едно място, сега всеки 303 точки, а Биляна Коцич 301 и борите на училищата от Босилег- 
отбор сам организираше състеза- така двете се калсираха за републи- рад, Сурдулица, Буяиовац и Влади- 
ния и изпращаше само резултатите канското първенство. чин хан.
(така нареченото “дописно състе- Треньорът Ружица Алексова е - Въпреки че нашият отбор не 
за ние”). Ето и резултатите на ст- доволна от тези резултати, още по- успя да се класира за републиканс- 
релческия отбор “Граничар”: вече, че някои от участниците ст- ко състезние, все пак съм доволен

Пионерки: нормативът е 155 реляха за пръв път. от изявите па пашите неопитни бас-
точки. Дияиа Соколова се класира Републиканското първенство кетболисти, като се има предвид, че 
за републиканското, като спечели ще се проведе или в Панчево, или в те за първи път са участвали на та- 
171 точки, както и Снежана Нико- Младеновац, но мястото и датата 
лова със 168 точки.

При пионерите, където норма
тивът е 165 точки, за републиканс-

Миналата седмица във Враня се
мир!по

От оПсчалснише семейства Донкови и Тошеви

Тъжен помен
На 6 април 2004 г. се навършват 40 ТЪЖНИ 

ДНИ от смъртта на нашата скъпа и иепрежалима 
сестра и зълва
ВАСИЛКА ВЕЛИЧКОВА 
(1923 - 2004) 
от Димитровград

Почивай в мир и вечна да е паметта ти!
кова състезание, каза преподавате
лят по физкултура Миле Миленоввсе още не са определени.

СемеПсШао Тасеви
П.Л.Р.Д.С.
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Веселбете на ВеселинаАвтсстсп за ЕС шГледам и не веруйем на очите си: иде къмто автобусите за Драгоман и Со-
вию да си провере пастошете, а 
тия за Пирот, Ниш и Белград да 
не каче багажат у автобусат, а да

пазарището Веселин от Врабчу, насмеял се ко 
варена тиква, а кока и дочувуйем дека си та
наника.

“Бреей, еве у тая тежка времена да видим и га снесу доле...
йедно насмеяно лице, да сретнем радоснога чо
века” - помисли си я и реши че га питуйем, оти -Не се чуди, не йе све това. По-нагоре минуйем 
ми се йе вечимка смучило да слушам кукумняв- покрай “Слободу , а оно трещи музика, машине 
ченье на све стране. се утракале, па ти йе мило...После завърте към-

-Бай Весе - приодим му я. - Кво си бре дъвнул то “Гумаруту”, а там същото: вътре се убучало, 
кико лале, дали си се дигал сабале на средньуту само по некоя убава невеста се прошета из

паркат...
8 -Ти па, бай Манчо, еве брада ти обеле, а йоще -Я олаби малко , бай Веско....
Ъ. ти не дооди акълат, све си мислиш за онуя ра- -Изслушай ме , де! Мину при Млинат, а там се 
I боту... натрупал народ с ква ли кола нечеш, надокарал
| - Това ми йе остало йоще, бай Васко, само да си зеире да мелье... У Дистрибуциюту народ се

мислим... натрупал да си плати токат и не веруйе на очите
| -Айде, айде, знам те ква си натлапа на жене, не си дека сметкьете толкова су манечкье. А у Пар- 
1 си га чак до там докарал... Па и нейе щастийето кат да не ти разпраям: от убавуту салу се чуйе 

само у женете! пльесканье на сваку втору минуту: “Бравооо...
-Одавна съм това я разбрал, бай Васко, ама те гол...” По другата игрища пълзнула младиня, 

гледам текъв цъвнул и кьевлия, па се чудим кво търчи по топкьете, а другьи по трибунете гьи 
Бирникът секвестирал от дома на един длъжник цялата те йетека напело, та си чак и припОвкуйеш... кураже... Вадата прельева оди воду, а рибаре

-Кико, бре Манчо, да не съм весел? Еве идем начучали и вачаю рибе...
............... - я откуде Лукавицу и се сечам кико девойкьете и -Чекай бе, бай Весе, стани малко!

опанинът бил страшно привързан. Понеже ста- невестете си собувайоше опънците и завирано- -Кво да станем? Стану до “Балкан”, а вътре
нало късно, бирникът се заканил, че ще дойде на другата ше по гърмйете, а обувайоше обучете оти у град свадба ли йе, що ли йе, народ, музика йечи, на
сутрин, за да вземе и картината. улазе. А съга с обуче дооде от Лукавицу, Желю- врата се сбутали не може да се нити улезне, нити

През нощта длъжникът измъкнал картината от рамката и ШУ’ Гоиндол по асвалт! излезне, теквая гужва... Тека йе и пред “Гацино-
_______________________________к , -Е, одавна йе турен асвалт... то ... А търговците у чаршиюту излезли пред

Р‘ ‘ а портрета на премиера. На другия ден бир- _Ма нейе сам0 това! д0ЙД0 до гараТа, а оно вратата и окаю муштерийе да улезну, намалили
никът ахнал от изненада: убавиня: напраили новата гара, влакове се ушми- ценете с трийесе, педесе на сто...

- Какво става тук? Вчера на картината беше “Тайната ве- гали навам-натам, народ-тарапана. Йедни улазе -Е, са йе доста! Ти това си сънувал, а ако сакаш
черя”! на железничката гара, другьи на автобускуту, а да ми кажеш “Априли-ли”, беше ючера, денъска

- Нищо особено - обяснил му длъжникът. - Вечерята свърши, там наредили се нови аутобусйе, кадивен женс- йе втори април, закъснел си!
компанията се разотиде и остана само Юда! кьи глас на свакье пеУ минуте орати дека ав- .

тобусите от Невлю, Смиловци и Каменицу не на трети... Ама нали ие убаво, а/ оащо да не се 
закъсневаю, дека за Трънскьи Одоровци че порадуйемо... 
пойдс у толкова и толкова , дека тия що путую с

| ногу?

Бирник и „Тайната вечеря"
мебелировка. Останала само картината “Тайната вечеря”, 
към

-Ещо, ако може на първи, може и на втори, и

11I тпшзисти Манча

Ф * Мравките съставляват 10% от земната биомаса
* Всяка година се отркиват по три нови вида птици.
* При някои видове тюлени мъжкият става три пъти 
по-едър от женската.
* От общо 4000 вида бозайници на планетата 900 са 
прилепи.
* Мухите са единствените насекоми, които имат 
само две крила - всички други имат по четири.
* Суровият белтък е вреден за котките, тъй като 
съдържа ензим, който разгражда витамина биотин, 
жизненоважен за котешкото здраве.
* Само хората и конете имат химен.
* Предполага се, че в стомаха на една муха живеят 
около 33 милиона микроорганизми.
* Скорпионите понасят 200 пъти по-висока 
радиация от хората.
* Отровата на усойницта е опасна само ако се смеси 
с кръвта - гълнете ли я, нищо няма да ви стане.
* Някои дълбоководни риби имат 
мъжки-джуджета, прикачени и хранещи се от 
тялото на женските, защото свободно плуващите 
мъжки не могат да открият женските в огромните 
мъртви пространства на океанските дъна.
* Мухите непрекъснато се наблюдават една друга и 
се водят към храната - затова се събират на рояци.
* Охлювът се размножава само веднъж в живота

Гимназисти ние сме 
учене не гледаме 
мислим само за разходки 
за любов и хубави девойки.
Много двойки много брей 
на всеки са поне две 
а на нашите герои 
няма кой да ги преброи.

Романтизъм що ли е 
а книжовност вол ли е 
за романи и балади 
ние сме още млади.

Сричка, точка и падеж 
редко знае кой младеж 
вечеринки а и кино 
туй за нас е важно и фино.

А за класни работи 
всеки от нас се готви 
листче в джоба листче там 
туй добре го знам.
{Бележка: Това е част от голямото шеговито стихотворение за димитровградските 
гимназисти, съставено от група ученици за една празнична програма през средата на 
XX век. Изпрати ни го димитровградчанинът Цане Колев, който живее в Скопие.)

Аомашните работи 
никой дом не работи 
преди часа да се впише 
всеки бърза да препише.
И накрая мани го 
поведение едно 
имат много ученици 
все пушачи и скитници.
Матуранти веч е зле 
книгите разтваряйте 
от стола не ставайте 
корени решавайте.
Матуранти знайте ли 
какво ще запишете 
за това не мислете 
свободно си живейте.

А след срока кирка кирк 
всеки от нас ученик 
на бригада всички дружно 
туй е днеска нужно.
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Много са интересните отговори на този въпрос, а ние 
ви предлагаме няколко от тях:
'Бирата не се интересува кога сте се прибрали вкъщи. 
*На бирата не й пука, ако имате още цяла каса биоа. 
‘Бирата никога няма главобол и никога не казва НЕ. 
‘Бирата никога няма да Ви накара да й купите тампони

Ъирата никога няма да Ви каже. че е бременна. 
‘Бирата няма майка

§§;1 ‘Ако смените бирата, не е нужно да плащате издръжка. 
1-Ч1 ‘Когато отворите бира, със сигурност знаете, че сте й 

първият.

Ш
адш 1 ©'1в си.е Бразилски учени докладват за мутирали бълхи с 

размери на хлебарка, които могат да скачат до 6 м.
Катериците имат имунитет към бяса.
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Основател: Народна скупщина Вестник на българите в Сърбия 
на Република Сърбия

Издава: Издателство "Братство"
Кей 29 декември 8


